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Resumo 
 

FONTE, Rui Miguel Dinis Marques da Fonte. “A ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL E 

OS LUGARES DE EDUCAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO, AUTONOMIA E COOPERAÇÃO: 

Estudo de caso da Fundação Lapa do Lobo”. Tese de Doutoramento em Ciências da 

Educação/ UTAD, 2015. 

 

 

A tese “A Animação sociocultural e os lugares de educação para a participação, 

autonomia e cooperação: Estudo de caso da Fundação Lapa do Lobo” é o resultado da 

investigação da autoria de Rui Fonte, sob orientação do Doutor Marcelino de Sousa Lopes. 

Neste estudo, pretendeu-se compreender de que forma as práticas de ASC 

poderiam contribuir para a participação, cooperação e autonomia dos intervenientes, no 

contexto de diferentes lugares educativos. Para tal recorreu-se ao Estudo de caso da 

Fundação Lapa do Lobo. 

A investigação fundamentou-se na pluralidade de instrumentos, que envolveu 

métodos qualitativos e quantitativos, desde a Pesquisa bibliográfica ao Inquérito por 

questionário, passando pelo Inquérito por entrevista, depoimento e Análise documental, 

utilizando a hermenêutica como princípio orientador da análise de dados. 

Ao interpretar toda a informação recolhida, e depois de refletir sobre a mesma, 

inspirado no caso concreto da FLL, é garantido afirmar que as práticas de ASC 

(reconhecendo nelas a técnica da participação, o princípio da autonomia e o compromisso 

da cooperação), assentes nos princípios da equidade, independência e proximidade, 

contribuem para que os lugares educativos fomentem e impulsionem a formação de 

indivíduos mais participativos, autónomos e cooperantes na sociedade. 
 

Palavras-chave: Animação Sociocultural | Educação | Lugares educativos | 

Participação | Autonomia | Cooperação 
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Abstract 
 

FONTE, Rui Miguel Dinis Marques da Fonte. “The Community Development and 

education places for participation, autonomy and cooperation: case study of Fundação Lapa 

do Lobo”. Doctoral Thesis in Educational sciences / UTAD, 2015. 

 

 

Within the framework of the PhD in Educational Sciences, “The community 

development and education places for participation, autonomy and cooperation: case study 

of Fundação Lapa do Lobo” is the outcome of the research work conducted by Rui Fonte, 

under the supervision of Professor Marcelino de Sousa Lopes. 

In this study, we sought to understand how the ASC practices could contribute to the 

participation, cooperation and autonomy of actors in the context of different educational 

places. To do so, resorted to the case study of Fundação Lapa do Lobo. 

The research was based on the plurality of instruments, involving qualitative and 

quantitative methods from the literature to the questionnaire survey, through the interview 

survey, testimonial and documentary analysis using hermeneutics as a guiding principle of 

data analysis. 

In interpreting the information collected, and after thinking about it, inspired by the 

concrete FLL case, is guaranteed to claim that the ASC practices (recognizing in them the 

technique of participation, the principle of autonomy and the commitment of cooperation), 

based the principles of fairness, independence and proximity, contribute to promote the 

educational places and boost the formation of more engaged, autonomous and cooperative 

individuals in society. 
 

Key words: Community development | Education | Educational places | Participation 

| Empowerment | Cooperation 
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Resumen 
 

FONTE, Rui Miguel Dinis Marques da Fonte. “La animación sociocultural y espacios 

de educación para la participación, la autonomía y la cooperación: estudio de caso de la 

Fundação Lapa do Lobo”. Tesis Doctoral en Ciencias de la Educación / UTAD, 2015. 

 

 

La tesis "La animación sociocultural y espacios de educación para la participación, la 

autonomía y la cooperación: estudio de caso de la Fundação Lapa do Lobo” es el resultado 

de la investigación de la autoría de Rui Fonte, bajo la dirección del Doctor Marcelino de 

Sousa Lopes. 

En este estudio, hemos tratado de entender cómo las prácticas ASC podrían 

contribuir a la participación, la cooperación y la autonomía de los actores en el contexto de 

diferentes lugares educativos. Para ello recurrimos al estudio de caso de la Fundação Lapa 

do Lobo. 

La investigación se basó en la pluralidad de instrumentos que incluyen métodos 

cualitativos y cuantitativos desde la revisión bibliográfica, a la encuesta por cuestionario, 

encuesta por entrevista, testimonios y análisis documental, utilizando la hermenéutica como 

principio rector de análisis de datos. 

Para interpretar toda la información obtenida, y después de pensarlo, inspirado en el 

caso concreto de la FLL, es correcto afirmar que las prácticas de ASC (reconociendo en 

ellos la técnica de la participación, el principio de autonomía y el compromiso de la 

cooperación), basadas en los principios de la imparcialidad, independencia y proximidad, 

contribuyen a que los lugares educativos fomenten e impulsen la formación de personas 

más participativas, autónomas y cooperativas en la sociedad. 

 

Palabras clave: Animación Sociocultural | Educación | Lugares Educativos | 

Participación | Autonomía | Cooperación 
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“À educação cabe fornecer, de algum modo, a 

cartografia dum mundo complexo e constantemente 

agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita 

navegar através dele” (Delors, 2003: 77). 
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“Fisicamente, habitamos um espaço, 
mas, sentimentalmente, somos habitados por 
uma memória” (Saramago, 2009: 20). 

 

 

Foi sentado à varanda, num fim de tarde, que percebi que a decisão de assumir o 

desafio de um Doutoramento não nasce de nós. Tem origem no que nos circunda, no que 

nos está próximo. Acima de tudo, no que nos envolve. É na arrojada tentativa de 

compreender o que nos rodeia que se parte para a aventura do conhecimento. Aventura que 

culmina também, para gáudio de quem arrisca essa façanha, numa descoberta interior. 

Tenho o privilégio de ter uma varanda virada para a serra, onde o olhar se perde no 

horizonte, obrigando-me, no mais das vezes, a uma afronta pessoal, interior, reflexiva. Eis 

algo que nunca tinha pensado. Quanto maior for a distância à nossa frente, mais depressa 

nos perdemos no sopro da imaginação e nos refugiamos onde nos sentimos seguros. 

Dentro de nós. 

Foi numa dessas viagens do olhar pela Serra do Caramulo, de corpo imóvel numa 

cadeira de baloiço, que descobri mais um pouco de mim e quis conhecer muito mais dos 

outros. 

Ao longe, as nuvens penteavam a serra, adivinhando uma noite fria e com alguma 

chuva. Mais perto, no prefácio da imaginação, descobri um campo de futebol abandonado. É 

um campo de terra batida, já sem linhas nem balizas. Sempre ali esteve, mas nunca tinha 

olhado para ele. Se bem que já o tivesse visto algumas vezes, confesso. 

O campo pelado fez lembrar aqueles pedaços de terra em pousio, que os antigos 

diziam que servia para descansar a terra da agressividade das culturas. Ali não se tratava 

de pousio nem descanso, mas sim de abandono. Reconheci-lhe o desamparo. 
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Naquele momento, reparei em dois jovens a invadir o campo, montados cada um na 

sua mota, em que o que lhes faltava em cilindrada sobrava em ruído. Entraram a competir, 

embora não fosse uma corrida. Competiam pelas acrobacias, pelos peões, pelos cavalinhos. 

O barulho deve ter assustado as nuvens, pois o fim de tarde tornou-se mais 

iluminado, mais branco e deu até para perceber, à distância, a marca de pneus de motas e 

carros na terra batida, abandonada pelo tempo e pela renúncia. 

Foi então que percebi. Desde que aqueles jovens entraram aos peões com as motas 

e carros, o campo de futebol transformara-se numa arena. Especificamente, na arena deles. 

Criada por eles, usada por eles. 

Percebi que o espaço é o que quisermos que ele seja. O espaço é tão neutro que 

pode ser qualquer coisa, assim que alguém lhe atribua um significado, quase sempre uma 

função. 

De imediato, senti que poderia ter algum sentido transformar o antigo campo da bola 

num circuito, num miniautódromo, para motos. Apelei, inevitavelmente, ao meu espírito de 

animador sociocultural e imaginei aquele sítio como o meu próximo alvo de intervenção 

socioeducativa.  

Mentalmente, desenhei por cima da terra batida, com o meu próprio dedo (bastou 

fechar um dos olhos), um triângulo, sem mistério nem enigma. Esse triângulo seria a relação 

entre espaço, educação e animação sociocultural. Depressa o triângulo de transformou, 

ainda estou por perceber como, num astrolábio e repousou, finalmente, numa bússola. 

Quais serão os pontos cardeais da educação?, questionei a mim próprio, como se fosse 

preciso formular a pergunta em voz alta para inventar uma resposta. 

O norte seria o próprio sujeito, com virtudes e defeitos. A decisão parte sempre do 

ser humano. É ele quem escolhe o caminho, por mais que nos custe assumir essa 

responsabilidade. 

O norte magnético seria a Escola. Uma bússola, para funcionar, tem de fazer 

coincidir o norte, ou seja, o indivíduo, com o norte magnético, a escola. Nesse sentido, é 

fácil compreender a escolaridade obrigatória e reconhecer a escola como espaço obrigatório, 

mas nem por isso mais capaz, na educação do indivíduo. 

A Sul, colocaria a família, como suporte, como se viesse debaixo de nós mesmos, 

para criar raízes e não deixar dissipar a identidade. 

A Este, situava o conservadorismo dos lugares educativos mais tradicionais, dos 

quais destaco a Igreja e o associativismo local. 

A Oeste, localizava o contrapoder, onde encontro o sindicalismo, os movimentos 

estudantis, a rua, o ócio e o lazer, o desprendimento. 
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Eis a bússola da educação do indivíduo, imaginada ao som de ratéres e derrapagens. 

Mas deveria ser uma bússola que o norteasse para que ele não se perdesse nos lugares 

educativos pelos quais vai passando ao longo da vida. O projeto educativo do ser humano 

dura uma vida inteira, cada vez mais sem limites de espaço e de tempo.  

Mas ninguém traz ao peito uma bússola, no lugar do coração. É preciso orientá-los, 

através dos sentidos, das necessidades, dos anseios. É preciso reconhecer em cada local a 

sua potencialidade educativa e educadora. Isso só será possível se utilizarmos estratégias 

ligadas às práticas de animação sociocultural. Foi com essa crença que me aventurei nesta 

caminhada. 

Depressa percebi que havia um lugar que era um exemplo mais que perfeito, mas 

nem por isso pretérito, de boas práticas educativas. Um lugar presente chamado Fundação 

Lapa do Lobo. O caminho passou por aí, mas ainda não terminou. Continuará em cada um 

de vós, a quem desafio para descobrir e reconhecer a potencialidade educativa do vosso 

lugar de eleição, utilizando estratégias educativas baseadas nas práticas da animação 

sociocultural, nomeadamente na técnica da participação, o princípio da autonomia e o 

compromisso da cooperação. Afinal, ao que parece, o caminho só agora começou. 
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“É balda nossa inveterada o 
adormecer a própria mente com noções 
vagas, sentimentais e fumarentas, e resolver 
tudo por uma inane ideia geral que tão mais 
facilmente se aplica a tudo quanto a coisa 
nenhuma é aplicável com precisão e nitidez” 
(Sérgio, 1915: 7). 

 

 

É fugaz a viagem no tempo até à 1ª República. O pensamento é de ida e volta e 

depressa regressa ao presente. Mas ficaram como herança, numa bagagem que nunca 

chegou a desfazer-se, as palavras de António Sérgio, assim como de outros autores cuja 

opinião influenciaram a visão com que hoje olhamos para a educação. 

Não se pretende encontrar nas palavras desses autores as soluções para as 

problemáticas de hoje. Mesmo crentes de que as respostas são ainda atuais, as perguntas 

de hoje teriam de ser, obrigatoriamente, formuladas de outra forma. Mas a inspiração de 

António Sérgio não se fica pela noção de que uma ideia deverá ser aplicável com precisão e 

nitidez, que é, exatamente, o que se pretende com este estudo. Este trabalho procura ser 

incisivo e mordaz o suficiente para agitar mentes entorpecidas pelo tempo. Por isso a 

necessidade de regressar ao passado, para compreender o presente e descobrir o futuro.  

Crente de que a educação é o motor de um país, António Sérgio (1915) defendia 

uma escola com mais iniciativa e autodomínio, aludindo ao self-government da escola. Algo 

que hoje, salvo raríssimas exceções, passados exatamente 100 anos, ainda não acontece. 

Na mesma linha de raciocínio, o autor também advogava o sentido de cooperativismo entre 

toda a comunidade escolar, num princípio de municípios escolares, que funcionariam como 

espaços para a educação cívica. Essa ideia, atualmente vinculada ao conceito de 

comunidade escolar, tem sido trabalhada no sentido de envolver o indivíduo numa relação 

aberta e interativa entre os diferentes lugares educativos que frequenta. Porém, nem 
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sempre essa relação e interação é reconhecida pelos diferentes espaços e até pelo próprio 

sujeito. 

Continuamos o passeio de clássicos, abrandando no final do Estado Novo. Nas 

vésperas da revolução dos cravos, Illich concretiza em livro o sonho da sociedade 

descolarizada (Illich, 1974), onde defende que se deveria dar ao aprendente “novos meios 

de entrar em contacto com o mundo à sua volta, em vez de continuar a recorrer aos canais 

de distribuição tradicionais dos programas de ensino” (Illich, 1974: 7). A ideia de uma 

sociedade sem escolas será arrojada e demasiado utópica. Porém, é um facto que a missão 

associada à escola de agente reprodutor do sistema, de forma a abonar o controlo social, 

fará dela o reflexo da cultura dominante, sem rasgos de originalidade ou criatividade, onde 

se desencoraja a expressividade individual e se sufoca o pensamento crítico e libertador. O 

sistema educativo, antes como agora, alimenta um certo sentimento de frustração. Sem 

pretensão de dar uma no cravo e outra na ferradura, inspirado pelo perfume da liberdade 

que abril nos trouxe e soprando o pó das páginas do livro já descolado e solto pelo tempo, 

concordamos com o autor quando este afirma que 
um verdadeiro sistema educativo deveria propor-se a três objetivos: 1) A todos 
aqueles que pretendem aprender devia dar-se acesso aos recursos existentes, e 
isto em qualquer idade. 2) É necessário que aqueles que desejam comunicar os 
seus conhecimentos possam encontrar toda e qualquer pessoa que deseje 
adquiri-los. 3) Trata-se de permitir aos portadores de ideias novas, àqueles que 
queiram afrontar a opinião pública, que se façam ouvir. Por que motivo aquele que 
aprende deverá submeter-se a um programa obrigatório? Como justificar uma 
segregação fundada na posse de certificados ou de diplomas? (Illich, 1974: 11). 

Encontramos a resposta a estas questões uma década mais tarde, em Pierre Furter. 

Na opinião do autor (Furter, 1983), tudo reside na tomada de consciência que a educação e 

a escolarização não são sinónimos e que uma grande parte das atividades essenciais e 

sistemáticas da formação acontece fora do sistema escolar. A criação de espaços de 

formação extraescolar – desde estruturas paralelas a intervenções intensivas e massivas ou 

outras operações compensatórias – surgiu para oferecer uma atenção especial aos públicos 

que não estavam no centro das preocupações dos sistemas escolares. É essencial 

compreender as configurações desses espaços de formação, a Educogenia (Furter, 1983), 

ou seja, o potencial educativo do local onde incide a ação instituída por todos os 

intervenientes. Designada por muitos autores como espaços de educação difusa, Furter 

(1983) defende que a educação extraescolar não pode reduzir-se a um mero papel de 

complementaridade em relação aos sistemas educativos, numa espécie de compensação. 

Esse papel esgotou-se e o aparecimento de novas formas de intervenção educativa terão 

como objetivo melhorar a qualidade da educação de base que é proposta pela educação 

escolar. Serão os espaços educativos extraescolares que mais valorizam o saber popular 

existente; reconhecem os movimentos sociais espontâneos e as suas revindicações; 
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reconhecem as iniciativas privadas e locais por mais modestas que elas possam parecer e 

identificam os conflitos e as resistências como reveladores de situações problemáticas, no 

sentido de lhes encontrar uma solução? Para tal, é imprescindível uma programação 

elaborada não apenas em função do público, mas sobretudo em função do contexto e do 

território. Os espaços de formação devem começar por identificar o público-alvo a quem se 

dirige e estabelecer prioridades, segundo o contexto que habitam. O primeiro passo é 

sempre definir o para quem. Será muito difícil programar uma intervenção formativa 

adequada para clientelas vagas e desconhecidas. É essencial que todo o espaço educativo, 

depois de desvendar a quem se dirige, consiga definir o quando, o porquê, o quê, em função 

de quê e em nome de quê. Compreender um espaço educativo é clarificar as seguintes 

questões: Quais são os públicos prioritários? Quais as suas necessidades específicas? Que 

modificações educativas e diferenças pedagógicas se protagonizam? 

Esperamos encontrar as respostas em autores mais próximos da realidade 

portuguesa. No mesmo ano que Furter edita Les espaces de la formation, Alberto Carneiro, 

Elvira Leite e Manuela Malpique escrevem O espaço pedagógico, sobre a relação do espaço 

e a pedagogia, defendendo que “em casa, no bairro, na cidade, na rua, no campo, na escola 

aprende-se; aprende-se na escola da vida, porque o homem nasceu para aprender” 

(Carneiro, Leite e Malpique, 1983: 9), assumindo que “todo o lugar é, potencialmente, um 

lugar para se fazerem aprendizagens: pode pois aprender-se em todo o sítio” (Carneiro, 

Leite e Malpique, 1983: 9). Todos os espaços são potenciais locais educativos, mas a 

escola será sempre considerada o espaço privilegiado de educação. Contudo, concordamos 

que 
a estrutura escolar não facilita a criação de espaços de liberdade, nos quais a sua 
população possa agir e expressar opiniões livremente, organizar o seu espaço 
conforme as suas vivências, estabelecer relações de reciprocidade entre 
indivíduos ou grupos. Nestas circunstâncias verifica-se uma desmobilização 
crescente relativamente à participação na vida da escola – muitos sentem 
necessidade de partir para outros lugares (Carneiro, Leite e Malpique, 1983: 101). 

Conscientes de que o ser humano precisa e procura outros lugares educativos para 

se descobrir, libertar e reinventar, o estudo sobre esse fenómeno, neste caso à luz da 

Animação Sociocultural (ASC), torna-se uma mais-valia para a compreensão de um todo 

educativo que envolve o sujeito ao longo de toda a sua vida. Essa análise não pode ignorar 
o conjunto das forças que os condicionam, as condições multifacetadas da sua 
realidade, o carácter dialético das suas contradições. Cada lugar está investido de 
uma função específica, dependendo esta da relação sujeito/ lugar, coletividade/ 
território. Lugar próprio e privacidade estão associados na estruturação da 
identidade de cada pessoa (Carneiro, Leite e Malpique, 1983: 44-45). 

São as pessoas que fazem os lugares. São elas que transformam o espaço. “Cada 

lugar é a imagem do homem que o habita” (Carneiro, Leite e Malpique, 1983: 45). 
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Inevitavelmente surgem novas questões. Qual será a imagem educativa mais 

favorável ao ser humano? Poderão os lugares educativos ser demasiadamente 

individualizados? Haverá hierarquias nos diferentes lugares educativos? Quem virá a seguir 

à família? A escola ou a comunidade? 

Na tentativa de responder a estas questões, elaboramos um breve exercício de 

memória. Recuperamos a ideia que sustenta a existência de vários lugares educativos, 

numa sociedade com escolas mais autónomas, inseridas em comunidades escolares 

participativas (Sérgio, 1915), num sistema educativo mais democrático, libertador, acessível 

a todos, descolarizado (Illich, 1974), onde se reconhecem e compreendem os lugares 

educativos, na sua proximidade ao contexto e com o objetivo de melhorar a educação 

integral do indivíduo (Furter, 1983), evidenciando a relação entre o espaço e o indivíduo que 

o habita (Carneiro, Leite e Malpique, 1983). 

Este breviário, tal post it de memória, assume-se como o bilhete de regresso ao séc. 

XXI. Se o usarmos como cábula para interpretar a atualidade, percebemos que pouco 

mudou. As necessidades são as mesmas, as questões idênticas e as soluções semelhantes. 

Ocorre-nos a visão futurologista de Instance (2002), que no início do século, através 

do Centro de Investigação em Educação e Inovação da OCDE, desenvolveu um conjunto de 

seis cenários para a escolarização para um prazo máximo de 10 a 15 anos.  

Instance (2002) agrupou os cenários em três categorias principais: 1) tentativa de 

manutenção do Status Quo; 2) re-escolarização e 3) descolarização. 

Na tentativa de manter o Status Quo, as características básicas do sistema escolar 

existente seriam mantidas no futuro, seja por escolha da população ou por inabilidade em 

implementar alterações. Verificando-se esta situação, aconteceriam dois cenários: os 

sistemas escolares continuariam igualmente burocráticos ou haveria um cenário de colapso, 

com uma enorme crise de falta de professores, exacerbada pela falta de ânimo dessa classe 

profissional. 

A re-escolarização implicaria grandes investimentos e o reconhecimento 

generalizado das escolas, sendo atribuída alta prioridade à qualidade e equidade. Neste 

caso, um dos cenários seria a importância nas metas de socialização e na implementação 

de escolas comunitárias, como núcleos sociais fundamentais. A escola gozaria de amplo 

reconhecimento e assumiria maiores responsabilidades, partilhadas com outros organismos 

da comunidade, sem entrar em conflitos. Outro cenário seriam escolas revitalizadas, 

rotuladas de organizações de aprendizagem, em que a igualdade de oportunidades seria a 

norma. 

Por último, a descolarização seria, dramaticamente, o desmantelamento dos 

sistemas de ensino e consecutiva perda do seu elevado estatuto social, com menor 
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mobilização dos recursos para as escolas. Um dos cenários era a desinstitucionalização, 

transformando a escola como parte integral de uma sociedade em rede. Outro cenário seria 

a desintegração da escola no modelo de mercado. Os governos incentivariam a 

diversificação num contexto mais amplo de mudança orientada pelos mercados e pelas suas 

caraterísticas, o que levaria a acordos de acreditação e a um afastamento da monitorização 

pública direta e da regulamentação curricular. 

Curiosamente, essas premonições deveriam concretizar-se num espaço de tempo 

muito próximo ao qual escrevemos estas palavras. Nenhuma mudança significativa se 

registou e o presente é apenas a repetição do passado que, entretanto, já não é futuro. 

Instance (2002) reconheceu que a escolarização é demasiado fechada e inflexível e 

os profissionais e as próprias organizações não estão suficientemente alinhados pelas 

características da aprendizagem ao longo da vida. Apesar de se sentir a necessidade de 

uma renovação pedagógica (Pinto, 2004), atualmente, o sistema escolar não responde com 

eficácia às necessidades de todos os indivíduos, que necessitam de outros espaços 

educativos, mais próximos e adequados. Sendo qualquer espaço potencialmente educador 

e transformador, é importante compreendê-los, na sua génese, na sua razão de ser, para os 

ocupar de forma positiva e completa. Se ambicionarmos abraçar mudanças significativas no 

mundo educativo, ter-se-ia que pensar na hipótese de re-escolarizar o ensino básico e 

descolarizar o ensino secundário, apostando no desenvolvimento de outros espaços 

educativos, vocacionados para uma aprendizagem ao longo da vida.  

Como refere Lopes, 
a educação constitui algo mais do que proporcionar conhecimentos. Educar é ter 
em atenção os ritmos, a diversidade, a ligação do indivíduo à comunidade e, por 
isso, o ato de educar não deve estar confinado à oferta das instituições educativas 
formais. A educação deve estar vinculada à vida e comprometida com o 
desenvolvimento global do ser humano e com os seus diferentes ciclos de 
crescimento (Lopes, 2014:109). 

Os lugares educativos, complementares à escola, fazem parte do tesouro por 

descobrir (Delors, 2003), em que a educação, desprendida no tempo e no espaço, é uma 

dimensão da própria vida. Segundo o ex-presidente da Comissão Europeia, 
de acordo com os momentos da vida, damos prioridade a um ou a outro dos 
diferentes espaços educativos, mas convém valorizar as relações de 
complementaridade que se criam entre eles, facilitar as transições complexas 
duns para outros, a fim de recriar uma verdadeira coerência educativa (Delors, 
2003: 100). 

Essa coerência educativa será alcançada, à luz das práticas de ASC, a partir do 

momento em que os lugares educativos fomentem uma educação para a participação, 

autonomia e cooperação. 
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Apresentação do problema  
O problema de partida da investigação prende-se com a existência dos espaços 

educativos complementares ao ensino escolar e o contributo da ASC na educação para a 

participação, autonomia e cooperação dos intervenientes desses mesmos espaços, tendo 

como caso de estudo as práticas de intervenção educativa protagonizadas pela Fundação 

Lapa do Lobo. 

 

Objetivos do estudo  
O objetivo geral do estudo foi:  

- Compreender em que medida as práticas de ASC podem contribuir para a 

participação, cooperação e autonomia dos atores locais, no contexto de diferentes lugares 

educativos, tendo como Estudo de caso a FLL. 

Os objetivos específicos eram: 

- Entender a relação do indivíduo com o espaço (educativo); 

- Conhecer a inter-relação entre diferentes espaços (educativos); 

- Distinguir os lugares educativos no âmbito de diferentes metodologias de 

educação; 

- Compreender e distinguir os processos de educação para a participação, 

autonomia e cooperação; 

- Reconhecer as metodologias da ASC na educação para a participação, 

autonomia e cooperação; 

- Interpretar as intervenções educativas da FLL como promotores da educação 

para a participação, autonomia e cooperação. 

 

 

 

Justificação do estudo  
O papel desempenhado pelos diferentes lugares educativos na educação integral do 

indivíduo, nomeadamente na promoção de comportamentos participativos, autónomos e 

cooperantes, e o contributo da ASC para a concretização dessa educação é algo que 

oferece motivos de profunda análise. Esta investigação permitiria, por um lado, decifrar a 

relação entre o espaço, como contexto educativo, e o indivíduo, mas, por outro lado, 

aprofundar o conhecimento e compreender as configurações desses espaços educativos, 

como lugares de educação e promoção de cidadania ativa. Pretendeu-se explorar uma 

temática contemporânea e peculiar e pode contribuir com algumas respostas e soluções 

para uma circunstância que é, cada vez mais, uma realidade na nossa sociedade.  
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Objeto de estudo 
Nesta investigação optou-se pelo Estudo de caso, investigando o exemplo da FLL, 

sendo as práticas desta instituição o principal objeto de estudo. Contudo, pelas 

caraterísticas que foram, desde logo assumidas, para além da realidade concreta da 

entidade referida, o objeto de estudo desta investigação prende-se com a relação entre a 

ASC e a educação para a participação, autonomia e cooperação do indivíduo em diferentes 

espaços educativos. 

 

Plano geral do estudo  
A tese está estruturada em quatro capítulos.  

No capítulo I procedemos à apresentação da metodologia adotada, assumindo a 

questão de partida e descrevendo as hipóteses levantadas e os objetivos delineados. 

Também neste capítulo se faz menção à investigação multimétodo, através da apresentação 

dos métodos e instrumentos utilizados, assim como do tratamento de dados. O capítulo II é 

dedicado ao enquadramento teórico. Está distribuído por três grandes temas, a saber: 

espaço, educação e ASC. Sobre a temática do espaço, começa-se por distinguir espaço de 

território e lugar, para, então, abordar o espaço social e o espaço com contexto de 

participação, cooperação e autonomia. Sobre educação, houve a preocupação de oferecer 

ao leitor diferentes perspetivas, distinguindo Educação formal, informal e não formal, mas 

também a heteroeducação da ecoeducação e autoeducação e, por último, a educação 

escolar da educação paralela. Ainda sobre este tema, na perspetiva da Educação ao Longo 

da Vida, abordamos a educação para a participação, autonomia e cooperação. A última 

parte é sobre ASC, onde se tenta compreender a sua origem, o conceito e a sua relação 

com a educação, salientando a técnica da participação, o princípio da autonomia e o 

compromisso da cooperação. No capítulo III apresenta-se o Estudo de caso sobre a FLL. É 

um estudo exaustivo que começa por contextualizar a instituição social, educativa e 

culturalmente. Segue-se uma breve apresentação institucional, seguida da descrição das 

atividades e apoios fomentados pela FLL. Há lugar também para uma análise mais 

quantitativa, relacionada com o número de participantes nas atividades desenvolvidas e com 

a análise das respostas ao Inquérito por questionário que auscultou a opinião dos 

participantes nessas mesmas atividades. O capítulo termina com a relação da FLL com a 

educação, cultura e sociedade, identificando-a como um lugar educativo de participação, 

autonomia e cooperação. No capítulo IV divulgam-se as conclusões da investigação 

realizada, assim como algumas considerações finais para ter em atenção em investigações 

futuras.  
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CAPÍTULO I  METODOLOGIA 
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"Fala-se muito de método. Mas o que 
é o método? (...) Método é só isto: não adiar o 
que escusa de ser adiado; pôr na execução 
de cada coisa, por pequena que seja, o 
máximo de atenção e do esforço; não tentar 
fazer duas coisas ao mesmo tempo” (Pessoa, 
2008: 337). 

 

 

O termo Animação, nas suas dimensões social, cultural e educativa, ou 

particularizado nas suas mais variadas nomenclaturas e adjetivações, deverá ser sempre 

encarada numa tridimensionalidade capaz de oferecer diferentes perspetivas. Essa 

tridimensionalidade da animação não só dá destaque à ação e à intervenção, como também 

– e talvez tão ou mais importante – à reflexão. Reflexão que se espelha numa atitude crítica, 

ponderada, consciencializadora e, por conseguinte, impulsionadora da mudança. 

Como defende Pérez, a ASC é  
uma metodologia de ação e intervenção. Mas atenção, por mais importante que 
seja a ação e as tarefas bastante exigentes a que o animador dedica o seu valioso 
tempo, este deverá ter consciência que sem a investigação, a ação tende a 
converter-se numa prática rotineira (Pérez, 2011: 327). 

Foi nessa corrente de pensamento que encarámos a investigação, sempre 

conscientes de que a reflexão é parte (leia-se, arte) fundamental da ASC. 

Para levar a cabo uma análise acerca da relação entre os espaços educativos e as 

práticas de ASC, nomeadamente as relacionadas com a educação para a participação, 

autonomia e cooperação, partiu-se do nada. De facto, foi a folha em branco que encorajou o 

primeiro sopro de tinta, que delineou a sombra de uma interrogação. A necessidade de 

encontrar respostas foi o principal incitador de toda a investigação e foi nesse espectro de 

dúvida e incerteza que se compreendeu a necessidade de ajustar e definir uma metodologia 

de trabalho.  
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O termo metodologia refere-se ao estudo do método ou, se o encaramos de uma 
forma mais ampla, à fundamentação teórica dos métodos, quando estabelece os 
procedimentos que devem ser utilizados para a aquisição de conhecimentos 
científicos e para desenvolver formas apropriadas de raciocínio lógico na 
planificação de tais procedimentos. Também se utiliza a palavra metodologia para 
fazer referência a um conjunto concertado de operações para alcançar um ou 
vários objetivos (Ander-Egg, 2011: 16). 

Com o evidente objetivo de responder a todas as dúvidas que pairavam entre as 

entrelinhas do pensamento teórico e a ação prática da ASC, no contexto de diferentes 

espaços educativos, tentou-se sempre seguir um plano de investigação íntegro e válido, 

sustentado numa estratégia segura para a obtenção de resultados credíveis. 
Qualquer método de intervenção – também o da animação – é na sua formulação 
uma redução/ simplificação dum processo que, mediante uma ‘estratégia’ 
planeada numa direção, pretende alcançar determinados objetivos, seja do 
conhecimento da realidade ou de ação sobre algum aspeto ou âmbito da 
realidade. Para isso estabelecem-se meios e procedimentos para cumpri-lo. 
Consequentemente, isto supõe formalizar um processo considerado válido para 
atingir o objetivo proposto (Ander-Egg, 2011: 21). 

Tal como se havia informado anteriormente, esta investigação partiu da folha em 

branco, onde se começaram a desenhar as primeiras questões e hipóteses e se começou a 

definir o caminho a seguir. “Uma investigação é, por definição, algo que se procura. É um 

caminhar para um melhor conhecimento e deve ser aceite como tal, com todas as 

hesitações, desvios, incertezas que isso implica” (Quivy e Campenhoudt, 2008: 31). Por sua 

vez, Pina, citado por Pérez (2004), define investigação como “estudo dos métodos, 

procedimentos e das técnicas utilizados para obter um conhecimento, uma explicação e 

uma compreensão científicas dos fenómenos educativos, assim como também para 

solucionar os problemas educativos e sociais” (Pérez, 2004: 35). 

Foi com o objetivo definido que se rumou à descoberta. Neste estudo, fruto da 

carência de literatura técnica sobre o tema em questão, nomeadamente no que concerne à 

relação entre ASC e a diversidade de espaços educativos, assumiu-se a perspetiva 

exploratória da investigação. As pesquisas exploratórias 
têm como objetivo adquirir familiaridade com o fenómeno, poder dar-se conta dele, 
formular um problema de investigação, de modo mais específico, ou ainda 
desenvolver hipóteses para estudos posteriores (...) Este tipo de pesquisa é 
realizado quando o tema escolhido é pouco ou nada explorado e muito genérico, o 
que torna difícil formular hipóteses precisas (Dias, 2009: 76-77). 

Contudo, a importância de desbravar caminhos pouco ou nada desvendados no 

contexto da ASC transformou-se num desafio aliciante, reforçado pela satisfação de 

contribuir para a abordagem de novas temáticas e para a reflexão de novos problemas 

relacionados com a prática da ASC. Para tal, inspirámo-nos nas palavras de Pérez (2004: 

21) quando defende que “a investigação contribui para elaborar e reelaborar o conhecimento 

profissional, com independência das perspetivas epistemológicas e metodológicas com que 
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se confronta.” Foi nesse sentido que se tentou caminhar, optando pelos trilhos que nos 

pareceram os mais indicados, mesmo que, no primeiro instante, não fossem os mais fáceis. 

Todavia, como defende a mesma autora, “no campo social da educação é tão importante o 

processo como o resultado desse mesmo processo” (Pérez, 2004: 23). 

Para alcançar resultados fiáveis, fruto de processos abonáveis, tem de haver 

métodos. De Miguel recorda que para 
realizar um trabalho de investigação, é necessário levar a cabo um tratamento 
sistemático, que permita a adequada consecução dos objetivos propostos, 
formulação clara, concreta e precisa do problema, assim como uma metodologia 
de investigação rigorosa e adequada ao tipo de trabalho (De Miguel, 2004: 88). 

 Tratam-se, no fundo, de escolhas, que irão definir não só o caminho a desbravar 

como a meta a alcançar. 

Esta investigação sustentou-se nos quatro pilares enunciados por Ander-Egg (2003), 

sendo sistemática e organizada, expressa num conjunto de operações cujo propósito é obter 

a informação que se considera necessário recolher; com objetivos e propósitos claramente 

definidos; assegurada em garantias de fiabilidade e validez e, por último, baseada numa 

escolha adequada de técnicas e procedimentos. 

Relativamente ao processo e às etapas a seguir, teve-se em consideração a opinião 

de diferentes autores. 

Ander-Egg (2003) explica que o método científico deve obedecer aos seguintes 

passos: eleição das técnicas a utilizar; desenho e preparação do uso que se vai dar às 

técnicas que se vão utilizar; trabalho de recolha de dados; análise e tratamento de dados e 

informação obtidos e interpretação dos dados. 

Moreno (2004) divide o processo investigativo em sete etapas, a saber: formulação 

do problema, seleção da metodologia de investigação, identificação da informação 

necessária para resolver o problema, determinação dos instrumentos necessários para 

reunir os dados, compilação, análise e tratamento dos dados e conclusões. 

Por seu lado, Quivy e de Campenhoudt (2008), também defendem que o trabalho de 

investigação se pode dividir em sete etapas: a pergunta de partida, a exploração, a 

problemática, a construção do modelo de análise, a observação, a análise das informações 

e as conclusões. 

Por último, Coutinho (2014) defende que uma investigação obedece a seis fases: 

notação, descrição, análise, questionário, testes e medição. 

Notação é o processo de fazer registos breves descrições acerca de pessoas ou de 

objetos, contextos ou acontecimentos.  
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Descrição é o processo de transformar observações em anotações verbais, mas que 

vai mais longe do que a notação pela preocupação em proporcionar um retrato tão fiel 

quanto possível da situação, repleto de detalhes. 

Análise é um procedimento ligado à recolha de dados numa investigação e refere o 

processo em que o investigador, mais, do que observar, procura inferir traços, processos, 

significados e relações. 

Inquérito é um processo que visa a obtenção de respostas expressas pelos 

participantes no estudo e pode ser fomentado com recurso a entrevistas ou a questionário. 

A testagem e medição são os processos de obtenção de dados pela resposta/ 

desempenho dos participantes. 

Esta investigação passou por todas estas fases. Tendo em conta a realidade que se 

iria abraçar o tema que se esperava aprofundar, tendo noção das limitações de tempo e 

espaço e, principalmente, das incertezas e barreiras que se esperariam no desenrolar da 

investigação, definiu-se uma primeira fase de trabalho, assente nas seguintes etapas: 

- Delimitação do Objeto de Estudo; 

- Formulando da Questão de Partida; 

- Definição de Objetivos; 

- Levantamento de Hipóteses. 

Só depois dessa primeira fase se partiu para as seguintes etapas, alicerçadas na 

complementaridade de paradigmas, pluralismo de metodologias e diversidade de 

instrumentos. É sobre essas questões que nos iremos ocupar nas próximas páginas. 

 

O Objeto de Estudo e a Questão de Partida 
Reconhecendo que “o que determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar: só se 

escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer chegar” (Goldenberg, 2002: 14), foi fundamental 

delinear a meta e, com isso, definir o objeto de estudo que se pretendia investigar. Só dessa forma se 

poderia mapear o estudo, dotando-o da clarividência imprescindível para se alcançar o objetivo. 

Todavia, o caminho não “expressa o pensar científico” (Ander-Egg, 2011: 17). Apesar de se 

terem delineado etapas, que definiam o percurso da investigação, percebeu-se que não só era 

importante demarcar a meta e esboçar o caminho para lá chegar, como se revelava essencial definir a 

estratégia para que a travessia desse trilho fosse uma jornada segura e produtiva. O substancial “não 

é a ideia de caminho, mas a ideia de estratégia, como arte de combinar, distribuir e realizar 

ações com vista ao alcance de determinadas metas e objetivos. Não existe a ideia de 

etapas rígidas, lineares com vista a traçar procedimentos capazes de produzir resultados” 

(Ander-Egg, 2011: 17). 
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Contudo, a definição do objeto de estudo foi o primeiro passo, que demarcou o ritmo 

de toda a investigação, e que se sintetiza na relação entre ASC e espaços educativos, na 

perspetiva da participação, autonomia e cooperação. De seguida, quase instantaneamente, 

assumiu-se a primeira questão, ainda numa fase embrionária da investigação. 

 

Qual o contributo da ASC nos diferentes espaços educativos, no âmbito da educação 

para a participação, autonomia e cooperação? 

 

O mais importante seria reconstruir a pergunta, para a transformar numa pergunta de partida. 

“Para desempenhar corretamente a sua função, a pergunta de partida deve apresentar 

qualidades de clareza, de exequibilidade e de pertinência” (Quivy e Campenhoudt, 2008: 44). 

Clareza, porque tem de ser precisa, concisa e unívoca. A exequibilidade no sentido de uma 

pergunta de partida ter de ser realista. Tem que haver a possibilidade de encontrar uma 

resposta. Por fim, a pergunta de partida deve ser pertinente. Ou seja, deve abordar o estudo 

do que existe e ter uma intenção de compreensão dos fenómenos estudados. 

Para tal, regressou-se à pertinência da definição do objeto de estudo e 

reestabeleceram-se os dois campos de investigação: Espaços educativos e ASC. Todavia 

esse objeto de estudo iria ser trabalhado através de uma leitura dialógica (Canastra, 2009), 

ao invés da visão dicotómica, muitas vezes presente nestes campos de análise, onde a tese 

se constrói baseada na antítese. 

Desconstruiu-se o objeto de estudo e foi possível estender no raciocínio uma série 

de conceitos que a investigação iria abranger. Espaço, educação, educador, educando, 

sistema educativo, estratégia pedagógica, ensino, escola, formação, são apenas alguns 

exemplos. 

A reflexão aconteceu na análise da interpretação das terminologias e da facilidade 

com que diferentes conceitos podem ser considerados sinónimos. Formação, educação ou 

aprendizagem. A cada um são atribuídas diferentes interpretações, com os seus significados 

particulares, mediante as próprias experiências. Como educação é, num sentido amplo, o 

conjunto de formas, condições e ferramentas distintas com que se produz conhecimento 

num indivíduo, num determinado tempo e espaço, optou-se por manter a designação de 

espaço educativo. 

Seria importante questionar acerca do desenvolvimento das estratégias educativas, 

e, consequentemente, sobre a relação entre educador e educando, em diferentes espaços 

educativos, nomeadamente espaços de Educação informal e não-formal, ou seja, fora do 

rigor escolarizado da educação. Tende-se em reduzir os processos de formação e de 

educação à sua forma escolar (Canastra, 2009) e esta investigação teria que abraçar outros 
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espaços de formação, por norma mais receptivos às práticas de ASC. “Se durante muito 

tempo se considerou que falar de ‘educação’ era, sobretudo, falar da ‘escolarização’, hoje 

esta ideia já não reflete o que realmente está a acontecer na nossa sociedade” (Canastra, 

2009: 2024). Por outro lado, ainda é a formação académica a mais prestigiada no seio de 

qualquer comunidade no que respeita ao itinerário formativo do indivíduo. “Não se valoriza o 

que uma pessoa sabe, mas sim o que uma pessoa estudou e o diploma que obteve” 

(Lamata Cotanda, 2003: 27). 

Desse modo, seria essencial perceber quais os espaços educativos, mais ou menos 

credíveis, presentes na sociedade e ter sobre eles um olhar crítico, ajuizador, avaliador. 

Porém, se por um lado, a avaliação “facilita a planificação de uma ação educativa e contribui 

para assegurar a sua eficácia. O que não é de desprezar. (...) Por outro lado, ela não 

constitui um domínio de investigação suscetível de enriquecer a compreensão dos 

mecanismos em jogo...” (Dominicé, 1988: 53). Assim sendo, a preocupação central desta 

investigação seria analisar não os espaços educativos, mas os processos e o impacto 

desses processos de aprendizagem, pois “o essencial da formação reside no processo” 

(Dominicé, 1988: 57). 

Tendo em conta os processos que podem e devem acontecer em diferentes espaços 

educativos, surgiram algumas questões que, pela sua pertinência e interesse, contribuíram 

para a formulação de inúmeras perguntas, das quais se apresentam aqui alguns exemplos, 

que influíram, sobremaneira, na definição da pergunta de partida. 

Haverá apenas um sistema educativo, dividido em subsistemas e subespaços 

educativos? Quem, quando e como avaliam os espaços educativos? Como e o que aprende 

o sujeito? Que conhecimentos transmitem os espaços educativos a quem os frequenta?  

De facto, em tempos idos, o conhecimento transmitia-se de maneira mais pessoal e 

familiar, num espaço mais íntimo. “Família, trabalho, religião eram os responsáveis pela 

construção pessoal e social do indivíduo” (Lamata Cotanda, 2003: 27). Importa conhecer 

que conhecimentos se transmitem hoje nos diferentes espaços educativos e qual a relação 

entre as pessoas que dele fazem parte. 

Nessa ótica, novas questões de impõem. 

Como se organizam e articulam os diferentes atores sociais dos diferentes espaços 

educativos? De que modo são definidas e controladas as orientações, normas e ações que 

asseguram a objetividade dos espaços educativos? Quem tem o poder nos espaços 

educativos e como o exerce? Em benefício de quem? Quem legitima a educação nos 

diferentes espaços educativos? Como se procede a aprendizagem e qual a relação entre os 

sujeitos nos diferentes espaços educativos? Terão os diferentes espaços educativos espaço 

de liberdade de ação e autonomia? Quem garante a qualidade dos diferentes espaços 
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educativos? Estarão todos os espaços educativos abertos à interdisciplinaridade e 

interdependência entre entidades e organizações educativas? Em que medida os valores 

que se transmitem nos processos educativos influenciam e/ou são influenciados pelo 

espaço onde estão inseridos? Como reagem os espaços educativos ao equilíbrio entre o 

tradicional e o inovador? Como reagem os espaços educativos tradicionais ao fulgor dos 

espaços virtuais? 

Todas estas questões levariam a mais dúvidas e perguntas, podendo-se correr o 

risco de penetrar num labirinto interminável e sem escapatória, levando a investigação a um 

naufrágio teórico solitário e inexequível. 

Por outro lado, pelo facto de o objeto de estudo também contemplar a ASC, surgiram 

ainda mais questões, relacionadas com a possibilidade de a ASC contribuir para o 

enriquecimento de práticas pedagógicas em diferentes espaços educativos. Rapidamente se 

sentiu a necessidade de incorporar a prática de ASC em três pressupostos-chave, de forma 

a balizar o objeto de estudo, a saber: participação, autonomia e cooperação. 

Mediante todo o trabalho de reflexão que se foi desenvolvendo ao longo do processo, 

foi possível desagrupar e reconstruir as perguntas, de modo a agrupá-las numa primeira 

tentativa de pergunta de partida. 

 

Poderá a ASC, através de metodologias que promovam a participação, autonomia e 

cooperação, contribuir para o enriquecimento de práticas pedagógicas de diferentes 

espaços educativos? 

 

A resposta a esta pergunta foi um rio de incertezas e hesitações que desaguou em 

mais questões, que depois aportaram em porto seguro – o da dúvida. E da dúvida resultou a 

reflexão. E da reflexão constante brotou a necessidade de encontrar um exemplo, um ‘caso’. 

Esse caso serviria a investigação em dois campos. Por um lado, serviria para concentrar a 

investigação num exemplo específico, limitado no tempo e no espaço, de forma a haver 

mais controlo no processo investigativo. Por outro lado, iria contribuir para fundamentar a 

investigação, através do empirismo e de uma realidade concreta. 

Assim, definiu-se a pergunta de partida. 

 

Em que medida as práticas de Animação Sociocultural podem contribuir para a 
participação, autonomia e cooperação dos atores locais, no contexto de diferentes 
espaços educativos da Fundação Lapa do Lobo? 

 

Com a pergunta de partida definida e tendo em conta que “o objetivo da investigação 

é responder à pergunta de partida” (Quivy e Campenhoudt, 2008: 211), passou-se para a 
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etapa seguinte, o levantamento de hipóteses de resposta à pergunta de partida e a definição 

de objetivos. 

 

Hipóteses e Objetivos 
Para responder à pergunta de partida foram levantadas várias hipóteses. Para Quivy 

e Campenhoudt, “a organização de uma investigação em torno de hipóteses de trabalho 

constitui a melhor forma de a conduzir com ordem e rigor, sem por isso sacrificar o espírito 

de descoberta e de curiosidade que caracteriza qualquer esforço intelectual digno deste 

nome” (Quivy e Campenhoudt, 2008: 119). Na ótica dos mesmos autores, 
a hipótese é, frequentemente, apenas uma resposta parcial ao problema posto. 
Daí a utilidade de conjugar vários conceitos e hipóteses para cobrir os diversos 
aspetos do problema. Este conjunto de conceitos e hipóteses logicamente 
articulados entre si constitui, portanto, o modelo de análise (Quivy e 
Campenhoudt, 2008: 139). 

Uma hipótese  
é uma previsão de resposta para o programa de investigação. Sendo uma 
previsão/ explicação de um fenómeno que está expresso no problema a investigar, 
resulta óbvio que o papel da hipótese numa investigação dependerá da perspetiva 
do paradigma – quantitativa/ positivista ou qualitativa/ interpretativa – em que se 
insere investigação propriamente (Coutinho, 2014: 53). 

No entanto, alerta a investigadora, em estudos qualitativos, “podem ser formuladas 

hipóteses indutivas, que nascem das observações do investigador, como forma de orientar o 

processo de recolha de dados” (Coutinho, 2014: 54). Neste caso, as hipóteses foram criadas 

de forma dedutiva, para dar início à investigação. Como uma investigação, é “um processo 

de busca, de indagação, de questionamento, onde se intenta fazer avançar o conhecimento 

através da aplicação do raciocínio” (Pérez, 2004: 22), lançaram-se algumas hipóteses. A 

solução a essas hipóteses iria funcionar como pistas a seguir, para conseguir alcançar a 

resposta à pergunta de partida.  

- Na perspetiva do indivíduo, qualquer espaço pode ser educativo. 

- Os diferentes espaços educativos se complementam, substituem ou colidem entre 

si? 

- Qualquer espaço pode ser contexto de processos de Educação formal, informal e 

não formal? 

- Os espaços educativos apenas se distinguem entre escolares (certificadores de 

diplomas) e paralelos (competências)? 

- Todos os espaços educativos são instigadores de processos de educação para a 

participação, autonomia e cooperação? 
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- As metodologias de ASC contribuem para a educação para a participação, 

autonomia e cooperação? 

 

Foram estas hipóteses que se construíram para circundar a investigação, para, 

assim, contribuir para o alcance da resposta à pergunta de partida. Só encontrando a 

resposta a estas questões se poderia compreender o Estudo de caso, ou seja, a realidade 

educativa nas atividades da Fundação Lapa do Lobo. 

De facto, a estratégia desenvolvida ao longo da investigação elevava a importância 

das metodologias de ASC na educação para a participação, autonomia e cooperação como 

pilares fundamentais nos processos de ensino-aprendizagem dos diferentes espaços 

educativos. Porém, outros objetivos estavam patentes na investigação, muitos deles ligados 

à questão de partida, outros relacionados com as opções de abordagem do estudo. Na 

verdade, estes objetivos serviram, até certa medida, para indicar o rumo a seguir na 

investigação. Assim pretendia-se, essencialmente: 

 

- Entender a relação do indivíduo com o espaço (educativo); 

- Conhecer a inter-relação entre diferentes espaços educativos; 

- Compreender os processos educativos, no âmbito da Educação formal, informal 

e não formal; 

- Distinguir os espaços educativos no âmbito da educação escolar (certificadora) e 

educação paralela (competências); 

- Compreender e distinguir os processos de educação para a participação, 

autonomia e cooperação; 

- Reconhecer as metodologias da ASC na educação para a participação, 

autonomia e cooperação. 

De seguida, tentou-se definir qual o paradigma ideal para alcançar essa resposta. 

Depressa se percebeu que através de um só paradigma a investigação ficava aquém do que 

se pretendia e que a investigação multimétodo era a opção adequada ao objetivos que se 

pretendiam alcançar. 

 

A investigação multimétodo 
Consciente que, quando se baseia uma pesquisa em técnicas diversificadas, se 

enriquece o conhecimento sobre à temática em estudo, optou-se por uma pluralidade de 

técnicas e instrumentos, tornando a investigação mais rica. “Percebe-se cada vez com mais 
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claridade como a separação e a dicotomia empobrecem a investigação. Limita seriamente 

as possibilidades da ciência” (Pérez, 2011: 332).  

Houve, desde sempre, a preocupação de olhar a relação entre espaços educativos e 

ASC numa ótica multifacetada. Porém, sabe-se que 
os métodos, enquanto estratégia de ação, não são prescrições dogmáticas, nem 
receitas culinárias. Se não se reconhecer isto cai-se na fantasia metodológica, que 
se costuma encontrar junto daqueles que aplicam os métodos à letra. A 
submissão do real ao metodológico (o mesmo podemos dizer da submissão a uma 
teoria e, pior ainda, a uma doutrina), conduz ao desprezo dos factos e processos 
que têm lugar nessa realidade (Ander-Egg, 2011: 22). 

Por isso, optou-se também por uma postura versátil, para que o próprio método 

escolhido não se prendesse em demasia à teoria, mas se adaptasse à realidade, sem 

perder o rigor e a precisão que se espera num trabalho de investigação. 

Os métodos utilizados obedeceram a dois paradigmas. Por um lado, a preocupação 

pela quantidade, refletida no esforço por conhecer mais acerca da realidade em estudo. Por 

outro lado, o afinco pela qualidade, que se reconhece na seleção e na determinação de 

prioridades ao longo da investigação. 

Bartolomé, reforçado por Pérez, defende que 
não se vislumbra, ao menos por agora, a existência de um só paradigma, nem 
sequer circunscrevendo-nos na metodologia qualitativa; mas reconhecemos um 
pluralismo de enfoques que são consequência, não tanto de estratégias utilizadas 
para se aproximar da realidade nem da concepção do objeto de estudo, mas sim 
da finalidade da investigação (compreender, construir uma teoria, estabelecer 
relações consistentes; transformar a prática; valorizar um processo); dos níveis de 
identificação entre investigador, investigados e informantes-chave, dos critérios de 
cientificidade que se utilizam e das tradições disciplinares, ideológicas ou grupos 
científicos que os sustentam” (Pérez, 2004: 29-30). 

Para melhor se compreender o que é um paradigma, recorremos a Pérez que nos 

esclarece que foi utilizado para “designar a teoria dominante que reina numa comunidade 

científica num determinado momento, num ponto do desenvolvimento histórico de uma 

ciência particular” (Pérez, 2004: 23). Contudo, e segundo a mesma autora, “chegou o 

momento em que a investigação orientada para a melhoria e a transformação social não 

deve desfazer-se de alguns dos paradigmas dominantes, mas sim, pelo contrário, ampliar o 

alcance de teorias e enfoques metodológicos” (Pérez, 2004: 26-27). Nesta investigação em 

particular não existiu nenhuma teoria dominante, mas sim uma complementaridade de 

paradigmas, nomeadamente quantitativo e qualitativo. Aliás, “a distinção entre qualitativo – 

quantitativo peca por inexata e artificial. Defende-se a complementaridade de ambas as 

metodologias dependendo do tipo de investigação que se trata” (Pérez, 2004: 24). 

Atualmente, raro é o investigador que opta por um só método ou por um só 

paradigma na busca da confirmação das hipóteses que formula sobre a realidade 
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posteriormente estudada. No nosso caso, a complementaridade de paradigmas foi uma 

realidade, para a qual se utilizaram diferentes métodos e instrumentos de investigação. 

Como alerta Pérez, “nas ciências sociais, a complementaridade em algumas 

ocasiões pode não ser necessária porque depende dos objetivos da investigação, noutras, 

pelo contrário, não só são necessárias como imprescindíveis” (Pérez, 2004: 25). A utilização 

de ambos os paradigmas, intencional e calculada, foi preciosa para o alcance dos objetivos. 

Essa ideia é reforçada quando se percebe que 
o importante não é acentuar as diferenças, mas antes identificar os pontos de 
união e a procura da complementaridade. O investigador deve ser capaz de 
selecionar de cada enfoque aquilo que mais lhe convém com vista a uma melhor 
resolução do problema objeto de estudo (Pérez, 2011: 332). 

O método quantitativo centrou-se na utilização Pesquisa bibliográfica, documental, 

para tentar perceber as teorias aceites na comunidade académica sobre o tema. Também 

se utilizou o Inquérito por questionário, para auscultar a opinião dos intervenientes nas 

atividades da Fundação Lapa do Lobo. O método qualitativo esteve presente na utilização 

dois instrumentos de pesquisa, a saber: conversas informais e Inquérito por entrevista para 

conhecer, empiricamente, a relação entre espaços educativos e ASC, tendo como exemplo 

a Fundação Lapa do Lobo. No mais das vezes, utilizaram-se ambos os paradigmas aquando 

do mesmo objeto específico de análise. A integração e complementaridade dos dois 

paradigmas são um fator necessário para “obter uma percepção mais clara e completa da 

realidade. Não existe razão para que os investigadores se limitem a um dos paradigmas 

quando podem obter o melhor de ambos” (Pérez, 2011: 332). Nessa mesma linha de 

raciocínio, a autora (Pérez, 2011) apresenta-nos três razões que para se optar por métodos 

diferentes na mesma investigação: 

1. Contar com duas imagens diferentes de uma mesma realidade ou fenómeno 

social do objeto de estudo. 

2. Compensar as limitações de um método com as forças de outro. 

3. Reforçar a validade de resultados. 

Acrescente-se que estas razões estão na base das três estratégias de integração, a 

saber: complementaridade, combinação e triangulação. Complementaridade, porque a 

finalidade desta estratégia é conseguir como resultado um registo síntese-interpretativo dos 

resultados procedentes de cada método. Combinação, pois integra-se um método (seja 

quantitativo ou qualitativo) noutro método, com o objetivo de fortalecer a validade deste 

último, compensando as suas limitações; as forças de um método são usadas para 

compensar as debilidades de outro. Triangulação, porque se reforça a validade dos 

resultados e é especialmente útil quando o que procuramos são resultados convergentes e 

válidos. 
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Partindo desta ótica de pensamento, é um erro a perspetiva que promove a 

incompatibilidade entre os distintos métodos, pois consideramos que a riqueza é promovida 

pela complementaridade. Muitas vezes pode ser conveniente, como o foi no nosso caso em 

particular, utilizar um paradigma misto e um modelo holístico que abarque o fenómeno de 

forma global. “Quanto mais diferentes são os métodos que revelam idênticos resultados, 

maior será a evidência da sua veracidade; e vice-versa” (Pérez, 2011: 334). 

A relação entre espaços educativos e ASC, na perspetiva da educação para a 

participação, autonomia e cooperação deve ser compreendida como um todo, atentando a 

esse todo, mas tendo em consideração as partes e as suas inter-relações. Assim, sentiu-se 

a necessidade de não direcionar o estudo para uma só tipologia de recolha de dados. Não 

seriam desejáveis dados nem predominantemente quantitativos nem especialmente 

qualitativos. Assim, as técnicas de investigação utilizadas foram diversas, para os dados 

recolhidos serem também diversos. 

 

Os métodos qualitativo e quantitativo 
Como se percebeu em linhas anteriores, nunca foi intenção deste estudo traçar uma 

linha divisória tangível entre abordagens qualitativas e quantitativas. Crê-se que um estudo 

qualitativo deve assumir também abordagens e dispositivos metodológicos de índole 

quantitativo, podendo acontecer o mesmo na situação adversa. 

Porém, existem diferenças que o investigador não pode ignorar e que devem estar 

presentes sempre que seja necessário tomar uma opção. Essa distinção é muito bem 

explicada e resumida por Serván e Serván (2004), através de 3 caraterísticas. Segundo os 

autores, na investigação quantitativa o objeto de investigação é explicado, enquanto na 

investigação qualitativa é compreendido. Na investigação quantitativa, a função do 

investigador é impessoal, sendo pessoal na investigação qualitativa. Por último, o resultado 

da investigação quantitativa é o conhecimento construído e na investigação qualitativa o 

conhecimento é descoberto. 

Coutinho (2014) também sintetiza, como se apresenta na figura 1, algumas notas 

entre as metodologias de cariz quantitativa e de cariz qualitativa, onde se percebem as 

diferenças entre elas e se reforça a ideia de que a matriz qualitativa de uma investigação lhe 

atribui um pendor de descoberta e construção. 
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Metodologia de cariz quantitativa Metodologia de cariz qualitativo 
Teoria a testar Construção da teoria 

  

Problema e hipóteses Busca de padrões (teorias) 

  

Conceitos e variáveis operacionalizados 

a partir da teoria 

Levantamento de questões 

  

Recolha de dados que confirmem a 

teoria 
Investigador recolhe dados 

 

Figura 1: Diferença entre metodologia de cariz quantitativa e de cariz qualitativa 

 

Fonte: Coutinho (2014: 29) 

 

Como podemos perceber, enquanto na metodologia de cariz quantitativo, a teoria 

surge no início da investigação, na metodologia de cariz qualitativo a teoria surge depois dos 

factos e a partir da análise de dados. Na investigação qualitativa assume-se uma 

metodologia “menos estruturada e predeterminada, o problema pode ser formulado de uma 

forma muito geral, como que emergindo no decurso da investigação” (Coutinho, 2014: 49). 

Na investigação quantitativa tudo se baseia numa teoria preconcebida.  

Porque reconhecemos no paradigma qualitativo mais potencial para se adequar e 

utilizar em investigação no campo das ciências da educação, o paradigma qualitativo 

assumiu um caráter mais dominante, razão pela qual, também neste trabalho escrito, se 

decidiu impor um pouco mais de destaque. 

Na investigação quantitativa, o propósito é fazer “descrições objetivas de um 

fenómeno ou terminar se esses fenómenos podem ser controlados através de determinadas 

intervenções (...) com o propósito de compreender os fenómenos na sua totalidade e no 

contexto em que ocorrem” (Coutinho, 2014: 329). 

Quando o momento da investigação assim o determinava, a balança da escolha 

tendia para o paradigma qualitativo porque a temática em questão, pela sua subjetividade, 

impunha uma atitude centrada no indivíduo. Hancock (2002) carateriza a pesquisa qualitativa 

como uma investigação preocupada com opiniões, experiências e sentimentos dos indivíduos, 

produzindo dados subjetivos; descritiva de fenómenos sociais que ocorrem naturalmente (sem intentar 
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manipular a realidade sob estudo); baseada numa perspetiva holística; utilizada para desenvolver 

conceitos e teorias que ajudam a entender o mundo social, através de abordagens indutivas e 

impulsionadora de encontros diretos com os indivíduos, através de entrevistas da observação. 

Na opinião de Pérez, 
investigação qualitativa consiste em descrições detalhadas de situações, eventos, 
pessoas, interações e comportamentos, que são observáveis. Além disso, 
incorpora o que os participantes dizem, as suas experiências, atitudes, crenças, 
pensamentos e reflexões, tal como são expressas por eles mesmos (Pérez, 2011: 
328). 

Sendo um processo atuante, dinâmico e minucioso, não podendo deixar de ser 

criterioso, pois corre o risco de se perder no rasto da subjetividade, apresentamos as dez 

características com que Pérez (2011) o define: 

• Emprego dos métodos qualitativos; 

• Visão fenomenológica e compreensiva; 

• Perspetiva holística; 

• Observação natural; 

• Explora, descreve e interpreta a realidade, de forma indutiva; 

• Tem em conta a subjetividade-intersubjetividade; 

• Proximidade dos dados. Perspetiva emic (a partir de dentro); 

• Orientado para o processo: dados reais, ricos e profundos; 

• Não generalizável; 

• Realidade dinâmica. 

Na mesma linha de raciocínio, Coutinho (2014), apresenta os seus condicionalismos. 

Ou seja, um estudo é qualitativo se: 

- procurar um contato intenso e prolongado com uma situação real; 

- o objetivo de investigador for o de conseguir uma visão Holística do contexto em 

estudo: a sua lógica, princípios e regras; 

- o investigador procurar captar os dados a partir das perceções dos próprios autores, 

desde dentro; 

- a análise de dados não desvirtuar nunca a originalidade dos mesmos; 

- os dados tomarem quase sempre a forma de palavras obtidas através de 

observações diretas ou indiretas, entrevistas ou documentos; 

- as palavras forem analisadas de forma a permitir ao investigador contrastar, 

analisar e desvendar padrões dentro delas. 

A metodologia qualitativa oferecer mais protagonismo aos atores locais, fator 

importante, pois neles reside o foco principal da problemática em causa. Além disso, o papel 

do investigador é demarcado por um carácter mais próximo do processo e menos centrado 
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nas conclusões que dai advém. “Na investigação qualitativa a fonte direta é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal” (Bogdan e Biklen, 2006: 47).  

Dessa forma, é ele que, muitas vezes, se metamorfoseia em papel dactilografado, a 

desenhar um inquérito ou em rádio gravador a registar as palavras dos atores locais. Por 

outro lado, “os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se 

preocupam com o contexto” (Bogdan e Biklen, 2006: 48). O investigador não se esconde 

atrás da secretária e procura a solução do problema na raiz das causas. 

A abordagem qualitativa 
procura penetrar no mundo pessoal dos sujeitos, para saber como interpretam as 
diversas situações e que significado tem para eles, tentando compreender o 
mundo complexo do vivido desde do ponto de vista de quem vive. Se a ação 
humana é intencional, pensam, há que interpretar e compreender os seus 
significados num dado contexto social (Coutinho, 2014: 18). 

Estamos a falar de um paradigma mais próximo dos atores sociais e da realidade 

local. 
Investigar de forma qualitativa é operar com símbolos linguísticos com o fim de 
reduzir a distância entre teoria e dados, entre contexto e ação. O êxito da 
investigação qualitativa pode dever-se ao facto de se aproximar da realidade de 
forma visível, próxima e perto de cada situação, o que permite conhece-la com 
mais precisão e detalhe (Pérez, 2011: 328). 

Anguera, reforçado por Pérez (2004) avança com uma definição de metodologia 

qualitativa como sendo uma estratégia de investigação fundamentada numa apurada e 

rigorosa descrição contextual do evento, conduta ou situação que garante a máxima 

objetividade na captação da realidade, sempre complexa, e presa pela espontânea 

continuidade temporal que lhe é inerente. 

Coutinho (2014) oferece duas perspetivas à abordagem qualitativa, que nos facilita a 

sua compreensão: 

A nível conceptual, o objeto de estudo na investigação não é o comportamento, mas 

as intenções e situações. Ou seja, trata-se de investigar ideias, de descobrir significados nas 

ações individuais e nas interações sociais a partir da perspetiva dos atores intervenientes no 

processo. 

A nível metodológico, a investigação de índole qualitativa baseia-se no método 

indutivo porque o investigador pretende desvendar a intenção, o propósito da ação, 

estudando-a na sua própria posição significativa, isto é o significado tem um valor enquanto 

inserido nesse contexto. Ou seja, tenta compreender a situação sem expectativas prévias ao 

fenómeno estudado. 

Segundo a autora, na “investigação qualitativa/interpretativa quer os instrumentos 

quer a conduta do investigador são difíceis de formalizar num conjunto de normas 

universalmente aplicáveis a todas as situações de pesquisa” (Coutinho, 2014: 327). 
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Para Pérez, “a investigação quantitativa facilita o conhecimento das grandes 

tendências da realidade social considerada como um facto objetivo. A investigação 

qualitativa pretende compreender, penetrar e captar a reflexão dos próprios atores, suas 

motivações, problemas e interpretação” (Pérez, 2004: 46). Aliás, o paradigma qualitativo 

“pretende substituir as gerações científicas de explicação, previsão e controle do paradigma 

positivista pelas de compreensão, significado e ação” (Coutinho, 2014: 17). É uma 

investigação descritiva, onde os dados recolhidos são “em forma de palavras ou imagens e 

não de números” (Bogdan e Biklen, 2006: 48). Dessa forma, na investigação, como se irá 

explicar no capítulo correspondente, os instrumentos empregados não privilegiam os 

símbolos numéricos, mas sim a palavra escrita, que “assume particular importância na 

abordagem qualitativa, tanto para o registo dos dados como para a disseminação dos 

resultados” (Bogdan e Biklen, 2006: 49), embora estes não estejam na linha principal de 

preocupações da investigação qualitativa. Os investigadores qualitativos, segundo os 

mesmos autores, “interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados 

ou produtos” (Bogdan e Biklen, 2006: 49). No fundo, a investigação qualitativa visa 

compreender o objeto da investigação, através de uma filosofia de ação mais pessoal, em 

que o resultado da investigação é uma descoberta, algo novo. 

O paradigma qualitativo tem caraterísticas muito próprias, que o distingue de outros 

paradigmas, dos quais Pérez (2011) destaca a teoria como uma reflexão na e a partir da 

prática; a orientação para a resolução de problemas, sem recusar construção de 

conhecimento; a adoção de modelos indutivos. 
Não basta a simples descrição da realidade e dos factos, sendo que há que 
penetrar nas redes do significado para chegar a compreender o que realmente 
acontece e porque acontece. Propõe-se alcançar metas específicas, usando para 
isso técnicas e linguagem específica e conseguir assim os objetivos propostos, 
quando reduzimos as palavras e os atos das pessoas a equações estatísticas, 
perdemos de vista o aspeto humano da vida social. Parte dos factos, e não de 
Amostras representativas. Não procura a generalização, nem a extrapolação dos 
resultados, mas superar o contexto no qual se realiza a investigação. O 
investigador qualitativo coloca a ênfase na validade da sua investigação. O 
método qualitativo mantém-nos próximos das situações humanas (Pérez, 2011: 
329). 

Neste paradigma, as conclusões são construções de um processo elaborado em 

parceria com os atores locais. É neste processo que o investigador enriquece, quer a nível 

pessoal, quer a nível de conhecimento teórico. 
Para um investigador qualitativo que planeie elaborar uma teoria sobre o seu 
objeto de estudo, a direção desta só se começa a estabelecer após a recolha dos 
dados e o passar de tempo com os sujeitos (…). Está-se a construir um quadro 
que vai ganhando forma à medida que se recolhem e examinam as partes 
(Bogdan e Biklen, 2006: 50). 
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O investigador parte do princípio que tem ainda tudo por aprender e o que sabe 

antes da investigação sobre o assunto nunca é satisfatório. 

Porém, “a investigação qualitativa encerra uma série de dificuldades no sentido da 

perspetiva metodológica, porque os dados devem oferecer a necessária consistência e 

emergir de uma descrição e registo cuidadosos” (Pérez, 2004: 29). Mas sobre a validade 

científica, Bogdan e Biklen argumentam a favor da investigação qualitativa ao afirmarem que 

“a investigação científica implica um escrutínio empírico e sistemático que se baseia em 

dados. A investigação qualitativa preenche estes requisitos” (Bogdan e Biklen, 2006: 64). 

Sobre a objetividade e influência do investigador nos dados obtidos, tentou-se partir 

para o contexto empírico de estudo, apesar das subjetividades dos atores locais, centrados 

numa total objetividade. Como se tem defendido ao longo do texto, o estudo qualitativo 

privilegia as abordagens qualitativas, sendo as entrevistas e as conversas informais, por 

exemplo, dois instrumentos bastantes utilizados neste paradigma, assim como o foram 

nesta investigação. Porém esses diálogos com os atores locais seguiram sempre um rumo 

nada dominante por parte do investigador, de forma a influir nas opções das pessoas 

participantes na investigação. De acordo com as palavras de Bogdan e Biklen (2006: 68), 

“os investigadores tentam interagir com os seus sujeitos de forma natural, não intrusiva e 

não ameaçadora”. De certo modo, “aquilo que os investigadores qualitativos tentam fazer é 

estudar objetivamente os estados subjetivos dos seus sujeitos” (Bogdan e Biklen, 2006: 67). 

Para concluir, apoiamo-nos nas palavras de Maria Ruiz, que nos indica que a 

investigação qualitativa é “indutiva, tem uma perspetiva holística, naturalista, compreensiva, 

valida todas as perspetivas, humanista, ajustada à realidade, uma arte” (Ruiz, 2004: 170). 

Foi essa arte que moveu o pincel com o qual se desenhou a investigação. 

Relacionado, profundamente, com o paradigma qualitativo está a hermenêutica, que, 

ao longo de todo o processo investigativo, mais do que uma metodologia, foi uma atitude, 

uma filosofia de trabalho, que nos fez compreender a realidade como um todo. 
A investigação qualitativa sublinha o procedimento hermenêutico e a compreensão 
dos processos desde um enfoque naturalista, frente ao quantitativo. Interessa-lhe 
o caso particular, o grupo, e o fenómeno da realidade na qual se destacam. Ajuda 
a situar-se no contexto no qual acontece, no acontecimento, e permite registar as 
situações, marcos de referência e aqueles eventos, sem deslocá-los da realidade 
na qual têm lugar (Pérez, 2011: 331). 

As próximas páginas serão dedicadas a esse entendimento que se reificou sobre a 

realidade estudada. 

 



Metodologia 

 36 

A hermenêutica 
A hermenêutica “entende a realidade social considerando como a percebem as 

pessoas. Interessa-se pela compreensão pessoal, os motivos, valores e circunstâncias 

subjacentes às ações humanas” (Pérez, 2004: 27). 

A investigação, em hermenêutica sustenta-se num conceito fundamental chamado 

compreensão. Para tal, deve partir-se do princípio de que 
a compreensão só é possível a partir da compreensão do todo, mas, 
inversamente, este só é realizável a partir da apreensão das partes. O círculo 
exige uma dupla metodologia, na tarefa de interpretação, de que resulta uma 
perspetiva dualista: comparativa e divinatória (Lopes, 2006: 79). 

Nessa perspetiva combinatória, o mesmo autor defende que a hermenêutica é um 
método de decifração, que implica a coexistência de vários discursos, como elos 
de ligação, numa possível conversação, uma conversação que não pressupõe 
nenhuma matriz disciplinar que una os locutores, mas, onde nunca se perde a 
esperança de acordo, enquanto a conversação durar (Lopes, 2006: 79). 

Estudou-se cada obra e cada documento, escrito ou oral, envolvidos na sua 

complexidade e tendo atenção aos mais simples detalhes e pormenores da investigação. 

Foi nesta perspetiva que, desde sempre, se olhou a investigação porque a sabemos 

global, mas também reconhecemos a sua singularidade vincada em cada espaço, momento, 

ator ou contexto. Tentou-se sempre compreender o todo a partir do individual e o individual 

a partir do todo. 

A hermenêutica, como metodologia de investigação, alcançou um papel fundamental 

na investigação em Ciências de Educação. No caso de investigações que se pretendem, 

cada vez mais, envoltas de uma complementaridade de paradigmas, qualitativo e 

quantitativo, a hermenêutica procura observar e compreender a ação humana e, 

consequentemente, interpretar os respetivos significados gerados num determinado 

contexto social e cultural. Vai além da simples reprodução de dados; ultrapassa a tradução, 

concretiza-se na interpretação. “A hermenêutica apresenta-se, assim, como um paradigma 

que se apoia na interação social e cujo exemplo de intervenção é tido como horizontal e 

interligado, fruto dos diferentes olhares, leituras, texto, contextos, etc.” (Lopes, 2011: 254). 

Porque se trata da pluralidade de sentidos, conceitos e ideias, entende-se que a 

hermenêutica pode, muito bem, protagonizar os procedimentos investigativos.  

Hermenêutica é “uma corrente de pensamento oriunda da Grécia antiga que, 

etimologicamente, significa a arte de interpretar” (Lopes, 2011: 243). Nessa linha de 

raciocínio, recorremos ao mesmo autor para lembrar o conceito de hermeneia, que “não 

designa, em exclusivo, a noção de interpretação, mas, também, o enunciado de um 

pensamento ou de uma mensagem” (Lopes, 2011: 243). 

O investigador contextualiza o que é escrito à luz do contexto em que é escrito. 
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O que posso fazer com este texto? Esta é hoje, a questão básica a que a 
hermenêutica deve tentar dar resposta. E então, desenvolvemos um sem número 
de ações que têm como finalidade dar um objetivo a esse texto: criticamo-lo, 
ensinamo-lo, comentamo-lo, construímos imagens à custa de peças que lhes 
vamos, sucessivamente, arrancando (Magalhães, 2002: 9). 

A hermenêutica, mais do que descodificar sentidos nas mensagens, interpreta essas 

mensagens e reconhece uma certa autoridade de quem emite essa mesma mensagem. A 

hermenêutica estuda, essencialmente, texto através de duas distintas óticas, a saber: o 

texto como objeto e o texto como “discurso”. Ao analisar o texto como “discurso” deve 

entender-se a hermenêutica como uma interpretação de dados. Interpretar é, então, 

descodificar, perceber, para conhecer. É na construção de conhecimento que assenta as 

bases da hermenêutica. Esse conhecimento é alcançado na interpretação, não só das 

palavras dos autores, mas na interpretação do significado das mesmas.  

Ao longo do processo de investigação, a hermenêutica, como aliás, qualquer 

metodologia de investigação, exige integridade nos procedimentos, nomeadamente na 

definição de procedimentos. 

Ao analisar um texto, o investigador terá que definir quatro aspetos chave de 

pesquisa, que correspondem, de certo modo, aos trilhos pelos quais terá que passar, que 

são: definição; contextualização; análise e apreciação. 

O primeiro passo é, então, a definição do corpus teórico que determinada 

investigação evidencia. Ao delimitar o corpus da investigação, é possível escolher e 

interpretar determinado texto. Definido esse corpus e escolhido o texto, importa dar o 

segundo passo, que será contextualizar. Na contextualização delineiam-se as componentes 

temporal, temática e cultural.  
Contextualizar tendo em conta a linha temporal é estabelecer uma linha 
cronológica e genética do texto, permitindo distinguir, assim, os temas nucleares, 
dos temas acessórios e também dos ocasionais. Entende-se por componente 
temática aquela que nos identifica os conceitos-chave, que permite a seleção e 
organização (através da utilização de grelhas conceptuais, por exemplo) dos 
textos. A componente cultural é aquela que oferece a panorâmica cultural onde 
determinado texto encaixa e, de certa forma, se inclui. O modo como vivenciamos 
uns aos outros, como vivenciamos as tradições históricas, as ocorrências naturais 
da nossa existência do nosso mundo, é isso que forma o universo 
verdadeiramente hermenêutico, no qual não estamos encerrados como entre 
barreiras intransponíveis, mas para o qual estamos abertos (Gadamer, 2002: 35). 

Essa análise, contudo, é diferente da apreciação da intenção do autor. Essa intenção 

leva-nos ao terceiro passo, que é a análise do texto. Ao analisar o texto teremos que 

interpretar o mesmo, com a óbvia preocupação de entender o que diz o texto, como discurso 

relativo ao problema que se investiga, do qual o corpus teórico faz parte. Ao interpretar 

determinado texto, importa, essencialmente, avaliar a coerência a congruência e a 
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consistência das ideias transmitidas pelo autor. Uma análise bem diferente do quarto passo, 

a apreciação. 

A apreciação é um passo mais singular, mais pessoal, onde cada investigador, para 

além de interpretar o que diz o texto, também, aprecia pessoalmente, o que lhe transmite. 

Nessa apreciação, deve-se ter em conta a atualidade e a relevância do texto. Porém, essa 

análise mais singular é a que vai permitir ao investigador apropriar-se do sentido e do 

significado do texto. 

Trata-se, como defende Dias (2009), de uma interpretação existencial, identificado 

através de quatro fases, a saber: processo de aprendizagem; processo dialógico e crítico; 

colheita de toda a potencialidade do conteúdo e, por fim, atualização. Esse sentido, que vai 

além das palavras do autor e se prendem na interpretação do investigador, irá definir a 

dimensão do contributo do texto na investigação, onde mais importante do que é dito ou 

está escrito é a forma como é lido ou interpretado. 

Para ler, interpretar e concluir sobre a matéria recolhida ao longo da investigação, 

recorreu-se ao Estudo de caso, pois considerou-se bastante enriquecedor obter uma visão 

holística, sistémica, integrada sobre o tema em análise.  

 

Estudo de caso 
O Estudo de caso “trata-se de um plano de investigação que envolve o estudo 

intensivo e detalhada de uma entidade bem definida: o caso” (Coutinho, 2014: 335). 

Segundo alguns autores, trazidos à atualidade por Coutinho (2014), existem seis 

categorias de “caso” passíveis de ser estudados na investigação em Ciências Sociais e 

Humanas: indivíduos; atributos dos indivíduos; ações e interações; comportamentos; 

ambientes; incidentes e acontecimentos e, ainda, coletividades. 

Nesta investigação o nosso “caso” foi uma coletividade: a Fundação Lapa do Lobo. 

Na perspetiva de Merriam, citado por Bogdan e Biklen “o Estudo de caso consiste na 

observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou 

de um acontecimento específico” (Bogdan e Biklen, 2006: 89). 

Coutinho (2014) faz uma resenha de alguns conceitos que compilou na sua obra, 

definindo o Estudo de caso como a exploração de um sistema limitado no tempo e em 

profundidade, através de uma recolha de dados profunda envolvendo fontes múltiplas de 

informações ricas no contexto. É uma investigação empírica que investiga um fenómeno no 

seu ambiente natural, quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são bem 

definidas, em que múltiplas fontes de evidência são usadas. É a estratégia de investigação 
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mais adequada quando queremos saber o ‘como’ e o ‘porquê’ dos acontecimentos atuais 

sob os quais o investigador tem pouco ou nenhum controlo. 

O investigador pode, através do Estudo de caso: 

a) relatar ou registar os factos tal como sucederam; 

b) descrever situações ou factos; 

c) proporcionar conhecimento acerca do fenómeno estudado; 

d) comprovar ou contrastar efeitos e relações presentes no caso. 

Tentou-se sempre, ao longo da investigação, especificar o objeto de estudo, no 

sentido de oferecer à investigação pertinência, exequibilidade e atualidade. Apesar de se 

delimitar no tempo e no espaço a investigação, o objeto de estudo é um conjunto de objetos 

de estudo, alargando a investigação a diferentes espaços educativos e a diferentes 

contextos em que esses processos acontecem.  

Segundo Yin (2009), o Estudo de caso investiga empiricamente um fenómeno 

contemporâneo no contexto de vida real, principalmente quando os limites entre fenómeno e 

contexto não se encontram claramente determinados. 

Todavia, o Estudo de caso é bastante criticado pela comunidade científica. O 

principal motivo dessas críticas prendem-se com o facto de as conclusões retiradas de um 

Estudo de caso, na sua maioria não se poderem generalizar. 

Todavia, apesar de afirmarem que pode não ser muito fidedigno ou fiável, 

acreditamos firmemente no potencial do Estudo de caso. Como reforça Coutinho, 
aprendemos sempre com aquilo que é único no caso; só um estudo profundo pode 
ajudar a compreender aspetos importantes de áreas de investigação 
problemáticas e/ou ou novas; em combinação com outras abordagens 
metodológicas, o Estudo de caso pode dar contributos importantes (Coutinho, 
2014: 343). 

A investigadora reforça um aspeto bastante importante ao lembrar que “não se 

estuda um caso para compreender outros casos, mas para compreender o caso” (Coutinho, 

2014: 340). 

O Estudo de caso “serve para preservar e compreender o caso no seu todo e na sua 

unicidade, razão porque vários autores preferem expressão ‘estratégia’ à de ‘metodologia’ 

de investigação” (Coutinho, 2014: 335). 

Estudar um ‘caso’ tem as suas vantagens, nomeadamente ser: 

- um processo de democracia participativa, porque envolve todos os intervenientes 

numa reflexão sobre os espaços educativos e o contributo das práticas de ASC; 

- um processo personalizado porque tem em conta a individualidade de cada 

espaço e atividade do ‘caso’; 
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- um processo educativo porque possibilita a implementação e o desenvolvimento 

de um plano de atividades educativo coerente, aferido e evolutivo e, também, um 

processo de crescimento e emancipação e por isso facilitador da participação, 

autonomia e cooperação dos intervenientes. 

Segundo Sánchez, 
o Estudo de caso é uma forma privilegiada na investigação ideográfica e, 
particularmente, na que tem como finalidade a intervenção socioeducativa. 
Confronta o estudo da realidade mediante uma análise detalhada dos elementos e 
da interação que se produz entre eles e o seu contexto para chegar, mediante um 
processo de síntese, à pesquisa do significado e à tomada de decisões que se 
requer na situação estudada (Sánchez, 1995: 15). 

Coutinho (2014) descreve cinco caraterísticas-chave do Estudo de caso: 

1. O caso é um ‘sistema limitado’ – logo tem fronteiras em termos de tempo, 

eventos ou processos, que nem sempre são claras e precisas: a primeira tarefa do 

investigador e definir as fronteiras do caso da forma mais clara e precisa; 

2. É um caso sobre algo, que há que identificar para conferir foco e direção à 

investigação; 

3. Tem de haver sempre a preocupação de preservar o caráter único, específico, 

diferente, complexo do caso; 

4. A investigação decorre em ambiente natural; 

5. O investigador recorre a fontes múltiplas de dados e a métodos de recolha muito 

diversificados: observações diretas e indiretas, entrevistas, questionários, narrativas, 

registos áudio e vídeo, diários, cartas, documentos. 

Merrian, também citado por Sánchez, assinala “quatro propriedades essenciais do 

Estudo de caso: ser particular, descritivo, heurístico e indutivo” (Sánchez, 1995: 17) 

Este estudo foi particular, porque se limitou no espaço e no tempo, abrangendo um 

número determinado de exemplos; foi descritivo, pois faz uma abordagem da realidade 

concretamente analisada; heurístico, pois visa resolver uma problemática e, por último, é 

indutivo, pois parte do particular para chegar ao geral.  

Dentro de uma perspetiva didática, tentaram-se cumprir determinados requisitos, 

propostos por Mucchielli, reforçados por Sánchez (1995), entre os quais: autenticidade, 

abordando situações concretas; urgência da situação, pois a vertente educativa em espaços 

não escolares é uma problemática que terá que ser esclarecida; orientação pedagógica, no 

sentido em que esta investigação irá (in)formar os interessados pela temática e totalidade, 

ao ser toda a informação disponível sobre o tema. 

Para além disso, a escolha pelo Estudo de caso(s) fundamentou-se pelo facto de 

esta técnica metodológica, desenvolver uma série de competências, como recorda Sánchez, 

entre as quais: 
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capacidade de observar em profundidade a realidade; compreensão de 
fenómenos e atos sociais; facilitação do exercício para simplificar as descrições da 
realidade; formação nos processos de tomada de decisão, implicação dos sujeitos 
no próprio trabalho e desenvolvimento de experiências de trabalho cooperativo 
(Sánchez, 1995: 20). 

Em síntese, o Estudo de caso é uma “investigação empírica, que se baseia no 

raciocínio indutivo, que depende fortemente do trabalho de campo, que não é experimental, 

que se baseia em fontes de dados múltiplas e variadas” (Coutinho, 2014: 336) 

Essas fontes foram consultadas e investigadas através de diferentes instrumentos de 

investigação, dos quais destacamos a pesquisa documental, os inquéritos por entrevistas e 

por questionário. 

Segundo Coutinho, 
a pesquisa documental deve constar do plano de recolha de dados: cartas, 
memorandos, comunicados, agendas, planos, propostas, cronogramas, jornais 
internos, etc. O material recolhido e analisado é utilizado para validar evidências 
de outras fontes e/ou acrescentar informações (Coutinho, 2014: 342). 

Mas é preciso compreender que os documentos podem não conseguir ser fiéis à 

realidade. Assim, é necessário utilizar outros instrumentos de pesquisa. A entrevista tem 

bastante importância no Estudo de caso, pois  
através dela o investigador percebe a forma como os sujeitos interpretam as suas 
vivências já que ela é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do 
próprio sujeito, permitindo o investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre 
a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo (Coutinho, 2014: 341). 
 

O inquérito, por sua vez, permite auscultar, de forma anónima e autónoma, os 

intervenientes, conhecendo a sua opinião acerca dos assuntos abordados. 

No fundo, procurámos investigar, analisar, descrever, explicar, expor, avaliar as 

práticas educativas exercidas na Fundação Lapa do Lobo, através de múltiplos métodos e 

instrumentos de investigação. 

 

Métodos e Instrumentos de Investigação 
Segundo Coutinho (2014) os instrumentos utilizados numa investigação devem 

obedecer a quatro caraterísticas: validade, fidelidade, sensibilidade e usabilidade. 

A validade refere a qualidade dos resultados da investigação, no sentido de os 

estabelecer como dados indiscutíveis. 

A fidelidade assegura se os dados foram obtidos independentemente do contexto, do 

instrumento ou do investigador. 

Sensibilidade é o grau com que os resultados obtidos aparecem distribuídos, 

diferenciando os sujeitos entre si nos diversos níveis de realização. 
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Usabilidade faz referência a aspetos de índole prática, postulados numa lógica dos 

utilizadores. 

Todos os instrumentos utilizados nesta investigação tiveram que obedecer a essas 

caraterísticas, pois os resultados da investigação tinham qualidade, independência, 

afetividade e utilidade. 

Mediante a complementaridade de paradigmas assumida ao longo da investigação, 

optou-se, no sentido de enriquecer o próprio estudo, por uma pluralidade de métodos e 

instrumentos de investigação. Pérez recomenda “utilizar estratégias baseadas num enfoque 

multimetodológico, e ter presente que os métodos intentam oferecer soluções possíveis para 

diferentes problemas” (Pérez, 2004: 54). 

Foi necessário também utilizar uma diversidade de técnicas de recolha de dados, 

quase todas de cariz qualitativo, para dar resposta à opção pela utilização de diferentes 

métodos. Podemos definir técnicas como instrumentos ou meios práticos para levar a cabo 

uma ação. Neste caso em particular, ação investigativa. Antes de aplicar as técnicas 

tiveram-se em atenção dois aspetos fundamentais: 

- O conhecimento da realidade e das possibilidades de a técnica se adaptar à 

realidade em concreto; 

- A destreza e habilidade tanto no campo teórico como na prática para a execução 

dessa técnica. 

Em relação aos instrumentos, a investigação primou por uma pesquisa de cunho 

etnográfico, que utilizou diferentes instrumentos. Assim, os instrumentos para a recolha de 

dados utilizados na investigação foram quatro: a Análise documental, a Pesquisa 

bibliográfica, os depoimentos e o Inquérito por entrevista e Inquérito por questionário. 

 

Revisão da literatura 
A revisão de literatura consiste na “identificação, localização e análise de 

documentos que contêm informação relacionada com o tema de uma investigação 

específica” (Coutinho, 2014: 59). 

Tem como objetivo balizar o estudo e contextualizá-lo, estabelecendo uma 

comparação e uma relação entre o que já se sabe e escreveu sobre o tema em análise e o 

problema concreto que se pretende averiguar.  

Coutinho (2014) sintetiza as funções da revisão bibliográfica: 

1. Ajudar a centrar e refinar o problema, ao informar o leitor do que foi feito até o 

momento e do que se sabe com relação tema da pesquisa; 
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2. Aprofundar o conhecimento do problema e desenvolver o seu significado. Isto 

consegue-se mediante a análise da investigação anterior e permite justificar por que razão é 

necessário ampliar o conhecimento existente; 

3. Analisar os métodos de investigação utilizados por outros investigadores para 

investigar o tema. Esta atividade ajuda a identificar possíveis erros metodológicos e fornece 

sugestões para empreender estudos subsequentes; 

4. Identificar possíveis resultados contraditórios na investigação prévia;  

5. Proporcionar as bases teóricas para a formação das hipóteses de investigação; 

6. Sugerir ideias e procedimentos metodológicos para planificar a investigação 

empírica; 

7. Proporcionar ao investigador informação recente e atual sobre o problema que 

investiga. 

Foi com base nas hipóteses formuladas a partir da pergunta de partida que se optou 

por pesquisar e analisar alguns documentos. “A Análise documental busca identificar 

informações factuais nos documentos a partir de questões e hipóteses de interesse” (Ludke 

e Andre, 1986: 38). 

Como não poderia ser de outra forma, a Análise documental foi o instrumento 

utilizado ao longo da investigação, no sentido em que acompanhou todo o processo, pois 

“todas as fases devem estar baseadas nas fontes e documentos que desempenham um 

papel relevante em toda a investigação” (Pérez, 2004: 47). Uma boa revisão de literatura 

“potencia a credibilidade da investigação ao relacionar e conectar a investigação prévia com 

o problema objeto da investigação” (Coutinho, 2014: 59). 

Aliás, 
os documentos são instrumentos fundamentais na compreensão dos fenómenos 
em geral e dos fenómenos sociais em particular. No fundo, qualquer realidade, 
para ser estudada de modo sistemático e científico, apoia-se em documentos que 
são fontes que podem ser escritas ou não (Dias, 2009: 175). 

O recurso à documentação, nomeadamente documentos legais e institucionais 

relacionados com diferentes espaços educativos, foi um grande contributo para a 

investigação. 

“A técnica documental vale-se de documentos originais, que ainda não receberam 

tratamento analítico por nenhum autor. [...] é uma das técnicas decisivas para a pesquisa 

em ciências sociais e humanas” (Hélder, 2006: 1-2).  

Os documentos, principalmente escritos, depois de uma crítica externa, no sentido 

de validar as fontes, foram sujeitos a uma análise crítica interna, ou seja, pela hermenêutica, 

pois ocupamo-nos da “mensagem do conteúdo e do testemunho” (Dias, 2009: 180). No 

entanto, Ander-Egg atenta que 
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não basta reunir documentos e incorporá-los ao conjunto de dados recompilados 
mediante a sua consulta ou leitura; é necessário ajuizá-los”. Qualquer pessoa que 
deseja empreender uma pesquisa documental deve, com o objetivo de constituir 
um corpus teórico satisfatório, esgotar todos os indícios capazes de lhe fornecer 
informações interessantes (Ander-Egg, 2003: 74). 

Tem que se elaborar uma análise crítica, pois “quase todos os dados têm carácter 

secundário (...) Tem que se analisar criticamente num sentido em dobro: quanto à 

autenticidade do texto ou documento e quanto ao conteúdo do mesmo” (Ander-Egg, 2003: 

76). Porém, é também um método de recolha de dados que elimina, ao menos em parte, a 

eventualidade de qualquer influência, presença ou intervenção do pesquisador, do conjunto 

das interações, acontecimentos ou comportamentos pesquisados, anulando a possibilidade 

de interação com o ator social. Os documentos facultados pelos atores sociais ao longo de 

toda a investigação foram alvo de uma análise profunda e isenta, que permitiu compreender 

melhor a realidade em causa, salientando as suas singularidades e particularidades. 

O documento, ao longo de toda a investigação, assumiu uma função de fio condutor da mesma. 

Todavia, o conceito de documento ultrapassa a simples designação de texto escrito ou texto impresso. 

O documento pode assumir diversas formas, desde o livro ao filme, brochura, edifício, fotografia, 

pauta de música, entre outros. Segundo Figueiredo (2007), todos os documentos, independentemente 

do formato, devem ser utilizados como fonte de informação, indicação e esclarecimento que trazem 

seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de prova para outras, de acordo com o 

interesse do pesquisador. Tendo em conta essa perspetiva, julga-se pertinente definir as principais 

diferenças entre Análise documental e Pesquisa bibliográfica. 

 

A diferença entre Análise documental e Pesquisa bibliográfica 
Uma das principais distinções entre Análise documental e Pesquisa bibliográfica é 

referida por Oliveira (2007), que refere que a Pesquisa bibliográfica é uma modalidade de 

estudo e análise de documentos de domínio científico tais como livros, periódicos, 

enciclopédias, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos. Como característica 

diferenciadora a autora refere que a Pesquisa bibliográfica é “um estudo direto em fontes 

científicas, sem precisar recorrer diretamente aos factos e fenómenos da realidade empírica” 

(Oliveira, 2007: 69). A mesma autora refere ainda que a principal finalidade da Pesquisa 

bibliográfica é proporcionar aos investigadores o contato direto com obras, artigos ou 

documentos que tratem do tema em estudo: “o mais importante para quem faz opção pela 

Pesquisa bibliográfica é ter a certeza de que as fontes a serem pesquisadas já são 

reconhecidamente do domínio científico” (Oliveira, 2007: 69). Por outro lado, a Análise 

documental “caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não receberam 
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nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, 

filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação” (Oliveira, 2007: 69). 

Concluindo este paralelo, pode-se afirmar que o que distingue a Análise documental 

da Pesquisa bibliográfica é a natureza das fontes. A Análise documental recorre a materiais 

que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. A Pesquisa 

bibliográfica remete para as contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando 

para as fontes secundárias. Porém, alerta-se para o facto de que “na pesquisa documental, 

o trabalho do pesquisador (a) requer uma análise mais cuidadosa, visto que os documentos 

não passaram antes por nenhum tratamento científico” (Oliveira, 2007: 70), algo que não se 

pressupõe na Pesquisa bibliográfica. 

 

Pesquisa bibliográfica 
A Pesquisa bibliográfica, tal como anteriormente esclarecido, centrou-se nas fontes 

secundárias, nomeadamente monografias, livros e artigos científicos. Ao utilizar este 

instrumento de investigação, teve-se em atenção os sábios ensinamentos de Quivy e 

Campenhoudt (2008: 22) que lembram que “a lei do menor esforço é uma regra essencial do 

trabalho de investigação.” Contudo, o esforço dedicado às leituras ocupou uma significativa 

parte do processo investigação. A escassez de bibliografia específica sobre o tema em 

causa obrigou a que se esgotasse algum tempo em vão na procura de autores e obras que 

abordassem o tema dos espaços educativos e da relação com a ASC. No entanto, foi 

possível analisar o objeto de estudo através de outras nomenclaturas e terminologias, tais 

como espaços de formação ou territórios educativos. Os critérios de escolha das leituras 

obedeceram aos princípios aconselhados por Quivy e Campenhoudt (2008) sobre as 

primeiras fases do trabalho de leitura. Estes autores mostram que se deve começar pela 

pergunta de partida, sendo esta o fio condutor das leituras. Por outro lado, deve-se evitar 

sobrecarregar as leituras, escolhendo obras que sintetizam e refletem sobre os assuntos 

nos quais recaem a investigação. Outro princípio é o da procura de autores que, para além 

de apresentarem, reflitam sobre os temas. Também se teve em atenção a diversidade de 

abordagens do mesmo tema, pois não adiantaria ler igual ponto de vista sobre o mesmo 

assunto.  

Contudo, ao considerar-se uma investigação exploratória, o conteúdo de qualquer 

livro serviu de norte orientador para novas leituras, que, por si, indicavam mais livros e 

autores. Desse modo, eram uns livros que indicavam outros e uns assuntos que acicatavam 

o interesse por outras obras.  
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Se numa primeira fase, os livros sobre espaços educativos seriam aqueles que mais 

interessariam, ao longo da investigação alargou-se o plano de leitura para obras de 

referência sobre educação em geral, sociologia do espaço e, obviamente, ASC no âmbito 

das práticas de participação, autonomia e cooperação. 

À semelhança da Análise documental, também a Pesquisa bibliográfica acompanhou 

todo o processo de investigação. 

 

Depoimentos 
Para acompanhar a Análise documental, nomeadamente sobre a matéria empírica 

do objeto de estudo, optou-se por utilizar os Depoimentos. Esses Depoimentos foram 

solicitados a alguns informantes privilegiados – pessoas envolvidas no caso em estudo e 

outros protagonistas responsáveis por boas práticas de educação para a participação, 

autonomia e cooperação em espaços educativos, a partir de práticas de ASC. Esperava-se 

que essas pessoas manifestassem a sua opinião sobre o tema da investigação. Bogdan e 

Biklen, ao referirem-se a documentos escritos pelo sujeito, explicam que os mesmos são 

“fontes de férteis descrições de como as pessoas que produziram os materiais pensam 

acerca do seu mundo” (Bogdan e Biklen, 2006: 176). O contacto era estabelecido 

pessoalmente, por telefone, por carta ou correio electrónico. Ambas solicitações 

(apresentada em Apêndice 1 para a temática geral do estudo e em Apêndice 2 para o 

Estudo de caso em particular) tinham apenas um item orientador do discurso, transcrito na 

forma de pergunta sobre os contributos das práticas de ASC na educação para a 

participação, autonomia e cooperação dos intervenientes nos diferentes espaços educativos. 

Reconhecendo competências e conhecimentos sobre a temática era solicitado um 

depoimento com aproximadamente 250 palavras. Este método daria uma total liberdade de 

ação aos autores dos depoimentos. A maioria dos informantes privilegiados possui 

conhecimentos sobre as diferentes temáticas em estudo, mas tentou-se sempre que os 

depoimentos tivessem um cunho muito pessoal e foi possível recolher 33 depoimentos, que 

se apresentam do Anexo 1 ao Anexo 33.  

 

Inquérito por entrevista 
Assumiu-se o Inquérito por entrevista como o principal instrumento utilizado na 

investigação. As entrevistas vão ao encontro da definição de Quivy e Campenhoudt de 

observação indireta, em que 
o investigador dirige-se ao sujeito para obter a informação procurada. Ao 
responder às perguntas, o sujeito intervém na produção de informação. Esta não é 
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recolhida diretamente, sendo, portanto, menos objetiva. Na realidade, há aqui dois 
intermediários entre a informação procurada e a informação obtida: o sujeito, a 
quem o investigador pede que responda, e o instrumento, constituído pelas 
perguntas a pôr (Quivy e Campenhoudt, 2008: 164). 

A utilização de entrevistas é quase uma regra em investigação qualitativa. “já que 

seu objetivo é fornecer ao investigador informação detalhada e profunda sobre um dado 

tópico devendo por isso ser realizada junto dos sujeitos cuidadosamente selecionados em 

função de critérios muito bem definidos à partida” (Coutinho, 2014: 139). 

Neste tipo de investigação, “a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos 

na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma 

ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo” (Bogdan e Biklen, 

2006: 134). Nesse sentido, a relação entre o ator local e o investigador funciona como um 

tonificante para a investigação. Os mesmos autores lembram que “a maioria das entrevistas 

em investigação qualitativa começa por uma conversa banal” (Bogdan e Biklen, 2006: 135). 

Na opinião de Cohen, Manion e Morrison (2007) este instrumento pode ser usado em 

três planos, a saber: 

1. Como principal meio de recolha de informação relacionada com os objetivos da 

investigação; 

2. Para testar ou sugerir novas hipóteses; 

3. Conjuntamente com outros métodos de investigação, para investigar resultados 

inesperados, validar outros métodos ou aprofundar as motivações dos 

respondentes e as razões para terem respondido da forma que o fizeram. 

Nesta investigação, a entrevista assumiu um caráter bastante importante por ser o 

método de recolha de pareceres de personalidades do mundo das ciências sociais e da 

educação, com opiniões muito bem fundamentadas e respeitadas no seio académico e 

literário. Até porque “entrevistados bem informados podem fornecer importantes contributos 

sobre os assuntos ou eventos. Os entrevistados também podem fornecer outras pistas, 

ajudando-o a identificar outras fontes relevantes de investigação” (Yin, 2009: 108). 

Depois da leitura exploratória, elegeram-se esses informantes privilegiados, que 

iriam complementar o estudo, oferecendo o seu enorme contributo, através da resposta às 

perguntas dispostas no guião de entrevista. Quivy e Campenhoudt denominam-os de 

testemunhas privilegiadas. “Trata-se de pessoas que, pela sua posição, ação ou 

responsabilidades, têm um bom conhecimento do problema” (Quivy e Campenhoudt, 2008: 

71). Como técnica de carácter qualitativo, foi utilizada com o objetivo de compreender as 

realidades concretas de cada experiência em particular. Sempre se assumiu a entrevista 

como uma “conversação entre duas pessoas celebrada por iniciativa do entrevistador com o 

fim específico de obter alguma informação importante para a investigação que se realiza” 
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(De Miguel, 2004: 96-97), é “um processo dinâmico de comunicação interpessoal na qual 

duas ou mais pessoas conversam sobre um assunto (...) é uma peça de conversação” 

(Ander-Egg, 2003: 87). As entrevistas são uma 
poderosa técnica de recolha de dados porque pressupõem uma interação entre o 
entrevistado e o investigador, possibilitando a este último a obtenção de 
informação que nunca seria conseguida através de um questionário, uma vez que 
pode sempre pedir esclarecimentos adicionais ao inquirido no caso da resposta 
obtida não ser suficientemente esclarecedora” (Coutinho, 2014: 141). 

Aires adianta que 
a entrevista implica sempre um processo de comunicação em que ambos atores 
(entrevistador e entrevistado) podem influenciar-se mutuamente, seja consciente 
ou inconscientemente. Por isso, longe de constituir um intercâmbio social 
espontâneo, compreende um processo um tanto artificial e artificioso, através do 
qual o investigador cria uma situação concreta (a entrevista). A entrevista 
compreende, assim, o desenvolvimento de uma interação criadora e captadora de 
significados em que as caraterísticas pessoais do entrevistador e do entrevistado 
influenciam decisivamente o curso da mesma (Aires, 2011: 29). 

Ao longo da investigação, os informantes privilegiados foram escolhidos por serem 

referências em contextos relacionados com o objeto de estudo. Todas as entrevistas 

obedeceram a determinados passos, devidamente estipulados. 

Fases da entrevista 
Segundo, Creswell (2007, 2009), o processo de entrevista terá que obedecer aos 

seguintes passos: 

1. Identificação dos entrevistados. 

2. Determinação qual o tipo de entrevista que será possível e dará ao investigador 

a melhor informação para poder responder às perguntas da investigação. 

3. Utilização de equipamento adequado para a recolha dos dados. 

4. Concepção e utilização de um protocolo de entrevista. 

5. Melhoramento das perguntas e dos procedimentos através de um teste piloto. 

6. Definição do local da entrevista. 

7. Depois de chegar ao local da entrevista, obtenção do consentimento do 

entrevistado para participar no estudo. 

8. Durante a entrevista evitação do desvio das perguntas. 

De facto, seja qual for o tipo de entrevista escolhido, é necessário ter em conta 

algumas considerações, que se consideraram também ao longo desta investigação, a saber: 

planificar a entrevista, conhecer a técnica que é preciso utilizar, analisar a informação prévia, 

estabelecer os conteúdos e determinar a duração momento e lugar da mesma; Criar um 

clima agradável que facilite a colaboração do entrevistado; Fomentar uma relação positiva 

que facilite a comunicação; Observar e interpretar as respostas e o processo, sendo capaz 
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de introduzir inovações nas perguntas que se repitam, ou naquelas que não ficaram claras 

ou que se ocultaram de maneira consciente ou inconsciente.  

Nesta investigação, todas as entrevistas foram precedidas de conversas informais 

com os entrevistados. Por um lado, esse facto preparava o entrevistado na estrutura dos 

temas a colocar na entrevista, indo mais preparado para explorar algumas ideias partilhadas 

na primeira conversa. Por outro lado, o próprio entrevistado já não seria apanhado de 

surpresa quando questionado sobre determinados assuntos. 

Tipos de entrevistas 
Em relação à tipologia de entrevistas, parece não haver consenso nos diferentes 

autores consultados. Cohen, Manion e Morrison (2007) citam vários autores com opiniões 

sobre o assunto, mas parecem mostrar preferência pela acepção que considera haver 

quatro tipos: informal conversacional; entrevista guiada; estandardizada aberta e quantitativa 

fechada. 

No quadro 2 apresentam-se as vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de 

entrevistas apresentados por Cohen, Manion e Morrison (2007). 

 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens de cada tipo de entrevista 

TIPO DE 
ENTREVISTA 

CARATERÍSTICAS VANTAGENS DESVANTAGENS 

Informal 

conversacional 

As perguntas surgem do 

contexto imediato e são feitas 

no decorrer da conversa; não 

existem perguntas 

predeterminadas. 

Aumenta a relevância 

das perguntas; as 

entrevistas são 

construídas e emergem 

de observações; a 

entrevista pode ser 

adaptada para o 

entrevistado e para as 

circunstâncias. 

Informação diferente é 

recolhida de diferentes 

pessoas com perguntas 

diferentes. Menos 

sistemática e 

compreensível se certas 

perguntas não surgem 

“naturalmente”. A 

organização e análise 

dos dados pode ser 

bastante difícil. 

Entrevista guiada 

Os tópicos e questões a 

serem tratadas são definidas 

antecipadamente; o 

entrevistador decide a 

sequência das perguntas 

durante a entrevista. 

O traçado da entrevista 

aumenta a 

compreensão dos 

dados e torna a sua 

recolha algo sistemática 

para cada respondente. 

Tópicos importantes 

podem ser 

inadvertidamente 

omitidos. A flexibilidade 

do entrevistador na 

sequência das perguntas 
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Falhas de lógica nos 

dados podem ser 

antecipadas e 

resolvidas. As 

entrevistas mantêm um 

estilo conversacional. 

e na sua formulação 

pode resultar em 

respostas 

substancialmente 

diferentes, reduzindo, 

assim, a compatibilidade 

das respostas. 

Estandardizada 

aberta 

A formulação exata das 

perguntas é definida 

antecipadamente. Todos os 

entrevistados respondem às 

mesmas perguntas pela 

mesma ordem. 

Como os respondentes 

respondem às mesmas 

perguntas aumenta a 

comparabilidade das 

respostas; os dados de 

cada pessoa em 

relação aos tópicos da 

entrevista são 

completos. Reduz os 

efeitos e a influência do 

entrevistador quando 

são feitas várias 

entrevistas. Permite aos 

decisores ver e reverem 

a instrumentação usada 

na avaliação. Facilita a 

organização e análise 

dos dados. 

Pouca flexibilidade; a 

estandardização da 

formulação das 

perguntas pode 

constranger e limitar a 

naturalidade e relevância 

das perguntas e 

respostas. 

Quantitativa fechada 

As perguntas e respostas são 

definidas antecipadamente. 

As respostas são fixas; os 

respondentes escolhem de 

entre estas respostas pré-

definidas. 

A análise dos dados é 

simples; as respostas 

podem ser comparadas 

diretamente e 

facilmente agregadas; 

podem ser feitas muitas 

perguntas num curto 

espaço de tempo. 

Os respondentes têm de 

ajustar as suas 

experiências e 

sentimentos às 

categorias do 

investigador; pode ser 

vista como impessoal, 

irrelevante e mecânica. 

Pode distorcer o que os 

respondentes realmente 

queriam dizer ou 

experienciaram. 

 
Fonte: Cohen, Manion e Morrison (2007: 353) 
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Ghiglione e Matalon (2001) apresentam uma divisão semelhante: entrevista não 

diretiva; entrevista semidiretiva; questionário aberto e questionário fechado. Yin (2009), por 

outro lado, refere apenas três tipos de entrevistas: as entrevistas em profundidade; 

entrevistas focadas e entrevistas com perguntas mais estruturadas, que se assemelham a 

um questionário. Aires destaca a relevância das entrevistas em profundidade, assumindo 

que esta 
constitui uma técnica útil para a obtenção de informações de carácter pragmático, 
ou seja, para saber como os sujeitos atuam e reconstroem o sistema de 
representações sociais nas suas práticas individuais. As perguntas referem-se aos 
comportamentos passados, presentes e futuros, ao nível do realizado ou 
realizável. Não se trata somente de obter informação sobre o que o sujeito pensa, 
sobre o assunto que investigamos, mas sobre a sua forma de atuação face a esse 
assunto (Aires, 2011: 31). 

Grebenik e Moser, citados por Bell, “situam os diferentes tipos de entrevista no que 

chamam «um continuum de formalidade». Num extremo encontra-se a entrevista 

completamente formalizada (…). No outro extremo está a entrevista completamente informal” 

(Bell, 2004: 120). 

Na nossa opinião, poder-se-ão dividir as entrevistas pela seguinte tipologia: 

estruturadas, determinada por um guião relativamente rígido; as semiestruturadas, que 

permitem uma maior flexibilidade ao entrevistador, pois pode introduzir variações ao guião e, 

por último, as entrevistas abertas ou não-estruturadas, onde se deixa falar o entrevistado, 

captando as suas expectativas e motivações. 

Optou-se pela utilização de entrevistas estruturadas. Segundo Ander-Egg esta 

tipologia de entrevistas “tem como vantagens permitir a obtenção de uma informação mais 

fiável, posto que em certas circunstâncias o entrevistador pode apreciar a validade de certas 

respostas e comprovar discordâncias na informação prevista” (Ander-Egg, 2003: 108). 

Há a possibilidade de captar o sabor das respostas, oferecendo um travo qualitativo 

ao estudo. 
Também entendida como focalizada, estruturada ou guiada. É um tipo de 
entrevista onde a conversa se torna mais fechada (...) É dirigida em função de 
hipóteses previamente elaboradas que importa verificar. Isto pressupõe que o 
entrevistador formule uma quantidade de perguntas convenientes para melhor 
comunicação com o entrevistado (Dias, 2009: 203). 

Utilizou-se a entrevista estruturada, com  
base num formulário previamente preparado e estritamente normalizado, através 
de uma lista de perguntas estabelecidas com antecedência (...) Toma a forma de 
um interrogatório no qual as perguntas se formulam da mesma maneira, com a 
mesma terminologia, pois (…) quando aparecem variações entre inquiridos, 
podem atribuir-se a diferenças reais de respostas e não de instrumentos (Ander-
Egg, 2003: 90). 
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As perguntas foram efetuadas tal como planeadas, sem introduções para, evitar, 

como alerta Ander-Egg, “a influência de opiniões pessoais do entrevistador e a possível 

variação de significados devidos à mudança de palavras utilizadas” (Ander-Egg, 2003: 101). 

Todo o cuidado é pouco, pois o que se recolheu é apenas o que se ouviu. Pode 

sempre haver uma diferença entre o que se diz e o que se pensa. Daí que toda a 

informação recolhida nas entrevistas é complementada com a Análise documental e 

Pesquisa bibliográfica. 

Foi elaborado um guião de Inquérito por entrevista. O guião estrutura-se em tópicos 

a abordar na entrevista. Cada tópico tem uma breve lista de temas, que correspondem a 

uma série de objetivos específicos. 

Realizaram-se 25 entrevistas ao longo da investigação. Apesar de reconhecer a 

todos os informantes privilegiados competências para abordar todos os temas deste estudo, 

as escolhas das entrevistas basearam-se em quatro temáticas distintas, sendo que se 

fizeram entrevistas sobre o espaço; educação; ASC e sobre a FLL. Após a realização das 

entrevistas, as mesmas foram transcritas e devolvidas aos entrevistados para confirmação, 

como forma de garantir a acurácia das informações recolhidas. 

Pode consultar, em apêndice 3, o Guião de Entrevista para os informantes 

privilegiados relacionados com as temáticas do espaço, educação e ASC. Em apêndices 4 e 

5 apresentam-se os Guiões de Entrevista aos Administradores da FLL e aos seus 

colaboradores, respetivamente. O registo escrito das entrevistas poderão ser consultados 

entre o apêndice 6 ao 30. Os resultados das entrevistas efetuadas, assim como de todos os 

outros instrumentos utilizados foram alvo de uma análise de conteúdo. 

 

Inquérito por questionário 
Se utilizamos as entrevistas quando queremos questionar um número relativamente 

pequeno de informantes privilegiados, recorremos ao questionário quando “queremos 

inquirir um grande número de pessoas no sentido de caracterizar os traços identificadores 

de grandes grupos de sujeitos” (Coutinho, 2014: 139). 

Mais ligado a um paradigma quantitativo, o Inquérito por questionário consistiu num 

“reportório de perguntas de um ou vários tipos (resposta aberta ou fechada), que se 

responderam por escrito, com referência a dados pessoais ou opiniões. Os rasgos e 

dimensões explorados analiticamente, e seu resultado final, são quantificáveis” (De Miguel, 

2004: 96). 
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Combinar a entrevista e o questionário oferece uma informação mais fiável, válida e 

relevante. A entrevista feita a um conjunto mais reduzido de pessoas. O questionário 

aplicado a um conjunto mais amplo. 

É na utilização de diferentes métodos e na recolha de informação através de 

diferentes fontes que se enriquece a investigação, permitindo contrastar resultados e 

opiniões. 

Segundo Ander-Egg, questionário é 
um conjunto mais ou menos amplo de perguntas formuladas com o propósito de 
conseguir respostas a fim de obter dados e informação sobre um tema ou 
problema específico. Trata-se, pois, de um instrumento rigorosamente 
estandardizado, que traduz e operacionaliza determinados problemas que são 
objeto de investigação. Esta operacionalização realiza-se mediante a formulação 
escrita de uma série de perguntas que, respondidas pelos sujeitos que se 
inquerem, permitem estudar o facto, fenómeno ou problema proposto pela 
investigação. Em algumas circunstâncias utiliza-se para verificar as hipóteses 
formuladas (Ander-Egg, 2003: 323-324). 

Para Dias, é uma técnica privilegiada do paradigma quantitativo. Assenta no 

postulado de que  
é possível, graças ao questionário, quantificar, contar, classificar ou medir os 
fenómenos que se procuram estudar. Quando são diretamente acessíveis ou 
podem ser medidos, a quantificação é fácil e consegue-se em boas condições a 
validação e fidelidade dos dados (Dias, 2009: 210). 

Se, por um lado, foram realizadas 25 entrevistas. No caso do Inquérito por 

questionário, o número foi bastante superior, ultrapassando as duas centenas. 

Pretendia-se conhecer a opinião dos participantes nas diferentes atividades, 

realizadas em diferentes contextos e espaços, da Fundação Lapa do Lobo, nomeadamente: 

Galeria; Serviço educativo; Biblioteca; Ateliê das artes; Outros eventos; Grupo de Cordas; 

Aulas de Iniciação musical; Curso de Informática; Curso de Bilros; Curso de Tapeçaria; 

Curso de Bordados; Lapa Saudável – danças; Lapa Saudável – rastreio; Fitness Magic. 

Na impossibilidade de inquirir todos os participantes, de tantas atividades, foi 

essencial proceder à Amostragem e definir muito bem os critérios de seleção dos inquiridos. 

Para tal, foi essencial distinguir os conceitos de Universo, População, Sujeito e, 

principalmente, a Amostra. Amostragem é um processo de seleção dos sujeitos que 

participam num estudo. Tendo em conta que o Universo é “o conjunto de elementos que 

fazem parte do território considerado, que possuem aproximadamente caraterísticas comuns 

que serão depois objeto de estudo e submetidas ao processo de tratamento, análise e 

interpretação” (Dias, 2009: 87), o meu Universo são todos os indivíduos que participam em 

atividades de índole social, cultural e educativo, nos mais variados espaços. 
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População é o conjunto de pessoas ou elementos a quem se pretende generalizar os 

resultados e que partilham uma caraterística comum. Ou seja, os participantes nas 

atividades desenvolvidas na FLL. 

Sujeito é o indivíduo de quem se recolhem dados. Ou seja, os participantes na 

investigação e que responderam ao inquérito. 

Amostra é o conjunto de sujeitos (pessoas ou documentos) de quem se recolherá os 

dados e deve ter as mesmas caraterísticas desta população de onde foi extraída. 

Depois de esclarecidas estas distinções, é necessário definir bem a Amostra. Ou 

seja, é importante estabelecer “o grupo de sujeitos ou objetos selecionados para representar 

a população inteira de onde provieram” (Coutinho, 2014: 89). 

A seleção da Amostra vai influir, sobremaneira, nos resultados da investigação e tem 

de ser uma opção ponderada e muito calculada pelo investigador. 

 

A Amostra 
No que respeita à Amostra, Dias define-a como  

um subconjunto do universo por meio do qual se estabelecem ou se estimam as 
características desse universo ou população (...) É o que sucede quando se prova 
um bolo comendo uma fatia ou se sonda a temperatura da água da piscina 
mergulhando a ponta do pé (Dias, 2009: 88). 

Do ponto de vista de De Miguel (2004) teremos de considerar duas fases/tipos de 

Amostra, a saber: Amostra beneficiária, que é a Amostra convidada que aceitou participar 

na investigação e a Amostra produtora de dados, que é Amostra que realmente proporciona 

os dados, da qual se tem o questionário devidamente preenchido. 

Foram contatados todos os responsáveis pelas diferentes atividades da FLL no 

sentido de permitirem que o Inquérito por questionário fosse distribuído no decorrer da 

atividade, ocupando um curto espaço de tempo. Todos anuíram e foi possível realizar 

inquéritos em todas as atividades, o que atribui um grau de confiança bastante significativo. 

Contudo, nem todas as pessoas quiseram responder ao inquérito. 

Sabemos que “o plano de Amostragem deve possuir um nível de confiança que nos 

permita ter segurança, ou seja, assegurar que as probabilidades são altas para que a 

Amostra selecionada seja suficientemente representativa da população” (Dias, 2009: 89). 

Optou-se por uma Amostra que pode ser vista, através da ótica de Dias (2009) por: Amostra 

não probabilística por conveniência, pois é formada por elementos que o investigador reuniu 

porque dispunha deles. Os casos escolhidos são facilmente disponíveis, porque se 

encontram onde os dados para o estudo estão a ser recolhidos. Neste caso, “usamos 
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grupos intactos já constituídos” (Coutinho, 2014: 95), como os participantes nos cursos e 

projetos da FLL. 

Contudo, na ótica de Vergara (1998) a Amostra foi não probabilística, selecionada 

por acessibilidade e tipicidade, ou seja, a Amostra foi constituída em função da facilidade de 

acesso e por elementos representativos do universo estabelecido.  

Na visão de Coutinho (2014), a Amostra foi estratificada não proporcional. As 

Amostras estratificadas não proporcionais “são recomendadas se sabemos da existência da 

população de grupos minoritários que nos interessa contemplar da nossa investigação” 

(Coutinho, 2014: 93). Mais conveniente para os objetivos da nossa investigação, muito 

embora ela possa não representar a população.  

Foram, ao todo, inquiridos 212 pessoas, de 14 espaços educativos distintos da FLL. 

O Inquérito por questionário (apêndice 31) continha apenas 18 perguntas, pois “o 

excesso de perguntas diminui a qualidade de respostas e aumenta a percentagem de 

abstenções” (Ander-Egg, 2003: 345). 

Das 18 perguntas, somente uma era de resposta aberta, sendo que as outras 17 se 

dividiam em respostas fechadas dicotómicas e categorizadas. Houve uma preocupação em 

desenhar bem as perguntas de modo a não causar dúvidas na altura da resposta às 

mesmas, para conseguir alcançar o objetivo que lhe estava destinado, pois “o questionário 

não é um conjunto de perguntas casuais, é sim um conjunto organizado estritamente ligado 

ao quadro teórico e às hipóteses que fazem parte da pesquisa” (Dias, 2009: 211). De 

qualquer forma, teve-se alguma sensibilidade na administração do questionário. A 

administração do questionário trata a forma “como se deve estabelecer a comunicação com 

as pessoas a questionar” (Dias, 2009: 231). 

Um questionário pode aplicar-se por administração direta ou indireta. Na direta, o 

questionário é preenchido pelo investigador, que aplica o questionário “diretamente através 

de entrevista” (Dias, 2009: 231). Na administração indireta, é o próprio sujeito que lê e 

responde às questões. 

Nesta investigação optou-se por aplicar os Inquéritos por questionário através de 

administração direta, fazendo o investigador as perguntas. Os sujeitos poderiam ter algumas 

dúvidas e dificuldades em compreender as questões, que, no sentido de serem o mais 

generalizadas possível (para não se construir um inquérito por atividade da FLL), poderiam 

suscitar incertezas e insegurança na resposta. Ao terminar os Inquéritos por questionário, 

“chega-se a um ponto em que se tem dados suficientes para realizar aquilo que nos 

propusemos, e a explicação do porquê permanece vazia. É essa a altura de dizer adeus e 

de passar para a análise dos dados” (Bogdan e Biklen, 2006: 201).  
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Tratamento de dados 
Baseado no enfoque multimetodológico, inspirados em De Miguel (2004), utilizaram-

se três técnicas de tratamento de dados, a saber: comparativo, empírico e de análise de 

conteúdo. “Como técnica, pode integrar-se em qualquer dos grandes tipos de procedimentos 

lógicos de investigação e servir igualmente os diferentes níveis de investigação empírica” 

(Vala, 2005: 104). Ainda assim, a análise de conteúdo foi importante no sentido de que se 

trabalhou essencialmente sobre as mensagens. O método de análise de conteúdo 
é uma técnica auxiliar de análise de dados obtidos através de questionários, 
entrevistas e, inclusive em técnicas de observação. Na análise de conteúdo, o 
investigador tem de tomar muitas decisões que dependem dele mesmo: a 
natureza da análise que vai realizar; seleção da unidade de conteúdo; categorias 
elaboradas e expectativas do investigador (De Miguel, 2004: 93).  

Para Coutinho, análise de conteúdo “é um método muito utilizado para a análise de 

texto, e utiliza-se na análise de dados de estudos em que os dados tomam a forma de texto 

dito ou escrito” (Coutinho, 2014: 217), como é o caso da pesquisa documental e das 

entrevistas. Como lembra Dias,  
substancialmente o esquema da análise de conteúdo prevê os quatro passos 
fundamentais já descritos na observação documental: a heurística, arte da 
descoberta, recolha e sistematização dos documentos; a crítica: autenticidade, 
originalidade e significado da obra; a hermenêutica: arte de interpretar o texto e a 
arte de colher, sintetizar e expor tudo o que se deduz do texto (Dias, 2009: 183). 

Utilizou-se o método comparativo no sentido em que se examinou as semelhanças e 

diferenças que os dados apresentavam segundo o objeto de estudo, alvo de comparação. O 

método empírico, mais descritivo, utilizou-se na medida em que se descreveu, analisou, 

registou e interpretou as diferentes realidades.  

Todos os dados obtidos sofreram uma extensiva e intensa análise de conteúdo. 

Depois da recolha, “os dados em estado bruto, provenientes de inquéritos, esquemas de 

entrevista, listas, etc., têm de ser registados, analisados e interpretados” (Bell, 2004: 160). 

A análise de dados é uma fase do trabalho investigativo para a qual o investigador 

deveria ter a oportunidade de provocar uma súbita amnésia. Ao ver-se confrontado com os 

dados obtidos, ele terá que conseguir abstrair-se de todos os preconceitos e juízos pré-

concebidos e encarar os factos como se fosse a primeira vez. Na opinião de Coutinho, é  
um conjunto de uma técnica de análise das comunicações (...) que permite 
analisar de forma sistemática um corpo material textual, por forma a desvendar e 
quantificar a ocorrência de palavras/ frases/ temas considerados chave que 
possibilitem uma comparação posterior (Coutinho, 2014: 217). 

Ou seja, é “uma forma de perguntar um conjunto fixo de questões aos dados de 

modo a obter resultados contáveis” (Coutinho, 2014: 217). 
A eleição de procedimentos de análise é um momento importante a ter em conta 
no processo de toda investigação, pois implica a seleção dos procedimentos de 
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estudo mais rigorosos que nos ajudam a afiançar o conhecimento que fomos 
adquirindo com a finalidade de tomar decisões (De Miguel, 2004: 102). 

A análise de conteúdo obriga o investigador 
a manter uma grande distância em relação a interpretações espontâneas e, em 
particular, às suas próprias referências ideológicas ou normativas para julgar as 
dos outros, mas sim de analisá-las a partir de critérios que incidem mais sobre a 
organização interna do discurso do que sobre o seu conteúdo explícito (Quivy e 
Campenhoudt, 2008: 230). 

Proceder à análise de uma informação, tenha ela a origem que tiver, é observar e 

interpretar os dados, retirando-lhe o seu mais profundo e puro significado, sem que nada de 

pessoal possa interferir e influenciar essa decisão. É a chamada tarefa analítica: “tarefa de 

interpretar e tornar compreensíveis os materiais recolhidos” (Bogdan e Biklen, 2006: 205). 

Essa interpretação resulta numa organização dos dados, que irá contribuir para a 

execução do documento escrito, que dissertará sobre as conclusões alcançadas e os novos 

factos descobertos. A análise de dados 
é o processo de busca e de organização sistemático de transcrições de 
entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo 
acumulados, com o objetivo de aumentar a sua própria compreensão desses 
mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou” 
(Bogdan e Biklen, 2006: 205). 

O investigador deverá acumular toda a informação recolhida, como se um despacho 

num caixote para o sótão se tratasse, e, a partir daí, iniciar o processo de análise de dados. 

Em vez de os atulhar a um canto, da memória ou da secretária, o exercício é semelhante, 

perdoem-me a analogia, ao facto de arrumar a papelada nas gavetas certas. Só através 

desta arrumação coerente e organizada dos factos se consegue compreendê-los e 

interpretá-los. Contudo, deve haver precaução para o iminente risco de influirmos com as 

nossas representações nas representações dos atores envolvidos na investigação. 

Judith Bell lembra que “uma centena de pedaços soltos de informação interessante 

não terá qualquer significado para um investigador ou para um leitor se não tiverem sido 

organizados por categorias” (Bell, 2004: 160). 

Concluindo, análise de dados é “uma forma de perguntar um conjunto fixo de 

questões aos dados de modo a obter resultados contáveis” (Coutinho, 2014: 217). 

Dentro deste argumento, passa-se a explicar como se procederam as etapas da 

análise e tratamento de dados. Para já, destaca-se o facto de cada instrumento 

corresponder a um tratamento singular. Para melhor compreensão do leitor, o discurso 

dividir-se-á pelos instrumentos de recolha de dados utilizados. 
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Análise documental 
Com o acesso, cada vez mais facilitado, a um maior e mais variado número de 

documentos, o tratamento metodológico das fontes investigadas constitui, também um 

importante elemento em todo o processo de investigação. 

O ponto de partida, antes de iniciar a análise de um documento, foi sempre o 

levantamento de questões. Ou seja, a possibilidade desse documento ir ao encontro da 

pergunta de partida. A partir daí, destacou-se a leitura hermenêutica da documentação 

escolhida, que possibilitou uma leitura – mais do que literal das informações contidas nos 

documentos – incisiva na compreensão contextualizada do conteúdo. Depois de reunir os 

principais documentos que facilitariam e contribuiriam para o melhoramento da investigação, 

todos os dados foram analisados e transcritos para novos documentos, dos quais muitos 

foram, na íntegra, inseridos neste trabalho, sendo que outros foram modificados e 

adaptados para também fazerem parte do resultado escrito da investigação. 

 

Pesquisa bibliográfica 
Para analisar os dados obtidos nas leituras, utilizou-se a tradicional ficha de leitura e 

elaboraram-se também resumos dos textos consultados. 

“Fazer o resumo de um texto consiste em destacar as suas principais ideias e 

articulações, de modo a fazer surgir a unidade do pensamento do autor. É (…) o resultado 

normal do trabalho de leitura” (Quivy e Campenhoudt, 2008: 62). A par do resumo dos livros, 

estabeleceu-se uma linha de citações dos autores, acompanhada por alguns comentários. 

Por fim, estabeleceu-se Grelhas de leitura de dois tipos. A primeira agrupava os dados por 

assuntos, a segunda por autores. Ambas tinham espaço para citações dos autores, e para 

pensamentos, notas e comentários do investigador. 

Deste modo, a consulta ao resumo dos dados bibliográficos elaborava-se com 

celeridade e precisão, estando todas as citações e todos os elementos de dissertação ao 

alcance da mais instantânea consulta. 

 

Depoimentos 
Grande parte da análise de conteúdo dos depoimentos prendeu-se ao facto de estes 

testemunharem o cunho pessoal das experiências vividas em espaços educativos de 

referência, utilizados como exemplos empíricos do objeto de estudo, sobre o qual se 

detalharam alguns aspetos relacionados com a ASC e a educação para a participação, 

autonomia e cooperação. Com este instrumento de investigação seguiu-se uma análise 
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idêntica à que se usou nas Entrevistas estruturadas. Procedeu-se à elaboração de uma 

Matriz de categorização de dados, onde poderemos encontrar as citações mais pertinentes 

das pessoas que contribuíram com os seus testemunhos para a investigação. 

 

Inquérito por entrevista 
Para as entrevistas estruturadas procedeu-se também à elaboração de Matrizes de 

categorização de dados, com a definição e categorização dos dados. As matrizes têm como 

objetivo minimizar erradas interpretações e incluir as palavras dos entrevistados no contexto 

adequado.  

Categoria, de uma forma geral, é “uma forma de pensamento. São rubricas ou 

classes que reúnem um grupo de elementos (unidades de registo) em razão de 

características comuns” (Coutinho, 2014: 221). A categorização permite “reunir o maior 

número de informações à custa de uma esquematização e assim correlacionar classes de 

acontecimentos para ordená-los” (Coutinho, 2014: 217). 

As Matrizes de categorização de dados dividem-se em Mega categoria, Categoria, 

Sub categoria, Item e Unidade de registo. O sentido oferecido a esta categorização toma a 

forma de funil, estando a parte mais larga na Mega categoria e a mais afunilada no Item. As 

Unidades de registo são as citações dos entrevistados.  

 

Inquérito por questionário 
O facto de a maioria das perguntas serem de resposta fechada permitiu uma análise 

quantitativa. As respostas dos atores locais à questão de resposta aberta permitiram que se 

elaborasse um quadro de respostas-indicadores. A análise, tratamento de dados e 

conclusões poderão ser consultadas no capítulo III – Estudo de caso: A FLL, na parte 

referente à Opinião dos participantes. 

Só com um tratamento de dados cuidado foi possível organizar e estruturar toda a 

informação obtida através dos diferentes instrumentos de investigação. Só com essa 

informação, organizada e estruturada, é que seria possível responder à pergunta de partida 

e perceber em que medida a ASC pode contribuir para a participação, cooperação e 

autonomia dos atores locais, no contexto de diferentes lugares educativos da Fundação 

Lapa do Lobo. 



 

 

 

 



 

 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
                ESPAÇO | EDUCAÇÃO | ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL 
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“A leitura é um ato privilegiado para o 

desencadear da imaginação – as imagens 

interiores podem ocupar um espaço praticamente 

vazio, um espaço que tem apenas indicações 

gerais, referenciais – que são as palavras” (M. 

Tavares, 2013: 525). 

 

 

O enquadramento teórico desta investigação assenta em três pilares essenciais, 

todos eles referenciados na pergunta de partida: Espaço, Educação e ASC. Sem esquecer 

que qualquer investigação no domínio do processo educativo define-se como um processo 

vinculado à realidade do tempo e do espaço (Dias, 2002), ao tentarmos responder em que 

medida a ASC pode contribuir para a participação, cooperação e autonomia dos atores 

locais, no contexto de diferentes espaços educativos, o primeiro passo será interpretar o 

espaço, como lugar, contexto e território; distingui-lo suas diferentes representações quando 

o relacionamos com a educação. O espaço educativo é identificado como um espaço onde a 

educação acontece, mas o facto de ser espaço educativo não significa necessariamente que 

aconteça educação. Um espaço educativo é, antes de tudo, um lugar, com identidade, 

carácter, personalidade. Por isso, para o interiorizar como um sítio onde a educação ocorre, 

o passo seguinte é entender o conceito de educação, principalmente no que respeita ao 

contexto em que a mesma acontece. Entender a educação é encará-la como um conjunto 

de ingredientes com os quais se elabora uma refeição, mesmo que obedeçamos a 

diferentes receitas ou, simplesmente, a diferentes temperos. Nesse sentido, o segundo 

passo será interpretar a educação não só na perspetiva dos seus espaços e tempos, mas 

também dos contextos, sujeitos, conteúdos e metodologias. Uma das principais distinções 

usadas em contextos académicos é entre Educação formal, não formal e informal. Nessa 

linha de raciocínio, entendemos as práticas de ASC como uma metodologia de Educação 
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informal. Contudo, devemos conhecer a ASC muito para além de uma prática de Educação 

informal. Sem a vincular a rótulos educativos, o terceiro passo é aprofundar a ASC na ótica 

de práticas pedagógicas para a participação, autonomia e cooperação. Só assim poderemos 

explorar o objeto de estudo como um todo, interpretando-o muito para além da simples 

soma das partes. 
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“Escolas, museus, teatros, associações 
culturais e recreativas, fábricas, fundações, 
organismos públicos estatais localizados, 
centros de saúde e casas da cultura, jornais e 
bibliotecas, paróquias, bombeiros e serviços de 
fornecimento de água e de energia, clubes 
desportivos, serviços de segurança pública, 
coletividades de bairro, câmaras e juntas de 
freguesia, todos são convocados porque todos 
são/ podem ser atores e autores de educação e 
formação ao longo da vida” (Azevedo, 2007: 16). 

 

 

 

A geografia do que somos no universo que habitamos 
Somos feitos de matéria, entre o sangue que nos corre nas veias e os arrepios que 

nos estalam os ossos. Mas somos também feitos de emoções, entre sufocos de alma e 

suspiros do coração. Se para a matéria existem moldes, no caso das sensações não são 

permitidas réplicas exatas. Esses dois mundos constroem o que somos, influenciados pelo 

que habitamos. Ocupamos espaços, conquistamos territórios e identificamos lugares. 

Somos o reflexo do que nos envolve, esperando que isso reflita o que somos. Neste capítulo, 

trilhamos os conceitos de espaço, território e lugar, no traço meridional da personalidade do 

ser humano, para descobrir qual o mapa cartográfico da nossa herança educativa. 

 

 

Quando se pretende perceber um conceito, um dos primeiros procedimentos é 

recorrer a sinónimos, na tentativa de encontrar algum termo que nos seja mais afeito ou 

familiar e, assim, conseguir apreender o seu significado. No que respeita ao conceito de 

espaço, as conceções que mais depressa nos aparecem na memória é lugar, local, sítio, 

território, área. Todavia, basta aprofundar um pouco mais a pesquisa para perceber que 

nenhuma dessas designações se trata de um sinónimo, mas sim de uma terminologia que 

serve para evidenciar os pormenores que diferenciam os termos uns dos outros. 

Nesta fase, iremos compreender o espaço, aprofundando as distinções entre espaço, 

território e lugar, na tentativa de perceber como, porquê e quando o espaço se torna um 

lugar educativo. É nesse sentido que estendemos o discurso aos contextos educativos com 
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os quais nos deparamos ao longo da vida, com especial destaque para os esp@ços 

educativos e a influência atual da Internet na educação permanente do indivíduo. 

 

O espaço no vazio do tempo 
O termo espaço pode ser alvo de diferentes interpretações, mediante a formação, 

interesse, disciplina ou sensibilidade de quem o observa e analisa. É com essa certeza, 

corroborada por Bartolomeu Paiva, que delineamos todo o discurso. 
Quando falamos de espaço, e aqui é importante não dissociarmos espaço do 
objeto, estamos a falar de algo com carácter relativamente abrangente, não 
definido ou determinado de uma forma precisa, logo mais abstrato. Ou seja, é um 
termo que pode ser objeto de múltiplas interpretações, de múltiplas leituras 
decorrentes da formação, da educação ou ainda do próprio olhar de cada 
indivíduo (Bartolomeu Paiva, 2014: entrevista n.º 3). 

Uma consideração, porém: “um espaço não existe senão por aquilo que o preenche” 

(Barracho, 2001:53). Não se pode olhar o espaço como algo vazio, oco, desabitado e, ao 

longo da nossa vida, esvaziamos os dias em permanente contato com diferentes espaços. 

Utilizando termos mais cinematográficos, ao utilizar um plano aberto, podemos 

enquadrar o espaço através de três ângulos, que determinam a sua condição. Na sua 

condição mais física, a nossa objetiva capta o espaço na sua morfologia e estrutura, ou seja, 

no seu aspeto físico. Destacando a condição prática, aproximamos a lente de modo a 

pormenorizar o uso e as funções de determinado espaço, ou seja, no seu aspeto útil. Por 

último, na condição social, eleva-se a importância da forma como o próprio espaço está 

organizado e das relações que nele existem, ou seja, o aspeto inter-relacional. Todavia, o 

espaço merece ser examinado numa pluralidade de objetivas, muito para além de um só 

ângulo. 

Recorrendo a Fernández-Ballesteros (1986), Barracho e Dias (2010) recorrem 

analisam o espaço segundo as variáveis, apresentando cinco perspetivas: 

1. Variáveis físicas, onde se destacam o tamanho, distância, ruído, iluminação, 

arquitetura, entre outros. 

2. Variáveis sociodemográficas, onde se analisa a população que ocupa o espaço, 

referindo-se ao número, idade, género, classe, estado civil, profissão... 

3. Variáveis organizacionais, que explica a forma como se relacionam e organizam 

as pessoas, hierarquicamente, por exemplo. 

4. Variáveis psicossociais, focalizando as caraterísticas interpessoais, tais como 

redes de apoio social. 

5. Variáveis comportamentais, averiguando o tipo de comportamento, mediante a 

expectativa, atribuições, conhecimentos, entre outros fatores. 
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Por sua vez, os próprios autores (Barracho e Dias, 2010) olham o espaço através de 

duas dimensões: 

1. Dimensão física – através da arquitetura, acústica, iluminação, decoração, 

mobiliário. 

2. Dimensão social – nas suas componentes culturais, organizacionais, 

interpessoais, intergrupais, etc.  

Esses autores consideram “o espaço a dois níveis. O primeiro na sua grandeza 

geométrica e objetiva. O segundo caracterizado pelas suas propriedades qualitativas ligadas 

ao comportamento de um sujeito num determinado espaço” (Barracho e Dias, 2010: 26). Os 

mesmos autores defendem também que poderemos analisar o espaço através de três 

distintas formas, a saber: como lugar; quadro de influência ou forma. Um lugar porque é um 

ponto de referência mais ou menos delimitado, situado. Um quadro objetivo de influência de 

fatores sociais, passivo de diferentes estímulos. Uma forma social da realidade que intervém 

num campo de valores e estrutura a cognição da realidade. 

Se o encararmos como coordenada fundamental da existência social humana, onde 

se evidencia a particularidade de haver uma relação permanente entre espaço e indivíduo, o 

espaço pode ainda ser compreendido através de três diferentes orientações, que Barracho e 

Dias (2010) expõem: 

1. Orientação cartesiana, onde o espaço é físico, constituindo apenas um sistema 

de coordenadas. 

2. Orientação cognitiva, onde o espaço é interpretação e traduz a representação 

mental que o indivíduo faz desse mesmo espaço físico. 

3. Orientação filosófica, onde o espaço é percetivo, constituindo uma experiência 

imediata humana do ambiente. 

Beneficiando deste último item de inspiração filosófica, fazemos uma viagem pelo 

tempo que irá permitir olhar o espaço através do plano aproximado da filosofia. Barracho 

(2001) reúne a visão de alguns filósofos ao longo do tempo, contribuindo para a 

compreensão do próprio conceito, independentemente da condição. Aristóteles definiu o 

espaço como a soma de todos os lugares ocupados pelo corpo. Kant atribui-lhe uma 

representação necessária, a priori, que serve de fundamento a todas as intuições externas. 

Heidegger, por seu turno, defende que a noção de espaço encontra-se ligada à noção de 

temporalidade, vendo o espaço sob o ângulo da ação. Bachelard vê o espaço como uma 

relação poética entre o homem e o meio ambiente. Lewin destaca o valor da 

interdependência entre a pessoa e o seu meio envolvente, mostrando o papel estruturante 

do espaço como um campo de valores. O autor consegue agrupar essas representações e 

encontrar o elo comum que, no nosso entender, será também o detalhe mais importante a 
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reter. “O aspeto comum a todos é que o mundo não é mundo senão em relação a mim” 

(Barracho, 2001: 15-16). De facto, o espaço só o é quando o encaramos na relação 

connosco. Ou seja, a sociedade protagoniza um papel essencial na construção do espaço. 

Em relação aos papéis assumidos em função do espaço, Moles (1987), trazido à colação 

por Barracho e Dias (2010), define espaço como o espelho da cultura, que não é “apreciado 

em si mesmo mas em função das atividades sociais que ele autoriza ou não” Barracho e 

Dias (2010: 26). De facto, todo o espaço está dependente da forma como as sociedades o 

encaram e afrontam. As sociedades relacionam-se com o espaço através de grupos sociais, 

ocupando, construindo, organizando e destruindo o espaço, de acordo com as suas 

necessidades. Aliás, qualquer espaço tem as suas diferenças e poderão ser uma extensão 

de estilos de vida. “Neles estão presentes relações hierárquicas princípios, normas, valores 

e punições” (Ruiz Muñoz, 2000: 104). 

A interação entre os homens, entre necessidades e desejos, entre vontades e 

escolhas dependerá sempre do espaço onde ela acontece. Todos os comportamentos e 

atitudes estarão sempre relacionadas ao contexto onde ocorrem. Nesse sentido, 
espaço representa um sistema de estímulos que pode produzir, facilitar ou 
dificultar um determinado comportamento. Isto é, podendo ser uma sala de aula, 
uma sala de cinema, um campo de futebol, uma igreja, um café, ambientes que 
induzem a comportamentos específicos (Barracho e Dias, 2010: 27). 

Na linha filosófica de há pouco, recorremos a Durkheim, recuperado por Barracho, 

lembrando que, sendo a sociedade uma “comunidade de ideias (...), o espaço é parte da 

projeção materializável de um imaginário social” (Barracho, 2001: 18). 
O espaço condiciona, então, quer as relações entre as pessoas, quer as relações 
entre estas e os seus ambientes. (...) O meio exerce uma influência sobre o 
comportamento humano devido à existência dos valores nele inscrito e que atuam 
como elementos normativos sobre os comportamentos e as suas representações 
(Barracho e Dias, 2010: 33). 

Pineau (1988) explica esse fenómeno, através da relação entre diferentes espaços.  
Estes espaços, estas “conchas humanas”, encaixam-se uns nos outros, desde o 
mais próximo, o espaço corporal, ao mais afastado (aparentemente), o espaço 
metafísico, passando pelo espaço habitat, pelo espaço dos próximos (família, 
amigos), pelo espaço vizinhança, pelo espaço social físico-cósmico. A 
autoformação da pessoa é entendida como a construção de um sistema de 
relações pessoais com estes diferentes espaços e cria um meio pessoal, uma 
cosmogonia singular, uma estrutura particular eu-mundo ou uma funcional 
indivíduo-meio ambiente (Pineau, 1988: 74-75). 

Nós somos o que habitamos. As necessidades do indivíduo são individuais, mas 

influenciadas pelos contextos espaciais. São esses contextos espaciais que oferecem ao 

indivíduo a orientação e a identificação necessárias para que este dote de significado o 

espaço, até então nulo, vazio, sem sentido, desapropriado. 
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O espaço – independentemente das condições, variáveis ou interpretações – é, para 

o indivíduo, uma construção pública, porque se apropria dele. O espaço educativo será um 

exemplo de como o indivíduo habita e organiza um espaço, convertendo-o em território e 

lugar. Nesse sentido, devemos atribuir uma dupla configuração ao espaço, considerando-o 

como território e como lugar. Lugar porque ocupa um espaço, com determinadas 

caraterísticas, onde se vai, fica, vem, onde se está. Território quando é um espaço com 

relações subjetivas. 

A Infopédia – Enciclopédia e dicionários da Porto Editora (Dicionário da língua 

portuguesa com acordo ortográfico, 2014) distingue os termos que nos interessam no 

contexto desta investigação, demonstrando que espaço é um conceito mais abstrato; lugar 

um espaço mais objetivo e determinado e, por último, território um espaço mais limitado. O 

quadro 3 agrupa e distingue as definições de espaço, lugar e território. 

 

Quadro 2: Distinção entre espaço, lugar e território 

Espaço 

Lugar mais ou menos bem delimitado, cuja área (maior ou 

menor) pode conter alguma coisa; extensão indefinida. 

Lugar Território 

Espaço ocupado por um 

corpo; sítio; local. 

Grande extensão de terra, 

área de uma jurisdição. 

 

Fonte: adaptado de Dicionário da língua portuguesa com acordo ortográfico (2014) 

 

A noção de espaço como lugar é mais objetiva, individual, particular, enquanto o 

espaço como território é uma noção mais geral. Mas é o respeito por esse espaço individual 

que condiciona a harmonia do espaço como território, mais geral, onde se verificam 

inúmeras relações subjetivas. Ao interpretar o espaço como território não devemos ignorar a 

representação individual de quem do território faz parte, fazendo dele um lugar, leia-se, o 

seu lugar. Importa, pois, compreender que fatores ou elementos conduzem à transformação de espaço 

em lugar e de lugar em território. 

 

Do espaço ao lugar 
Cunha (2008) encontra a fórmulaque indica a transformação de espaço em lugar. 

Segundo o autor, “a dimensão humana é que pode transformar o espaço em lugar. O lugar 

constitui-se quando atribuímos sentido aos espaços, ou seja, reconhecemos a sua 



Enquadramento teórico – A geografia do que somos no universo que habitamos 

 70 

legitimidade para localizar ações, expectativas, esperanças e possibilidades” (Cunha, 

2008:184). 

O espaço é diferente de local, mas “os espaços tornam-se locais quando estão 

ligados a pessoas, ganham significado psicológico e implicam o decurso de atividades” 

(Barracho, 2001: 20). 

Bartolomeu Paiva afirma que 
quando falamos de lugar, síntese que integra espaço físico e sociedade, estamos 
a falar de algo que é relativamente diferenciado. Ou seja, o estatuto de lugar só é 
possível a partir da possibilidade de fenómenos de apropriação do espaço. Ou 
seja, não há lugar sem acontecimento, logo não há lugar sem que a relação entre 
espaço e homem se estabeleça (Bartolomeu Paiva, 2014: entrevista n.º 3). 

O espaço, ao tornar-se lugar, expressa-se por propriedades concretas, que Schultz, 

mencionado por Marluci (2000), distingue em propriedades primárias e secundárias. 

Primárias refere-se à relação entre espaço interno e externo. Secundárias dizem respeito a 

diferentes atributos, como são a centralização, direção e ritmo. Para além disso, estas 

propriedades são 
moduladas pelos processos de cognição – capacidade de interiorizar o que é visto 
e de exteriorizar construtivamente aquilo que já foi visto –, direção – ao centralizar 
a visão de um espaço, o lugar é indicador de uma direção e de um percurso –, 
simbolização – a cognição dá-se através de um símbolo, de modo que o ato de 
simbolização tem um significado que é percetível através de um instrumento 
(Marluci, 2000: 157). 

São as pessoas que validam os lugares, pois são elas que ocupam os espaços e 

que lhes atribuem uma representação. O lugar é  
o espaço preenchido, não desordenadamente, mas a partir dos significados de 
quem o ocupa (...) Os lugares são preenchidos por subjetividades. É nesse 
sentido que os espaços vão se constituindo lentamente como lugares, passando a 
ser dotados de valores e inserindo-se na geografia social de um grupo, que passa 
a percebê-los como sua base, sua expressão... (Cunha, 2008:185). 

O espaço transforma-se num lugar, apreendido, interpretado e sentido pelo indivíduo, 

definido pelos seus sentimentos, necessidades e projetos. Assim, podemos entender o lugar 

“como a forma pela qual o espaço se torna objetivo e visível” (Marluci, 2000: 172). Ou seja, 

o contexto de um determinado espaço físico transforma-o em lugar, evoca respostas 

humanas complexas e subjetivas, influídas por sentimentos, atitudes, valores, expectativas, 

desejos, necessidades. “Os espaços tornam-se locais quando estão ligados a pessoas, 

ganham significado psicológico e implicam o decurso de atividades” (Barracho e Dias, 2010: 

28). 

O lugar é um espaço de relação, comum entre os seus ocupantes, onde acontecem 

transformações sociais, culturais e educativas, evidenciando-se, por isso, como um agente 

de socialização globalmente ativo. Põe em relação os seus habitantes, ocupantes e também 

transeuntes, numa sequência de fenómenos, desde a transformação até à estabilidade, 
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passando pela manutenção, articulação, correlação, sobreposição, justaposição e mudança. 

Essas relações permitem o desenvolvimento social e pessoal, com os quais os seus 

habitantes se vão identificando e (trans)formando. Nesse sentido, o lugar, quando entendido 

como mundo habitado, “é um espaço de produção, reprodução e desenvolvimento das 

sociedades, apresentando-se como um espaço em contínua transformação, quer do ponto 

de vista dos processos socioculturais, quer da reflexão que sobre ele se faz” (Marluci, 2000: 

163). 

Resumindo, o espaço pode ser considerado um lugar quando os atores sociais que o 

ocupam lhe atribuem alguma conotação e identidade, quando lhe emprestam sentido e 

sentimento. 

 

Do lugar ao território 
O território é o “local ou área geográfica ocupada por uma pessoa ou um grupo que 

fazem dele, de certo modo, sua propriedade” (Barracho e Dias, 2010: 36). Segundo 

Bartolomeu Paiva, é a existência de condições, de regras que estabelecem um território. 
Se é verdade que o espaço assume, tendencialmente, um carácter mais abstrato, 
o território assume-se como uma ecologia concreta, caraterizada por um 
determinado tipo de condições ou ainda por um determinado tipo de regras que 
nos são colocadas (...) Estamos a falar de alguma coisa onde, efetivamente, é 
percetível a existência de um determinado tipo de condições ou de outras 
situações que o caraterizam” (Bartolomeu Paiva, 2014: entrevista n.º 3). 

Pode-se afirmar que um lugar se transforma em território quando existe um domínio, 

um sentimento de propriedade, uma habit(u)ação. “Quando o homem habita, particulariza o 

seu espaço, territorializando-o, definindo-o como um lugar específico: a sua casa” (Barracho 

e Dias, 2010: 26). 

Ao atribuir o significado de território a um espaço, estamos a descobrir nele uma 

intencionalidade, uma ocupação. De certo modo, estaremos a atribuir uma relação de poder 

e contrapoder entre os seus intervenientes.  

Lopes (2007), lembrado por Cunha (2008) afirma que “o território é, assim, um 

espaço mediado pelas representações construídas por um determinado grupo ao 

estabelecer o seu poder frente a outro e que se apropria do espaço como forma da sua 

expressão e projeção” (Cunha, 2008:185). 

O termo território é utilizado quando se pretende indicar a transformação de um local 

físico em espaço pessoal. Ou seja, quando existe uma codificação cultural de um 

determinado espaço (Barracho, 2001). 
Quando um lugar se reconhece como território é porque existe um paradigma 
comportamental distinto, no mais das vezes, associado à posse ou ocupação de 
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um local ou área geográfica por um indivíduo ou grupo e que pode envolver a 
personalização e a defesa em qualquer violação (Barracho e Dias, 2010: 37). 

Esta personalização indica quem ocupa esse espaço e manifesta a existência de 

fronteiras interpessoais. Esse facto leva-nos a questionar acerca da existência ou não de 

fronteiras bem definidas e delimitadas entre diferentes territórios. Barracho e Dias (2010) 

expõem algumas caraterísticas do fenómeno da territorialidade que confirmam a leviandade 

das suas fronteiras.  

As caraterísticas da territorialidade são: 

1. A propriedade de um local ou objeto pode ser temporária ou permanente; 

2. As dimensões do local ou do objeto podem variar; 

3. A propriedade pode pertencer a um indivíduo ou grupo; 

4. Desempenha funções de regulação física e psicossocial; 

5. Marca e personaliza os locais; 

6. Defende os espaços sempre que são violados. 

 

Estas caraterísticas comprovam que, mesmo quando claramente definido, um 

território é sempre determinado pela relação que o ser humano tem com o próprio espaço, 

levando-o a ter determinado comportamento influenciado pelos diferentes contextos. Aliás, 

território e comportamento unem-se numa relação de reciprocidade: todas as alterações que 

ocorrem num deles afeta o outro. O comportamento define o território, que define o 

comportamento, num círculo de influências inacabado. 

Relacionado com o termo território está o conceito de apropriação, sendo que “a 

territorialidade tem uma função essencial que é a apropriação do espaço” (Barracho e Dias, 

2010: 38). Os mesmos autores dizem-nos que apropriação é 
um processo interativo que se traduz num mecanismo de adaptação, que varia em 
função do sujeito, do espaço e dos recursos disponíveis e concretiza-se através 
de meios em que a marcação e a construção de um espaço pessoal constituem as 
expressões mais comuns (Barracho e Dias, 2010: 35). 

Bartolomeu Paiva realça a importância do indivíduo no fenómeno de apropriação do 

espaço. 
O homem tem um papel extremamente importante na humanização dos contextos 
e, dessa forma, na transformação da sua realidade material em dimensão 
imaterial. Ou seja, aquilo que não é tangível, mas que nos convoca… pois, aquilo 
que nos leva a determinado lugar, muitas vezes, é sobretudo aquilo que não 
podemos tanger (Bartolomeu Paiva, 2014: entrevista n.º 3). 

O ser humano apropria lugares (sejam eles casas, ruas, jardins) através de 

fenómenos como a educação ou aculturação. No entanto, nunca se apropria o espaço em si, 

o físico, o tangível. Apropriação é um processo mais complexo, baseado na noção de 

identidade do lugar como algo abstrato metafísico, sobre o qual o indivíduo se fixa. O que o 
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ser humano apropria é a forma como se relaciona com os objetos e os locais que fazem 

parte desses espaços. “A apropriação dos espaços consiste, então, na possibilidade de os 

sujeitos se poderem movimentar, possuir, sentir, sonhar, aprender, por outras palavras, criar 

de acordo com as suas expectativas, com os seus desejos, com os seus projetos de vida” 

(Barracho e Dias, 2010: 49). Revela-se aqui o domínio cognitivo, pois essa fixação é, 

também, o criar barreiras na vastidão do espaço e apropriar um lugar em detrimento do 

outro. 

Um lugar torna-se território quando existe uma apropriação, um sentimento, uma 

identificação. Tudo isso leva à definição de poderes, onde se destacam os poderes de uma 

cultura dominante e se delineiam os dispositivos de poder e contrapoder. 

Em conclusão, na tentativa de englobar todos os conceitos e perspetivas 

relacionadas com espaço, lugar e território, regressando à sua essência mais completa 

possível, sem deixar margem para dúvidas, mas, ao mesmo tempo, provocando uma reação 

de incerteza e inquietude no leitor, Barracho e Dias (2010) avançam com 13 princípios 

teóricos do espaço físico, encarando-o na sua vertente física, corpórea: 

1. O comportamento humano, no que diz respeito ao espaço físico, é duradouro e 

consistente no tempo. Podendo ser identificados padrões caraterísticos de 

comportamento em determinado espaço. Na igreja fazemos silêncio, por exemplo. 

2. O comportamento humano, num determinado espaço físico, revela diversidades 

nesse mesmo espaço, em qualquer momento do tempo. 

3. O espaço físico não é um sistema fechado; as suas fronteiras não são fixas, nem no 

tempo, nem no espaço. 

4. O comportamento humano, num determinado contexto físico, organiza-se 

dinamicamente – uma alteração numa componente de um contexto afeta outras 

componentes desse contexto. 

5. A mudança de um contexto poderá manifestar uma mudança de padrões 

comportamentais. 

6. A mudança dos padrões comportamentais pode ser induzida pela mudança das 

estruturas físicas sociais e administrativas que definem esse mesmo contexto. 

7. O ambiente é um processo ativo e contínuo, cujas componentes definem e são 

definidas pela natureza das inter-relações entre eles. 

8. Qualquer componente do sistema ambiental interage em qualquer outra componente 

por duas vias: a) atua em todos os níveis de funcionamento do sistema; b) é ativada 

por todos os níveis e é alvo das consequências da sua própria ação. 

9. O ambiente é único num dado tempo e lugar. 

10. Há influência de todo e qualquer participante nas restantes componentes do contexto. 
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11. Apesar do caráter único de cada contexto, existem tantas envolventes quantas as 

componentes. Cada componente envolve-se com todas as outras. 

12. As envolventes de cada componente são neutras e só deixam de o ser mediante a 

representação e apropriação do indivíduo. 

13. Todas as envolventes, apesar do indivíduo não se aperceber, exercem uma 

influência no comportamento do indivíduo. 

 

O espaço molda o comportamento humano, que, por sua vez, também molda o 

espaço. Tal como fora dito anteriormente, é nesse ciclo constante que residem os 

fenómenos sociais, que levam à transformação, mudança e estabilização da sociedade. A 

sociedade é um conjunto de lugares e territórios, com fronteiras ténues entre si, em 

constante afinidade e relação, sobre a qual deveremos ter sempre duas interpretações: uma 

interpretação vertical, que tem que ver com a presença dos indivíduos com o espaço, e uma 

interpretação horizontal, que tem que ver com a interação do indivíduo com esse mesmo 

espaço. 

A relação entre o homem e o espaço é demarcada por uma subjetividade de 

representações, aliada à inconstância do indivíduo e à mutação do espaço. Por isso, 

deveremos encarar todos os lugares e territórios como espaços subjetivos, de relações 

sociais permanentes, onde se evidencia, constantemente, a relação entre o comportamento, 

ambiente e contexto, ou seja, como espaços sociais. 

 

A sociedade no meridiano do vazio 
O espaço sempre foi uma fonte de inspiração para as ciências sociais, 

especialmente para algumas disciplinas, como geografia, história, antropologia, arquitetura, 

arqueologia, sem esquecer a sociologia e a psicologia. Essas disciplinas encaram o espaço 

na sua vertente social, mesmo se o interpretarmos através da nossa dimensão humana, de 

lhe atribuir sentido, transformando-o em lugar ou, por outro lado, impormos uma presença, 

um sentimento de pertença, se o apropriarmos, transformando-o em território. Lefèbvre, 

recordado por Barracho e Dias (2010) sempre olhou o espaço como um produto social, 

organizado e disposto de acordo com determinados valores e princípios. Os mesmos 

autores realçam que o espaço pode ser apreendido como “um modelo de organização das 

atividades, dado que desempenha o papel de um instrumento funcional e de um quadro 

simbólico – todo o espaço é um instrumento e um símbolo de uma dada coletividade, de um 

tipo específico de cultura” (Barracho e Dias, 2010: 20). Nesse sentido, o espaço assume-se 

como uma organização social, como unidade social instituída que realiza um conjunto de 
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atividades utilizando meios orientados para fins bem definidos. Ou seja, como um “sistema 

social definido, cujas dimensões podem ser reagrupadas num certo número de sistemas” 

(Barracho e Dias, 2010: 149). Sejam sistemas de controlo, de atividades, de 

interdependência, de autoridade ou qualquer outro sistema, a verdade é que passamos a 

vida em espaços sociais que mais não são do que organizações estruturadas. Nascemos, 

vivemos, estudamos, trabalhamos, brincamos e... morremos em organizações. 

Organizações que moldam os nossos comportamentos mediante o contexto para o qual 

somos remetidos no seio das nossas atribuições pessoais e sociais. “Toda a interação entre 

indivíduo e espaço se articula à volta de duas dimensões interdependentes: a espacialidade 

das estruturas sociais e a socialização das estruturas sociais” (Barracho, 2001: 21-22). Ou 

seja, a forma como ocupamos o espaço e a forma como relacionamos essas diferentes 

ocupações. Nesse sentido, embora sem abandonar os termos de lugar e território, ter-se-á 

que analisar o espaço como ambiente social, onde se desenrolam papéis e funções sociais. 

Consideramos ambiente como “a organização sistemática e complexa do espaço, tempo, 

significado e comunicação que ocorrem em simultâneo numa série de configurações” 

(Barracho e Dias, 2010: 28). Essa configuração atribui aos espaços caraterísticas singulares, 

que os diferenciam entre eles. O ambiente, caraterizado num espaço social, apresenta-se 

como “uma unidade composta de elementos físicos que interferem com os dados 

socioculturais consentâneos com os lugares e com os grupos que neles se movem e aí 

vivem” (Barracho e Dias, 2010: 34). Os mesmos autores lembram ainda que “o ambiente é 

sobretudo o espaço organizado e constitui o quadro social em que nos inserimos. Todo o 

espaço é construído socialmente e o termo social é (...) uma dimensão central.” (Barracho e 

Dias, 2010: 25).  

Ao entender o espaço como fenómeno social, olhamos para o mesmo como uma 

apreensão pessoal por parte do indivíduo, onde se destaca a interação entre este e o meio 

social onde se insere. Ou seja, os comportamentos humanos podem ser caraterizados pelo 

tipo de espaço envolvente. 

Para Proschansky et al (1970), recordados por Barracho (2001) 
o ambiente físico que o homem constrói é tanto um fenómeno social como um 
fenómeno físico. O mundo construído, quer se trate de uma escola, de um 
hospital, de um apartamento ou de uma autoestrada, é a expressão particular de 
um sistema social que influencia as nossas atividades e as nossas relações com 
os outros (Barracho, 2001: 20). 

Ou seja, “o ambiente induz um comportamento como se de um estímulo mecânico se 

tratasse” (Barracho, 2001: 20). Neste plano de análise, Barracho e Dias (2010) oferecem na 

sua obra algumas contribuições teóricas acerca do espaço, recolhidas ao longo do tempo, 
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que contribuem para compreensão dos contextos sociais como agentes influentes do 

comportamento humano.  

Do ponto de vista da fenomenologia, o homem não experiencia o mundo tal como ele 

é na realidade, pois a experiência que se tem do mundo é sempre resultado de uma 

interação. A intencionalidade é, assim, a chave que nos permite interpretar os estímulos que 

recebemos do mundo real. A teoria da Forma e do Campo defende que qualquer que seja o 

conhecimento, opinião ou crença que o sujeito tem do ambiente, de si mesmo ou do 

comportamento de outra pessoa, ele começa sempre pela perceção. Ou seja, a consciência 

do indivíduo é sempre o fator de primeira análise, antes de qualquer gesto ou 

comportamento.  

A abordagem psicossociológica defende que são as relações sociais que influem na 

forma como o indivíduo encara o espaço, apropriando-o. Esse afrontamento será uma 

consequência direta de interações geradas no seio de grupos, de classes sociais ou ainda 

dentro da sociedade propriamente dita. Sendo o espaço algo organizado segundo valores, 

princípios modelos e sistemas de representação, o indivíduo ou está em harmonia ou em 

conflito com os outros. Isto, tendo em conta a especificidade de cada cultura e respetivo 

processo de socialização. Contudo, para que esse processo aconteça, é necessário que 

exista uma identificação dos espaços. 

Na ótica do comportamentismo, entende-se que todo o comportamento aprendido é 

uma resposta ao estímulo de acordo com um comportamento anterior e torna-se num 

estímulo para o comportamento subsequente. Entende-se, portanto, que o comportamento 

humano é uma forma de adaptação ao ambiente. Todavia, o próprio ambiente é que 

condiciona o comportamento humano. 

Por sua vez, o behaviorismo defende que o ser humano é maleável, pois altera o 

comportamento em função dos estímulos que recebe. Ou seja, o comportamento humano é 

influenciado pelo espaço, sem relação inversa. 

O conjunto de todas estas teorias contribuem para uma breve análise acerca da 

relação entre o indivíduo e o espaço social. Essa análise pode ser elaborada com base em 

seis princípios, a saber: Intencionalidade, perceção, identificação, adaptação, estímulo e 

reprodução: 

1. Intencionalidade, porque em todo o individuo existe uma intenção de se 

posicionar num determinado espaço. 

2. Perceção, porque o indivíduo, antes de qualquer comportamento, procura 

compreender e percecionar o contexto onde está envolvido. 

3. Identificação, porque é necessário haver um vínculo recíproco entre o espaço e 

o indivíduo para que ambos se considerem parte integrante um do outro. 
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4. Adaptação, porque a relação entre espaço e indivíduo é marcada por ajustes, 

cedências e regulações de ambas as partes. 

5. Estímulo, porque o indivíduo age como resposta a estímulos que vêm do 

ambiente social onde está inserido. 

6. Reprodução, porque, como ser social, o ser humano é instrumento reprodutor de 

uma cultura dominante num determinado espaço. 

Qualquer destes princípios, em conjunto ou singularmente, orientam a relação entre 

o indivíduo e o espaço social e vice-versa. Como tal, cada ambiente é um ser vivo numa 

relação bidirecional com o ser humano. 
Sem dúvida que o ambiente (...) é mais do que um mero pano de fundo para a 
nossa ação; antes a integra como um elemento fundamental; contudo, também o 
comportamento humano influencia o ambiente (...) Assim, a casualidade 
unidirecional dá lugar a uma causalidade bidirecional, a uma interação circular, na 
qual o Homem e o ambiente arquitetónico se formam, reciprocamente, num devir 
constante” (Barracho e Dias, 2010: 170). 

Essa reciprocidade é sustentada em inúmeras particularidades, que estimulam o 

indivíduo para as mais diversas atitudes, pois “a reação a um meio não assenta apenas 

sobre as suas caraterísticas físicas mas, também, sobre os mais variados estímulos do 

ponto de vista psicológico e social” (Barracho e Dias, 2010: 27). A relação do Homem com o 

meio depende de três variáveis: física, pessoal e social. Na variável física, o Homem reage a 

impulsos materiais, tais como a forma ou a arquitetura do espaço. Do ponto de vista pessoal, 

o que se destaca é a forma como o ser humano interpreta e decifra determinado lugar e da 

forma como ele estilhaça os sentidos. Por último, a vertente social diz respeito à relação 

entre os atores sociais que em determinado espaço se cruzam e interagem. 

Todas estas variáveis começam e terminam no indivíduo e dependem, 

essencialmente, de um fenómeno chamado identidade, que vai permitir ao ser humano 

transformar um espaço sem relevância alguma num ponto de referência e assinalá-lo em 

sintonia com a sua personalidade. 

Bartolomeu Paiva associa esse fenómeno à dimensão simbólica que atribuímos ao 

espaço. 
A dimensão simbólica, associada à identidade e logo, à singularidade dos 
contextos decorrentes de uma especificidade própria, tantas vezes responsável da 
atração que sobre nós exerce a cidade… afinal, um conjunto de aspetos 
simbólicos, capazes de afirmar a cultural da própria cidade (Bartolomeu Paiva, 
2014: entrevista n.º 3). 

Barracho e Dias lembram que 
a quantidade de espaço disponível e a distância entre as pessoas é um elemento 
importante no conhecimento do meio, gerando importantes efeitos no 
comportamento das pessoas e que nos indica, também, como elas se sentem ao 
utilizar o espaço e ao entrar em interação com os seus semelhantes (Barracho e 
Dias, 2010: 36). 
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A relação de proximidade entre sujeito e espaço desenha-se na forma de espiral e 

começa quando o primeiro transforma o segundo num ponto de referência. Depois, essa 

relação vai variando, numa transmutação constante definida por Barracho e Dias (2010) em 

quatro tipos de distância: íntima; pessoal; social e pública. 

Podemos considerar estas distâncias do mais perto para o mais longínquo, sendo 

que a distância íntima é aquela em que o indivíduo se sente mais próximo do espaço. Essa 

proximidade vai diminuindo, desde a distância pessoal, social, até chegar à distância pública, 

em que, praticamente, a relação entre o espaço e o sujeito deixa de existir. 

Em cada tipo de distância, existe a fase mais próxima e a fase mais afastada. Ou 

seja, a transição entre cada relação não é assumida de forma abrupta, mas sim de um modo 

ténue. Por exemplo, o indivíduo sente uma relação íntima com um determinado espaço. 

Porém, por qualquer motivo, essa intimidade vai desaparecendo, até sentir uma distância 

social. Passa, no entanto, pela distância íntima afastada; pessoal afastada; pessoal próxima 

e social afastada. A cada fase, obviamente, corresponde uma forma de interação social 

diferente, que irá definir a relação do Homem com o meio nas variáveis física, pessoal e 

social, tal como fora mencionado anteriormente.  

Nesta lógica, cada espaço educativo será o ambiente social onde se processa a 

partilha de conhecimentos e/ou competências, que levam a determinados comportamentos, 

um espaço educativo é, necessariamente, um espaço organizado. Todo o espaço educativo 

é um “espaço normalizado que integra um certo número de elementos em termos de 

equipamentos, devendo o conjunto conferir uma grande estabilidade, no sentido de definir 

uma maior funcionalidade na relação espaço/ atividade/ indivíduo” (Barracho e Dias, 2010: 

121). Para um espaço funcionar, isto é, para conseguir levar a cabo as suas funcionalidades, 

é necessário educar quem dele faz parte, no sentido de conhecer e cumprir o papel que 

deve desempenhar na relação com todos os elementos intervenientes. 

Contudo, como defende Cunha (2008), “o espaço, então, sendo sempre potencial, 

abriga a possibilidade da existência de programas de formação (…), mas não garante a sua 

efetivação” (Cunha, 2008:184). Ou seja, nem sempre um espaço educativo é um espaço de 

educação. O autor recorre ao exemplo da universidade, mencionando que “tradicionalmente, 

a universidade é identificada como um espaço de formação docente, inclusive pelas 

prerrogativas legais que tem. Mas o facto de ser o espaço da formação não significa que, 

necessariamente, se constitua em um lugar onde ela aconteça” (Cunha, 2008:183-184). 

Deste modo, realçam-se três caraterísticas de um espaço que se pretende 

educativo: 

- Singularidade e distinção, pois um espaço educativo, pelas suas funções e 

caraterísticas, é diferente do outro; 
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- Legalidade, pois para um espaço educativo funcionar, terá de o fazer dentro das 

normas e imposições legais que o regem; 

- Programação, relacionada, principalmente, com o tempo que o espaço ocupa. 

Assumir uma programação, ser distinto e cumprir a lei são os três principais 

pressupostos de um espaço educativo. Qualquer que seja a atividade desenvolvida em 

determinado espaço educativo, “que esta se faça numa instituição, num clube, numa família 

ou num bairro, requer tempo de preparação, de reflexão, de implementação, de empenho” 

(Capul e Lemay, 2005a: 149). Recuperando as suas três principais caraterísticas, um 

espaço educativo é único, programado e de acordo com as normas. Assim, podemos 

considerar qualquer espaço social um espaço educativo, até porque todo o contexto social 

tem poder para exercer a sua própria formação. 

Apesar de reconhecermos a escola como espaço social e educativo dominante, 

compreendemos que a rua, quando encarada como um espaço de encontro entre as 

pessoas, pode ser considerado um espaço educativo, pois evidencia, transmite e relaciona 

os diferentes papéis que são assumidos por essas pessoas na sociedade. Por outro lado, 

também reconhecemos espaços que, na sua função, não surgiram para educar, mas que 

têm rasgos dessa natureza, como por exemplo um Centro Comercial que recebe uma 

exposição temporária ou um jardim que proporciona um concerto ao ar livre. Ou ainda 

espaços que, de forma muito subtil, transmitem uma mensagem associada a determinados 

valores, que irão resultar em determinados comportamentos. 

Ao abordar o espaço social como espaço educativo, estamos a destacar a 

aprendizagem social. A aprendizagem social defende que a aquisição de conhecimentos se 

baseia na imitação de comportamentos. Defende também a observação e a reprodução 

como principais influentes do individuo, quando inserido num espaço social. Ou seja, há 

uma espécie de reprodução de comportamentos e condutas resultantes da interação das 

pessoas no espaço social. A aprendizagem social defende o espaço social como contexto 

educativo, ou, por outras palavras, a sociedade escolarizante (para além de escolarizada), a 

comunidade como um todo educativo. Como recorda Canastra, 
a comunidade é, efetivamente, o lugar privilegiado a partir do qual se estabelece a 
articulação entre os vários espaços e tempos educativos. É na comunidade que se 
jogam os principais desafios em matéria de educação e formação ao longo da vida 
(Canastra, 2009: 2025). 

Concluindo, é possível interpretar a própria sociedade como um espaço educativo, 

não só pela soma das partes que a compõem, mas como um todo. Por esse facto, iremos 

dedicar algumas páginas ao fenómeno das cidades educadoras, que, julgamos, vão ao 

encontro dos princípios educativos que prescrevem a comunidade como contextos 

educativos ao longo da vida. 
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A transparência do espaço na virtualidade dos lugares 
O crescimento dos espaços virtuais, ritmados numa transparência universal, entre 

nuvens e o lugar nenhum, contribui para aquilo que designamos por crise do espaço público. 

“O espaço onde a aprendizagem ocorre não é mais apenas física, é virtual” (Brown, 

2014:13). A tangibilidade dos lugares está a ser ultrapassada pela velocidade do intocável. 

Isso instiga novas considerações sobre a relação do sujeito com aquilo que o rodeia. 

Estamos conscientes de que, se provocássemos um gládio entre espaços, a equipa virtual, 

numa primeira interpretação, conquistava a preferência do ser humano. 

Isabel Baptista não dúvida que 
o espaço que marca hoje a nossa sociedade é o espaço virtual. E mais uma vez, é 
preciso que a escola e os outros espaços físicos tenham uma cultura crítica. As 
tecnologias, para as novas gerações, já não são uma ferramenta. Para eles já é 
um espaço de vida, uma lógica de vidas, mas que não pode nunca dispensar a 
comunicação presencial e as dinâmicas presenciais (Baptista, 2014: entrevista n.º 
9). 

Carmo Gomes é da opinião que o futuro passa pela afirmação dos espaços virtuais. 

“O espaço virtual autónomo, de relação individual de aprendizagem entre o indivíduo e a 

informação é, sem dúvida, a que vai prevalecer no futuro, quer para as crianças e jovens, 

quer para os adultos” (Carmo Gomes, 2014: entrevista n.º 1). Contudo, o crescimento dos 

espaços virtuais não significa, forçosamente, que o espaço físico perca relevância. Pelo 

contrário, vai provocar uma maior responsabilidade por parte das entidades e dos 

responsáveis pela educação e formação do indivíduo. 

Carmo Gomes defende que 
todos os processos de ensino-aprendizagem se vão basear em competências e 
não em transmissão de conhecimentos e conteúdos. Porque hoje, se quiser 
conhecimentos e conteúdos, tem uma coisa fantástica que se chama Internet. O 
saber está lá, mas decifrar o saber é uma competência essencial que tem de ser 
trabalhada, por exemplo, por instituições ou espaços educativos (Carmo Gomes, 
2014: entrevista n.º 1). 

Os espaços físicos terão de acompanhar a tendência do futuro, para saber 

responder às solicitações e desafios do universo virtual, onde os conceitos de concorrência, 

rivalidade ou competitividade terão de ser substituídos por parceria, cooperação e 

colaboração. 

Joaquim Azevedo não interpreta a virtualidade dos espaços educativos como 

concorrentes do espaço físico. 
Não acho que o espaço virtual esteja a fazer uma concorrência desleal, nem com 
o espaço nem com a escola. A lógica da internet não é ser concorrente da escola, 
nem está para competir com escola. A internet existe para dar às pessoas acesso 
à informação; para disponibilizar informação com determinadas lógicas (Azevedo, 
2014: entrevista n.º 11). 

Mário Viché salienta a importância do papel do professor. 
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O importante é o talento do professor, e, no fundo, como ele representa 
mentalmente e vê o seu trabalho. É difícil, mas é possível fazer. Todo o problema 
dos educadores e animadores é que trabalhamos num mundo estereotipado. 
Então, das duas, uma: ou nos deixamos levar por essas visões estereotipadas, 
que cada vez têm mais força através dos meios de comunicação, ou somos 
capazes de analisar a realidade e ver o que está por detrás disso (Viché, 2014: 
entrevista n.º 10). 

Independentemente das opções a tomar no futuro, o essencial da formação manter-

se-á. 
As certificações formais vão ser muito importantes e muito decisivas nas próximas 
décadas. A maneira como se lá chega é que irá, na minha opinião, mudar muito. 
Com a evolução da tecnologia, o espaço escola ou se atualiza ou vai perder 
protagonismo e irá ter um problema de tensão interna e até externa que irá ser 
muito difícil de gerir (Carmo Gomes, 2014: entrevista n.º 1). 

Bartolomeu Paiva revela alguma preocupação sobre as relações do homem no 

espaço de contacto. 
O espaço público, que é o espaço de relação por excelência, o espaço em que 
nos comunicamos e no qual nos publicamos, está em crise. Essa crise é uma crise 
decorrente daquilo que tem sido o crescendo do espaço virtual. As relações que 
se estabelecem hoje nas redes sociais e as múltiplas possibilidades que temos de 
nos relacionar virtualmente, comunicar e aprender uns com os outros coloca o 
espaço público numa situação relativamente delicada. Contudo, o Homem é um 
ser físico e, enquanto ser físico, continua a ter necessidade de tanger as coisas. 
Isso não quer dizer que tenha de as tocar, mas, no espaço público, quando nos 
encontramos com alguém, tangemo-nos desde logo na simples troca de olhares… 
no fundo, é o espaço de comunicação verbal e não-verbal por excelência. Nesse 
sentido, essa predisposição do Homem leva-me a crer que temos necessidade de 
toque, de tato, de relação (Bartolomeu Paiva, 2014: entrevista n.º 3). 

Se recuperarmos o conceito de espaço já mencionado neste trabalho – analisado 

pela lente de Fernández-Ballesteros (1986), lembrado por Barracho e Dias (2010) – nas 

suas cinco variáveis: físicas; sociodemográficas; organizacionais; psicossociais e 

comportamentais, percebemos que, quando se aborda o espaço virtual, essa teoria perde 

um pouco de sentido. No espaço virtual não importa o tamanho, a distância, o ruído, 

arquitetura ou qualquer outro aspeto físico; é impossível ter o conhecimento integral sobre 

as pessoas que o ocupam, que idade têm, género, classe social, profissão ou estado civil; 

não importa como se relacionam os utilizadores, muito menos as caraterísticas de cada um, 

ou os conhecimentos, as expectativas e perspetivas. 

No mundo virtual, a realidade faz jus ao nome, sendo também virtual, quase irreal, 

tendencialmente fictícia. Os cabos de fibra ótica ou o wi-fi não só protegem o indivíduo que 

ocupa esses espaços, como também os mascara, podendo-se assumir inúmeras vontades 

ou necessidades, enfim, identidades. 

Será um lugar-comum afirmar que estamos na era da Internet. Porém, é um facto 

que, muito dificilmente, alguém pode contrariar. Uma viagem no tempo, até aos primórdios 

da civilização humana, leva-nos até 3500 a.C., aproximadamente, e à primeira grande 
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invenção do homem: a roda. De regresso ao futuro, paramos no dia de hoje e na sua última 

grande invenção: a internet. Separados por cerca de 5500 anos, as duas invenções, 

revolucionaram o mundo que habitamos. A internet é a roda que faz girar o mundo do século 

XXI. 

O desafio que se impõem na era de comunicação virtual massificada será 

compreender o espaço virtual educativo. Alerta-se para a diferença entre espaço virtual 

educativo e espaço educativo virtual. O que se impõe é compreender o virtual como adjetivo 

que carateriza o substantivo espaço e não como substantivo em si. O que interessa, 

presentemente, é compreender os espaços virtuais, em primeiro lugar, e, de seguida, as 

suas potencialidades educativas. Isso, na suspeita de que poderão existir espaços virtuais 

que tenham, primordialmente, uma vertente educativa. 

 

O virtual como lugar de educação para a participação, autonomia e 

cooperação 
 

Depois de toda esta reflexão acerca dos espaços virtuais educativos e da 

apresentação de alguns exemplos de boas práticas que confirmam a tese de que é possível 

um espaço virtual contribuir para a educação do indivíduo, é possível resumir em breves 

palavras qual o contributo do espaço virtual educativo, e de que forma o faz, para a 

educação para a participação, autonomia e cooperação do próprio utilizador. 

Os esp@ços educativos fomentam a participação a partir do momento em que a 

primeira iniciativa é sempre do sujeito. É ele quem procura o separador ou a hiperligação 

onde clica, para então, num constante diálogo e numa permanente interação, nem sempre 

visível, com os criadores dos conteúdos, descobrir e absorver a informação partilhada nesse 

espaço. O utilizador torna-se agente participativo pois assume-se como elo fundamental na 

partilha de conteúdos em espaços virtuais, onde é a vontade, a necessidade e o querer 

deste que dita as alterações processadas e os conteúdos divulgados, assim como a 

metodologia que adotam. Quase sem se aperceber, o sujeito participa na construção do site 

ou portal, pois é tendo-o em conta que os desenham e constroem. 

Em relação à autonomia, compreende-se que o sujeito é autónomo e livre para optar, 

não só pelo que quer pesquisar como também pela forma como pretende fazê-lo. O ponto 

de partida é sempre definido pela tecla Enter e pela tecla Escape do teclado, que é sempre 

controlado pelo utilizador. Perante a imensa quantidade de informação existente no mundo 

virtual, assim como a enormidade de motivos de distração, o utilizador tem autonomia para 
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fechar as janelas que mostram o que ele não procura e abrir as janelas que satisfazem as 

suas necessidades do momento. 

A cooperação está presente nos esp@ços educativos através de diferentes modelos 

e em múltiplas direções. Ou seja, podemos assistir a modelos de cooperação entre criador e 

consumidor e vice/versa; somente entre criadores e também, por último, apenas entre 

utilizadores. A cooperação entre utilizador/criador/utilizador, acontece num ciclo de 

influências interminável, onde o criador da informação necessita sempre da cooperação do 

utilizador para desenhar os sites e, por sua vez, o utilizador vê no criador um cooperante 

que lhe satisfaz as suas necessidades. Sempre em constantes atualizações, tudo isto 

acontece numa influência constante e permanente. A relação cooperante entre criadores vai 

no sentido de que, lado a lado com a concorrência, esquecendo-a, começam a aparecer 

portais que reúnem um conjunto de sites sobre uma mesma temática. Ou seja, a internet, 

fazendo jus ao nome, é também um lugar de redes, onde se agrupam os mesmos interesses 

e necessidades. Cada vez mais percebemos que se potenciam as caraterísticas individuais 

quando estas estão presentes em redes, em grupos. Por último, a relação entre utilizadores 

é demarcada pela cooperação através de salas de conversação virtual ou fóruns de 

discussão existente em inúmeros sites. Aliás, existem sítios que são apenas fóruns, onde o 

utilizador partilha as suas dúvidas e incertezas e vê a solução apara o seu problema ser 

encontrada e partilhada por um internauta que nem conhece pessoalmente. 

Apesar de afastar os que estão próximos, a internet aproxima não só os que estão 

longe, como também os que sempre teimaram em estar de costas voltadas. Nesse sentido, 

para além da democracia e liberdade, os esp@ços educativos também fomentam a 

participação, autonomia e cooperação, de uma forma muito própria e distinta, mas 

reconhecida por todos. 

As vantagens dos esp@ços são diversas: 

Portabilidade: Podemos aceder à internet em dispositivos móveis, sem estarmos 

presos a lugar nenhum. 

Multiplicidade: Podemos estar em diversos espaços virtuais educativos ao mesmo 

tempo 

Atualidade: Os espaços virtuais tentam manter-se sempre atuais e atentos às 

mudanças mundanas. 

Variedade: A variedade de matérias ao alcance do utilizador é enorme, quer de 

informação, quer de opinião 

Liberdade: Apesar de haver normas claras sobre a utilização de internet, será 

sempre um espaço de liberdade de expressão. 

Alcance: Os conteúdos partilhados na internet têm um alcance mundial. 
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Interação: Que permite receber, produzir e enviar informação. 

Economia: De tempo e de recursos. A internet evita muitas viagens e muitos gastos 

que se tornaram desnecessários. 

Facilidade: A facilidade de utilização é, cada vez mais, uma preocupação, no sentido 

de alcançar o máximo possível de utilizadores. 

Porém, também trazem algumas desvantagens: 

Fidedignidade: A principal desvantagem da internet é desconhecermos, muitas vezes, 

a origem e fidedignidade da informação. 

Vírus: A informática sempre foi alvo de vírus e ameaças e a internet é um bom canal 

para levar a cabo algumas ameaças. 

Confusão: Uma das maiores desvantagens da internet é a confusão de informação 

que se gera quando investigamos uma matéria. 

Autorização: Muito dos conteúdos existentes na internet carecem de autorizações 

legais. 

Legislação: Apesar dos esforços, é ainda impossível definir uma legislação universal 

e efetiva para a internet. 

Pirataria: Devido à falta de legislação, a pirataria é um espectro sempre presente na 

internet. 

Plágio: Tal como a pirataria, é também um crime presente nas redes e no universo 

internauta. 

Distração: Apesar de ser um universo de informação e formação, é também um 

mundo de distração e entretenimento. 

Dependência: Corremos o risco de ficar demasiado dependentes desta ferramenta, 

não sendo possível concretizar trabalho se faltar a rede ou a eletricidade. 

Apesar de estarem aqui apenas as principais vantagens e desvantagens, elas 

dependerão sempre do indivíduo e da utilização que o próprio faz da internet.  

 

O espaço na versatilidade de contextos 
Na sequência do que foi transmitido anteriormente, quando nos debruçámos sobre o 

espaço como lugar ou território, percebemos que o termo espaço pode ser entendido como 

lugar, território e ambiente. Importa agora perceber de que forma pode o espaço também 

ser considerado um contexto. 

O quadro 4 expõe um curto resumo sobre essas distinções. 
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Quadro 3: O espaço e os seus distintos termos 

Termo Distinção 

Espaço 
Ponto de referência onde qualquer coisa 
se pode situar 

Lugar Local de partilha de relações e 
sentimentos entre indivíduos. 

Território Lugar apropriado pelo indivíduo, no qual se 
reflete um sentimento de propriedade. 

Ambiente 
Quadro subjetivo de influência de fatores 
sociais 

Contexto 
Termo que compreende a multitude das 
ligações traçadas entre o indivíduo e a 
sociedade. 

 

Fonte: adaptado de Barracho (2001). 

 

Ao analisar o espaço como contexto, destacamos o caráter do espaço. O contexto é 

a personalidade do espaço. Assim, podemos enunciar três caraterísticas ao espaço que, 

como contexto, se evidenciam: 

1. É o contexto que distingue um espaço do outro; 

2. Qualquer contexto permanece no espaço ao longo do tempo; 

3. O contexto é o que influencia o comportamento do indivíduo. 

Poderemos considerar o contexto como a soma das partes que constituem um 

espaço. É um conjunto específico das caraterísticas do ambiente, correlacionadas com as 

características do aspeto físico, mais a apropriação do indivíduo, mais a relação entre os 

indivíduos intervenientes. O espaço, como contexto, segundo a opinião de Marluci, “é 

produto e produtor das relações sociais, ao que se pode inferir que as práticas sociais de 

uso, apropriação e perceção enunciam representações do mesmo” (Marluci, 2000: 158). 

De certo modo, o contexto atribui ao espaço muito mais que simples caraterísticas 

arquitetónicas, enaltecendo as relações e as influências cruzadas entre todos os elementos 

de um espaço, demarcadas pelo próprio indivíduo. Um espaço, como contexto e ambiente, 

desperta no indivíduo não só noções cognitivas, normativas e comportamentais, como 

também sensações afetivas e emocionais. Relacionar-se com determinado contexto não 

significa sempre aceitá-lo, mas também rejeitá-lo. A rejeição e a repulsa são também 

relações válidas entre espaço e indivíduo, sobre o qual o individuo atribui simbolismos e 

utilidades, numa complexidade de sentimentos e comportamentos.  

A própria comunidade, de certo modo, deve ser considerada um contexto, com 

interpretações e representações várias, mesmo que dificilmente definidas. O contexto pode 

ser pensado como um “espaço multidimensional onde agentes e grupos são definidos pelas 
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posições relativas no espaço, em que a vontade de transformar ou preservá-lo é muitas 

vezes expressa” (Ruiz Muñoz, 2000: 104). 

O contexto assume-se como uma representação abstrata. É nesse abstracionismo, 

vincado por diferentes interpretações e conexões, que o sujeito se relaciona na sociedade, 

num contacto variáveis múltiplas entre os variados espaços que frequenta ao longo da sua 

formação, leia-se, ao longo da vida. 

 

O contexto como espaço educativo ao longo da vida 
Ao longo da vida, o indivíduo depara-se com inúmeros espaços que influem a sua 

forma de encarar o mundo. São espaços que se devem considerar educativos, na medida 

em que neles se reflete muitos comportamentos e atitudes do ser humano. Tal como 

defendemos anteriormente, somos o que habitamos. Transformamo-nos mediante aquilo 

que apreendemos, como resultado de onde e do que vivemos. 

Tal como distinguimos a diversidade de espaços, também entendemos a educação 

na sua pluralidade. Isto é, temos de “consolidar o entendimento da educação como 

fenómeno plurifacetado, ocorrendo em muitos lugares, institucionalizado ou não, sob várias 

modalidades” (Frantz, 2001: 256). Nessa linha de raciocínio, segundo o mesmo autor, 

“esses lugares podem ser os movimentos sociais ou outros grupos organizados, 

constituindo-se diferentes manifestações e modalidades de prática educativa: Educação 

informal, não formal e formal”. Independentemente da tipologia que se adote, distingue-se 

por ser uma educação que 
não só vai assumindo que é possível e necessária em todas as etapas do ciclo de 
vida de cada pessoa, mas que interioriza progressivamente que os agentes 
educativos transcendem à escola e à família, descobrindo assim o potencial 
educador do tecido associativo, das administrações locais, das empresas com 
vocação da cidade e do próprio circuito, natural e construído (Caballo, 2008: 44). 

Ao longo da vida, o ser humano contacta com inúmeros contextos que se assumem 

como espaços educativos, podendo ser de três tipos: 

- Contexto de formação; 

- Contexto de qualificação; 

- Contexto de certificação. 

Em contexto de formação o principal objetivo é formar, informar e dotar o indivíduo 

de conhecimentos e competências que se consideram imprescindíveis para a vida ativa em 

sociedade. Os contextos de qualificação coexistem com os espaços de formação, mas 

destacam-se pelo facto de proporcionarem a qualificação do indivíduo, dotando-o de 

competências que o permitem ser um individuo capaz, diligente, competitivo, conhecedor e 

hábil em determinada área de formação. Em contexto de certificação obedecemos ao 
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princípio de que o certificado é o principio e o fim do processo de aprendizagem do indivíduo 

e é o diploma que determina o sucesso ou insucesso individual. 

Independentemente da relevância que se atribui a determinado espaço formativo, 

seja ele em contexto de formação, qualificação ou certificação, é evidente que o ser humano, 

ao longo da sua vida, contacta e relaciona-se com variados contextos educativos, como se 

fossem ilhas educativas, afastadas não apenas por um mar revolto, mas por interesses, 

metodologias, processos, infraestruturas e demais características, onde a maré vaza ou 

cheia não faz diferença, pois cada um tem o seu próprio navio com tripulação e comandante 

dedicados. 

A existência dessas ilhas, aliás, desses arquipélagos educativos, adotando o termo 

de Ruiz Muñoz (2000) são a confirmação da heterogeneidade, dispersão e multiplicidade de 

configurações nos discursos sobre espaços educativos. Esse autor alerta para a 

“necessidade de lançar para o plano da discussão teórica conceitual esta diversidade de 

espaços educativos e políticos, que configuram a identidade do indivíduo” (Ruiz Muñoz, 

2000: 118). Espaços que, pertencendo ao mesmo arquipélago educativo, “não são 

independentes, mas estabelecem conexões através de microfissuras que relacionam um 

espaço com o outro” (Ruiz Muñoz, 2000: 118). A figura 2 reflete a imensidão de espaços 

que podem ser considerados como partes integrantes de um arquipélago educativo na vida 

de um indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Arquipélago educativo 

 
Fonte: adaptado de Ruiz Muñoz (2000) 

 

Família, rua, escola, associações, empresas, religião, universidade, anfiteatros, 

bibliotecas, galerias, concertos, jardins, museus... são exemplos de contextos rodeados uns 
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pelos outros, pautam pela dependência recíproca e se constroem de acordo com os 

sentidos de participação, igualdade, autonomia, solidariedade, consciência e cooperação 

(Ruiz Muñoz, 2000). Existem iniciativas populares e institucionais bem-sucedidas, 

protagonizadas por instituições-charneira (Azevedo, 2007) referenciadas a um sistema mais 

policêntrico que a um sistema fechado e hegemónico. Apesar de cada contexto, leia-se ilha, 

preservar a sua identidade, ela não está, nem é, independente das outras ilhas e permanece 

em constante interação. 

Azevedo (2007) também manifesta uma visão muito semelhante ao identificar a 

comunidade de aprendizagem constituída por diferentes espaços:  

- Família; 

- Escola; 

- Vida cultural local (bibliotecas, museus, teatros, casas da cultura, cinemas, 

teatros, centros de música e arte, etc.) 

- Vida económica – empresas, trabalho e emprego, o desemprego e o mundo 

laboral, o desemprego de longa duração, o associativismo empresarial e sindical, as redes 

empresariais) 

- Vida associativa – Associações várias 

- Paróquias e Igrejas 

- Desporto 

- Animação de tempos livres 

- Espaços públicos em geral 

- Meios de comunicação social 

- Saúde 

- Ambiente 

- Segurança pública 

- Festas e comemorações 

 

O mesmo autor sustém que cada espaço terá a sua missão e o seu papel 

diferenciado na sociedade. 
Nem as instituições educativas nem as suas missões se podem confundir, mas a 
interação entre todas (devidamente articulada) é decisiva para o objeto 
sociocultural e político de colocar, nas comunidades, as pessoas e as suas 
diferenças em primeiro lugar (Azevedo, 2007: 19). 

De novo inspirados nas palavras de Ruiz Muñoz (2000) podemos avançar com seis 

caraterísticas-chave que moldam um arquipélago educativo como conjunto de contextos. 

Assim, poder-se-á dizer que um arquipélago educativo é determinado por: 

1. Diversidade, multiplicidade e coexistência dos contextos que o compõem; 
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2. Descentralização dos contextos, que, não sendo fixos nem permanentes, em 

determinados momentos, podem articular uns com outros; 

3. Relações e conexões entre contextos faz-se através de microfissuras, que 

permitem a sua inter-relação; 

4. Ruturas que podem ocorrer entre os contextos e um contexto pode, noutro tempo, 

ser inserido em qualquer lugar e voltar a articular-se de modo diferente, de 

acordo com as linhas de fuga, que inclui ou exclui; 

5. Deslocamento de sinais ou signos linguísticos de um contexto para outro. 

6. Possibilidade constante de construir novos contextos na emergência ou irrupção 

de uma atividade esporádica ou evento especial. 

 

Os contextos coexistem no mesmo arquipélago educativo, que se relaciona com 

outros espaços educativos, nos territórios que o indivíduo habita (ou reside, passeia, ocupa, 

conquista) ao longo da sua vida. Os múltiplos contextos educativos, coexistindo, 

“estabelecem comunicação, que se movimentam de acordo com as ondas que são 

produzidas, perante as configurações dos discursos educativos” (Ruiz Muñoz, 2000: 120). 

São as diferentes marés, influenciadas pelo luar das ambições, que motivam o indivíduo a 

ancorar em determinado contexto educativo, num determinado momento da sua vida. No 

fundo, somos todos coletores de espaços e de tempos educativos, onde, mesmo 

privilegiada cultural e socialmente, a escola é apenas mais um contexto. O reconhecimento 

de um ou vários arquipélagos educativos no contexto formativo do indivíduo permite que 

olhemos os processos de ensino-aprendizagem muito para além dos muros de uma 

entidade escolar e vejamos refletidos no nosso próprio olhar a “multiplicidade de espaços-

sujeitos da educação de adultos, mutáveis e inacabados” (Ruiz Muñoz, 2000:121). 

O facto de se atribuir a cada contexto a faculdade de adaptação e constante 

atualização permite que o indivíduo possa, ao mesmo tempo, ocupar e permanecer ligado a 

vários contextos ao mesmo tempo, ao longo da vida. Nesses diferentes espaços, cada 

sujeito cumpre diferentes papéis, mas sempre numa relação de pluripertença. O mesmo 

indivíduo pode sentir-se parte integrante de diferentes contextos educativos no mesmo 

arquipélago, como se fosse possível habitar em diferentes ilhas ao mesmo tempo. Outro 

fenómeno que teremos de compreender é a cadência e o compasso com que essa 

pluripertença se ritma. O ser humano habita numa comunidade, com inúmeros arquipélagos 

educativos. Cada arquipélago é constituído por inúmeros contextos. O mesmo contexto 

encerra em si inúmeros subcontextos. 

Todos estes subcontextos, contextos, arquipélagos e comunidades relacionam-se 

entre si, numa relação de satisfação ou frustração; experiências agradáveis ou negativas. O 
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homem reage sempre aos espaços como contextos educativos, através de três 

comportamentos: indiferença, resistência ou aceitação. 

- Indiferença, desinteressando-se de tudo (em todos os sentidos) o que 

determinado contexto contempla; 

- Resistência, colocando entraves ao normal funcionamento desse contexto; 

- Aceitação, compreendendo a origem e os objetivos desse contexto, querendo 

fazer, inclusivamente, parte integrante do mesmo. 

 É o individuo que, perante o cenário que o envolve e circunda, escolhe e define os 

seus (es) passos. É o próprio que percebe quais as necessidades que colmata nuns 

contextos e não encontra noutros e quais as potencialidades que estimula nuns e não 

noutros.  

Desse modo, inspirados em Capul e Lemay (2005a), pensamos que o que leva o 

indivíduo a escolher determinado contexto em detrimento ou como complemento de outro 

contexto se agrupa em três aspetos chave: origem, condições e objetivos do contexto. 

Em relação às condições necessárias para um contexto educativo funcionar, julga-se 

determinante que: 

1. Os membros devam ter um certo desejo de participar na vida coletiva; 

2. Os membros devam estabelecer relações de intercâmbio entre eles; 

3. Se devam definir objetivos comuns; 

4. Se devam chegar a um mínimo de coesão sob pena de se gerar um colapso ou 

tensões insuportáveis. 

As condições que poderão determinar a aceitação ou rejeição de um contexto 

educativo prendem-se com: 

1. As razões do contexto e a influência das pressões externas; 

2. As caraterísticas dos sujeitos; 

3. O próprio sistema interativo; 

4. As condições de existência; 

5. As atividades educativas. 

Por último, os objetivos de um contexto educativo passam por defini-lo como: 

1. Espaço de socialização; 

2. Espaço de reconhecimento do seu próprio funcionamento; 

3. Espaço de aprendizagem de múltiplas funções inerentes à vida coletiva; 

4. Espaço de realização pessoal e coletiva; 

5. Espaço de expressão; 

6. Espaço de encontro; 

7. Espaço portador de normas. 
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Resumindo, cada contexto educativo é um conjunto de intra e inter-relações, com 

normas de funcionamento definidas, onde se processam fenómenos de ensino-

aprendizagem, perante os quais o indivíduo se deve sentir integrado, concretizado, 

transformado e capaz de fazer parte deliberativa na tomada de decisões. 

Todavia, será importante perceber que conteúdos educativos farão parte dos 

diferentes contextos, que metodologias adotam, quem os protagoniza. Será, na mesma 

medida, importante discernir como podem e devem diferentes contextos educar para a 

participação, para a autonomia ou para a cooperação. Se serão ilhas selvagens ou 

habitadas neste arquipélago rodeado, muitas vezes, de marés vazas, sem ondulações, mas 

cheio de inquietações. 

Todo o contexto educativo deve privilegiar uma educação para a cidadania, assente 

nos valores da participação, da autonomia e da cooperação. 

Vejamos a conceção de educação para a cidadania descrita por Jacques Delors. 
Não se trata de ensinar preceitos ou códigos rígidos, acabando por cair na 
doutrinação. Trata-se sim, de fazer da escola um modelo de prática democrática 
que leve os alunos a compreender, a partir de problemas concretos, quais são os 
seus direitos e deveres, e como o exercício da sua liberdade é limitado pelo 
exercício dos direitos e da liberdade dos outros (Galvão, 2005: 4). 

Savater (2004) elege o termo cidadania para condensar numa única palavra a forma 

de integração social participativa baseada em partilhar os mesmos direitos. Em busca da 

defesa de direitos e do cumprimento de deveres em plena cidadania, Savater (2004) 

aconselha a encetar a revolução, difícil mas necessária, pela educação cívica, isto é, a 

“preparação que faculta para viver politicamente com os outros na cidade democrática, 

participando na gestão paritária dos assuntos públicos e com capacidade para distinguir o 

justo e o injusto” (Savater, 2004: 128). 

Enquanto no contexto educativo, no sentido pedagógico, se destaca a formação de 

conhecimentos, competências e habilidades, no sentido político destaca-se a educação para 

a cidadania. Em qualquer contexto deverá haver um sentido pedagógico, mas também um 

sentido político, que apela à cidadania e à contribuição ativa do indivíduo na sociedade. O 

quadro 5 expõe a diferença entre os sentidos pedagógicos e político no mesmo contexto 

educativo. 
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Quadro 4: Os sentidos pedagógico e político de um contexto educativo 

 Sentido pedagógico Sentido Político 

Contexto 
Educativo 

Espaço de aprendizagem 
Espaço de formação de 
consciência 

Espaço de formação Espaço de análise de 
problemas locais e sociais 

Espaço de encontro Espaço de participação e 
compromisso 

Espaço de convivência 
comunitária 

Espaço de solidariedade e 
cooperação 

Espaço de educação Espaço de pressão política 

Espaço de relação Espaço de apoio e 
camaradagem 

Espaço de organização Espaço de luta pela 
equidade e democracia 

 
Fonte: adaptado de Ruiz Muñoz (2000). 

 

Como defende Savater, 
ser cidadão pleno significa participar tanto na direção da própria vida como na 
definição de alguns dos seus parâmetros gerais; significa ter consciência de que 
se atua em e para um mundo partilhado com os outros e de que as nossas 
respetivas identidades individuais se relacionam e se criam mutuamente (Savater, 
2004: 130). 

Qualquer contexto educativo que apele à educação para a cidadania deve ser, por si, 

um contexto de cidadania, ou seja, um contexto de participação, de autonomia e de 

cooperação. 

 

Contextos de participação 

A participação deve estar presente em todos os processos de ensino-aprendizagem 

e deve ser causa e consequência da educação. Freire, lembrado por Galvão (2005) 

defendia que “o conceito de cidadania vem casado com o conceito de participação, de 

ingerência nos destinos históricos e sociais do contexto onde a gente está” (Galvão, 2005: 

1). 

A participação deve ser uma ferramenta educativa fundamental, visto que é um 

fundamento básico da democracia. Nesse sentido, é importante “fazer a distinção a 

propósito do saber que irá definir o nível de integração e participação dos jovens na 

sociedade e no Estado” (Pinto, 2004: 119). Isto é, saber distinguir, para relacionar, o sentido 

pedagógico e político da educação. 
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A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) decreta a formação “cidadãos livres, 

responsáveis, autónomos e solidários, preparando-os para uma participação responsável 

nas distintas atividades e instâncias sociais” (Pinto, 2004: 120). 

Qualquer contexto educativo, participativo e de participação, deve educar para a 

consciencialização e intervenção de todos na comunidade onde se sente inserido. Aliás, o 

conceito de comunidade vai nesse mesmo sentido. “Uma condição essencial para a 

democracia está em que os governados queiram escolher seus governantes, queiram 

participar da vida democrática, sintam-se cidadãos. A verdadeira democracia se constrói 

com a ação e a participação de todos” (Galvão, 2005: 4) 

Um contexto educativo deve proporcionar uma participação efetiva do indivíduo na 

comunidade e, não obstante, uma participação da comunidade na educação do indivíduo. 

 

Contextos de autonomia 

Autonomia envolve racionalidade, vai além de uma simples tomada de decisão, pois 

envolve um compromisso com os outros, como forma positiva de liberdade, como uma 

determinação de si e por si em direção aos outros. A educação para a autonomia é um 

processo formativo que se estende por toda a nossa vida e se desenvolve tanto na escola 

como em todos os contextos que fazem parte do arquipélago educativo já exposto 

anteriormente. 

Apesar de ser uma condição básica da cidadania, a autonomia é uma circunstância 

difícil de trabalhar, pois vai de encontro a alguns princípios defendidos pelo Estado de 

Direito, como é o caso do Estado Português. A autonomia é o oposto de heteronomia. 

Heteronomia é um conceito criado por Kant, para justificar o respeito e obediência às leis 

que recebemos. A heteronomia significa que a sujeição às normas jurídicas não depende do 

livre arbítrio de quem ela está sujeito. É uma imposição exterior que decorre da sua 

natureza obrigatória. É um conceito básico do Estado de Direito, em que todos devem 

submeter-se à vontade da lei. Assim sendo, pode-se considerar o contrário de autonomia. 

Autonomia é um individuo fazer as suas próprias opções, sem se sujeitar à vontade de 

terceiros. Nesse sentido, a autonomia fortalece ou limita o processo de decisão democrática. 

Ser autónomo é ser independente nas suas próprias escolhas e relações, variando mediante 

os comportamentos das pessoas, que podem ser de adesão, rejeição ou resistência. A 

autonomia varia mediante o contexto e as relações entre os indivíduos, entre os líderes e os 

restantes atores. 

A solução passa por educar de forma a encontrar o equilíbrio entre heteronomia e 

autonomia, onde cada indivíduo é responsável pelas suas ações e escolhas, mas sempre 
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favorável à convivência em grupo e num constante respeito pelas opções de todos os que 

dele fazem parte. 

 

Contextos de cooperação 

Todo o espaço, para se considerar contexto educativo, terá de protagonizar um 

sentimento de relação, solidariedade e cooperação. Nesse sentido, como alerta Baptista, “é 

preciso cuidar dos espaços relacionais onde a aventura humana ganha sentido enquanto 

experiência de intersubjetividade” (Baptista, 2007: 138). A mesma autora avança que “os 

espaços tradicionais vão perdendo a sua alma, transformando-se em simples locais de 

passagem, onde as pessoas se cruzam mas não se encontram” (Baptista, 2007: 137). Um 

contexto educativo é um local de encontro, de relação, de troca de impressões, ideias e 

opiniões. 

Um contexto de cooperação e, porque não, cooperativo, deve, como aconselha 

Josso, 
por meio de uma pedagogia apropriada, oferecer aos que utilizam as suas 
estruturas, a abertura para um exercício mais consciente da sua liberdade na 
interdependência comunitária, tornando-os mais conscientes do que os constitui 
enquanto seres psicossomáticos, sociais, políticos e culturais (Josso, 1988: 49). 

Serão espaços que permitam apreender práticas socializadoras de cooperação, 

como: atividades realizadas em grupo; respeito ao outro; respeito às diferenças; ajuda 

mútua; diálogo; confiança; autonomia para participar nos processos coletivos e não apenas 

cumprir orientações; e orientações dadas pelos educadores de estímulo a essas atitudes. 

Espaços que fomentam mudanças sociais profundas, facilitadores da socialização do valor 

cooperativo, no sentido de estimular práticas coletivas que visem transformações. 

Existem muitos exemplos de contextos cooperativos, tais como associações, 

cooperativas, sindicatos ou outras práticas sociais que se constituem como “lugares sociais 

privilegiados para a reconstrução do coletivo, dos laços sociais rompidos, de 

reconhecimento e identificação social e cultural dos indivíduos” (Frantz, 2001: 255). 

O valor cooperativo é mais ativo quando os envolvidos vivenciam práticas 

cooperativas e não quando escutam apenas falar sobre elas. Nesse sentido, os contextos 

de cooperação deverão ser exemplos, não apenas lugares de educação para a cooperação, 

mas sim lugares de cooperação. 

Em contextos de cooperação, cada indivíduo, profissional ou não, público-alvo ou 

promotor, deve desenvolver um desempenho comprometido com o processo de construção 

da autonomia democrática, num permanente equilíbrios de valores, vontades e escolhas. 
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Palcos educativos, cenários formativos 
Na mesma linha de raciocínio que nos revela a existência de diferentes universos 

que enunciámos serem arquipélagos educativos (Ruiz Munõz, 2000), dispomos agora a 

ideia de um todo educativo. Inspirados em Delors (2003), que nos trouxe o tesouro da 

educação para o século XXI, e revelou a necessidade de caminhar para uma ‘sociedade 

educativa’. Um universo inteiro, que se pode definir como um palco educativo. Um palco, 

não no sentido de ser um só lugar, mas um espaço amplo, alargado a diferentes 

protagonistas e onde cabem inúmeros cenários e adereços. Saliente-se, porém, que, tal 

como alerta Batista, “advogar uma sociedade educativa não é o mesmo que defender a 

escolarização da sociedade. O que está verdadeiramente em causa é uma nova forma de 

encarar a ligação entre o tempo humano e a aprendizagem” (Baptista, 2005: 61). É 

desenhar um só local de processos pluridimensionais enquadrados em diferentes contextos 

formativos. É nessa pluridimensionalidade, enunciada por Delors (2003), que se percebe a 

responsabilidade da sociedade no domínio da educação. Essa responsabilidade é tanto 

maior quanto maior for a constituição de processos educativos. Ou seja, quanto maior for o 

número de palcos educativos reconhecidos na comunidade. Esses palcos revelam não 

apenas os processos de aquisição de conhecimentos nem dependem unicamente de 

sistemas educativos. São palcos onde acontece educação, onde se manifestam processos 

de ensino-aprendizagem. A comunidade é, de facto, um todo educativo, cujos atores e 

contextos se interrelacionam, numa cumplicidade singular.  

Como defende Delors (2003), a educação é uma experiência social, na qual o sujeito 

aprende a descobrir-se a si mesmo e aos outros, desenvolvendo relações. 

A tarefa de educar é uma responsabilidade da sociedade, que procura perpetuar os 

seus valores no tempo, formando cidadãos ativos e atuantes, numa rede de espaços 

comunitários que fomentam, formal ou informalmente, hábitos educativos. A escola já deixou 

de ser a instituição protagonista de transmissão de saberes, conhecimentos e competências. 

Partilha esse protagonismo com todas as entidades, de caráter eminentemente educativo ou 

não, que façam parte das vivências do sujeito. Cada vez mais, vivemos em comunidades 

educativas plurais, numa constante aprendizagem, sem limites, que inicia com o princípio da 

vida e encerra com a chegada da morte. Nesta perspetiva, somos todos cidadãos 

aprendentes. “Pessoas que aprendem, comunidades que aprendem, empresas que 

aprendem, organizações públicas que aprendem, em continuidade e sem descanso, serão 

os átomos constitutivos das moléculas sociais que acrescentarão valor à cidade do futuro” 

(Azevedo, 2007: 8). Segundo o mesmo autor, a sociedade transformou-se num espaço vivo 

de aprendizagem (Azevedo, 2007), até porque “educar sempre foi e continua a ser hoje uma 

tarefa eminentemente social” (Carneiro, 2003: 194). Devemos aprender durante toda a vida, 
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em todos os lugares, com toda a gente. Todos estão envolvidos na educação de cada um. 

Aliás, como defende Delors, 
são três os atores principais que contribuem para o sucesso das reformas 
educativas: em primeiro lugar, a comunidade local, em particular, os pais, os 
órgãos diretivos das escolas e os professores, em segundo lugar, as autoridades 
oficiais; em terceiro lugar, a comunidade internacional (Delors, 2003: 24). 

Nesse sentido, damos razão a Ander-Egg, que nos lembra que “ninguém é tão 

insignificante que não possa fazer algo para melhorar uma situação-problema que afeta a 

sua própria comunidade; do mesmo modo que ninguém é tão grande e tão poderoso para 

que se considerar com capacidade para mudar tudo” (Ander-Egg, 2006a: 181). Também na 

educação isso ocorre. 

A educação deve acontecer em diversos espaços educativos e todos esses espaços, 

especialmente a escola, devem abrir as suas portas à comunidade e deixar que ela se 

envolva no seu quotidiano. Qualquer entidade com missão educativa terá que reinventar-se 

na “interação dinâmica com a sociedade que se pretende, toda ela, educativa e educadora” 

(Baptista, 2005: 67).  

A pluridimensionalidade educativa eleva, de certo modo, regras democráticas para 

se levar a cabo situações de negociação entre os diferentes contextos formativos. Serão 

esses diferentes pontos de vista que farão, baseados na diversidade, a unidade e a força 

educativa da sociedade. Todavia, isso requer um trabalho em rede constante entre 

instituições reconhecidas como educacionais (as escolas) e outras instituições que Azevedo 

(2007) intitulou de instituições-recursos educacionais locais. 
Tudo indica que existe, hoje em dia, um vazio muito grande no espaço (o local, o 
território, os bairros de uma cidade, a povoação, etc.) absolutamente fundamental 
para impulsionar ações para a melhoria das condições de vida das populações e 
atender, de forma coletiva, às velhas e às novas necessidades sociais. Porém, 
ambas exigem uma efetiva e consciente participação da população, das suas 
organizações sociais e dos seus líderes. Uma realidade que entronca, aliás, com a 
necessidade de promover novas formas de participação dos cidadãos nos 
municípios que queiram estar à altura dos tempos (Marchioni, 2008: 265). 

A sociedade, em todos os seus lugares, tem capacidade, e, por isso, a missão, de 

ser um agente educativo, que promove o contacto com saberes e ações, proporcionando 

aprendizagens constantes, de forma empírica. É evidente a relação entre sociedade e 

educação. Segundo Martins (2014) podemos acrescentar uma outra dimensão, a cultural, a 

estas duas, desenhando um triângulo sociocomunitário com os seguintes vértices: 

comunidade, educação e cultura. Segundo este autor (Martins, 2014), essa relação 

contribuiu para o aperfeiçoamento das finalidades e objetivos humanos e sociais, numa 

tríplice relação: 

1. Educação – comunidade – cultura: são elementos correlativos que mantém uma 

lógica de interação mútua. A educação e a cultura estão imersas na vida, onde o ser 
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humano, através do diálogo, tem a necessidade de conhecer o meio envolvente e de se 

reconhecer nele, elevando os valores da reciprocidade e da identidade. 

2. Socialização – culturização – aprender a aprender: são processos e formas, 

funções culturais, educativas e sociais de interpelação.  

3. Contexto – meio envolvente – conteúdo: são elementos orientados para o 

aprender ‘no’ e ‘em’, ‘para’ e ‘sobre’ os indivíduos/coletivos, em que a comunicação e os 

seus veículos constituem pilares fundamentais. 

Martins (2014) alerta também, nesta triple relação, comunidade – educação – cultura, 

para todos os aspetos relacionados com o (des)envolvimento do sujeito no seu meio 

envolvente que se traduz em: 

1. Desenvolvimento pessoal: físico, desportivo, turístico, intelectual, estético, 

afetivo-emocional, moral, entre outros; 

2. Formas de expressão: comunicação, linguagem, línguas, meios de comunicação 

e o meio);  

3. Expressividade e criatividade das artes, culturas e costumes; 

4. Dimensão coletiva relacionada com as relações humanas, manifestações, 

encontros, expressões, festividades, jogos, etc.; 

5. Conhecimento comunitário, geográfico, do meio cultural e patrimonial, do 

urbanismo e cenários urbanos, das ocupações e instituições, da história e das 

atividades, etc. 

O indivíduo, ao interagir no seu contexto social, logo educativo, em processos de 

consciencialização de ser e agir comunitário, desenvolve todas estas potencialidades. 

Todavia, para que a sociedade seja reconhecida como um palco educativo, os diferentes 

contextos educativos devem obedecer a três premissas, essenciais ao sucesso educativo. 

São as três funções do processo educativo enunciadas por Delors (2003): Aquisição, 

atualização e utilização dos conhecimentos. Nesse sentido, a sociedade, como contexto 

educativo, deve, em toda a sua dimensão, oferecer diferentes espaços onde o indivíduo 

recolha, selecione, gira, utilize e recicle a informação. Desse modo, identificamos um 

contexto dinâmico, ativo e agente de transformação e desenvolvimento dos cidadãos – 

sujeitos aprendentes. Porque a sociedade que assume nos seus mais variados contextos a 

sua condição de educadora “é um meio, uma dinâmica, uma plataforma social permanente, 

que imprime a mobilização necessária para que todas as potencialidades sejam vertebradas 

e colocadas ao serviço da construção social desta plena cidadania para cada um e para 

todos” (Azevedo, 2007: 15). Aliás, as próprias comunidades exigem ser reconhecidas como 

parte integrante e participante fundamental nas tomadas de decisão. Nesse sentido, é 

necessário criar espaços de relação, de mediação e diálogo entre os diferentes contextos 
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formativos que compõem a comunidade, como por exemplo a família, a escola, o município, 

a biblioteca, o museu, entre outros. “Numa palavra, passa pela dinamização de projetos 

educativos que facilitem a participação social, a exemplo do que acontece no âmbito do 

movimento das cidades educadoras” (Canastra, 2009: 2030). 

 

As Cidades Educadoras  

O movimento das Cidades Educadoras é um exemplo pragmático de edificação de 

cidadania e de participação ativa dos sujeitos nos seus próprios processos educativos. 

Como recorda Ander-Egg, as cidades educadoras 
procuram gerar a participação do maior número de pessoas a partir do suposto 
que toda pessoa, qualquer pessoa, pode contribuir para melhorar o seu meio 
próximo. Por outra parte, como as práticas sociais, culturais e educativas 
evidenciaram, o facto de participar aumenta a autoestima e liberta o sentido de 
responsabilidade, especialmente o dever e a responsabilidade que tem todo o 
cidadão com o lugar onde vive (Ander-Egg, 2006a: 181). 

Contudo, para alcançar esse propósito, como refere Majado Freile, é necessário 

implicar toda a comunidade no reconhecimento de contextos educativos. Só dessa forma se 

consegue 
impulsionar o acesso à educação de todas as pessoas num processo de 
restruturação constante, que requer uma planificação política com grandes 
margens de flexibilidade e facilitar que cada cidadão possa construir seus próprios 
pilares em matéria de educação: Aprender a aprender; aprender a fazer, aprender 
a ser e aprender a viver junto (Majado Freile, 2007: 113). 

No âmbito desta investigação, analisar o movimento das Cidades Educadoras é um 

contributo incontestável para compreendermos a sociedade como um palco educativo, num 

conjunto de cenários formativos. 
Esta reconceptualização do papel da cidade implica observá-la como uma rede de 
caminhos educativos nos seus espaços pedagógicos formais (e.g. escolas, jardins 
de infância, faculdades, universidades, institutos) e informais (e.g. teatros, praças, 
museus, bibliotecas, locais públicos, igrejas, bem como o tráfego automóvel, o 
autocarro, a rua), no qual as ruas sejam pontes para a convivência e 
aprendizagem e, em que a intencionalidade das ações desenvolvidas, possam 
converter a cidade em território educativo e fazer dela pedagogia (Marques, 2009: 
1757). 

Vamos olhar o movimento das Cidades Educativas na perspetiva do espaço – do 

contexto, como não poderia deixar de ser –, mas também na perspetiva do tempo – 

alinhando cronologicamente o pensamento –, desde a sua origem até aos dias de hoje, 

dando especial destaque à Carta das Cidades Educadoras, apresentada em meados da 

última década do séc. XX. 

Caballo (2001) distinguiu as etapas evolutivas da Cidade Educadora, separando três 

fases. A primeira etapa desenvolveu-se nos anos 70, quando se agudiza na sociedade a 
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consciência da necessidade de uma população culta e se descobre que a comunidade pode 

facilitar o papel da escola. A segunda etapa, na década de 80, aprofunda a relação escola-

território e potencia a função dialética que deve existir entre ambos. O terceiro momento 

define-se pelo incremento progressivo da complexidade nas relações escola-comunidade, 

com a implicação de diferentes agentes no projeto educativo territorial. 

Segundo Ander-Egg (2006a), a ideia da cidade educadora, como âmbito educativo 

aparece pela primeira vez em 1972 pela mão da Comissão Internacional para o 

desenvolvimento da Educação presidida por Edgard Faure. Esperou-se, porém, que a ideia 

ganhasse maturidade e só passados 18 anos, em 1990, em Barcelona, se celebra-se o I 

Congresso Internacional de Cidades Educadoras, onde apresentam a primeira versão da 

Carta das Cidades Educadoras. Um documento inicial com os princípios primários 

impulsionadores do fenómeno educativo nas e das cidades. A proposta apresentada 

pretendia de redefinir as relações entre três aspetos essenciais: cidade, educação e cultura. 

Segundo esse documento, ter-se-ia que entender a cidade como um espaço de atividades 

sociais e culturais, sempre numa perspetiva educativa. A mesma proposta considerava a 

cidade como espaço privilegiado para se realizarem processos não formais de ensino-

aprendizagem. Ou seja, onde muitos palcos, com diferentes cenários educativos, se 

erguiam. 

O documento foi revisto em 1994, no III Congresso Internacional de Cidades 

Educadoras, que teve lugar em Bolonha. Cidade que vê nascer, nesse congresso, a 

Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE), sendo que Barcelona exerce a 

presidência desde sua criação, conduzindo o conceito a mais de 460 cidades, de 36 países, 

incluindo Portugal. 

Em Portugal, cria-se, em 2005, a Rede Territorial Portuguesa das Cidades 

Educadoras (RTPCE) da qual fazem parte, atualmente, um conjunto de 46 municípios 

aderentes à AICE: Águeda, Albufeira, Almada, Amadora, Azambuja, Barcelos, Barreiro, 

Braga, Câmara de Lobos, Cascais, Chaves, Coimbra, Esposende, Évora, Fafe, Grândola, 

Guarda, Leiria, Lisboa, Loulé, Loures, Miranda do Corvo, Moura, Odivelas, Oliveira de 

Azeméis, Paços de Ferreira, Palmela, Paredes, Pombal, Portimão, Porto, Rio Maior, Santa 

Maria da Feira, Santo Tirso, Santarém, São João da Madeira, Sesimbra, Sever do Vouga, 

Silves, Sintra, Torres Novas, Torres Vedras, Trofa, Vila Franca de Xira, Vila Nova de 

Famalicão e Vila Real, encontrando-se outros em processo de adesão. 

De regresso ao panorama internacional, só em novembro de 2004, no VIII 

Congresso de Génova é apresentada a proposta definitiva da Carta das Cidades 

Educadoras. 
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Tendo como fundamento a Declaração Universal dos Direitos do Homem, no Pacto 

Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a Declaração Mundial da 

Educação para Todos, a Convenção nascida da Cimeira Mundial para a Infância e a 

Declaração Universal sobre Diversidade Cultural, o documento descobre uma cidade como 

um espaço de educação e cidadania, como reforça Marques (2009), alicerçada em três 

pilares fundamentais: o direito à cidade educadora; o compromisso da cidade e o serviço 

integral às pessoas. Ou seja, uma alternativa ao carácter formalizado centralista e 

frequentemente pouco flexível dos sistemas educativos. Uma cidade que se pretende 

educadora e que privilegie “uma visão cultural e relacional da cidade, organizada em função 

do contributo dos seus cidadãos, que devem ter o direito e o dever de participar ativamente 

na construção de um espaço comum” (Marques, 2009: 1756), em que todos os espaços 

deverão ser demarcados por uma intencionalidade educativa. As cidades educativas devem 

descobrir a compatibilidade e promover a relação entre os dois palcos – o das instituições 

educativas escolares e o dos contextos de intervenção com intencionalidade educadora 

para além da educação escolar – no sentido de ambas colaborarem, bilateral ou 

multilateralmente, tornando uma realidade a troca de experiências e o enriquecimento 

cultural e social do sujeito educando. A cidade educadora é um território com 

“aprendizagens formais, não formais e informais através de ações que promovem o direito 

dos cidadãos à formação ao longo da vida, permitindo-lhes desenvolver competências úteis 

para o exercício de uma cidadania ativa” (Marques, 2009: 1757). Considerando a 

possibilidade de se definir um palco educativo laboral ou escolar e outro social ou 

comunitário, ambos terão que proporcionar processos de conhecimento, diálogo e 

participação como o caminho adequado à condição humana do ser relacional. É na relação 

com os demais e com as instituições que nos transformamos. Essa transformação deve 

acontecer em contextos de participação, autonomia e cooperação, onde o cidadão possa 

ser voz ativa, atual, consciente e crítica. 

Segundo a 5ª cidade (1990), a Carta das Cidades Educadoras apresenta-nos, na 

breve introdução a cidade como um espaço com várias possibilidades educadoras, 

fundamentais para a formação integral do indivíduo. Nessa introdução, realça a necessidade 

das cidades educadoras serem lugares circunscritos e definidos por um forte cariz identitário, 

mas abertos ao mundo e a possíveis relações de interdependência com outros territórios, 

próximos ou longínquos, diferentes ou semelhantes. Um dos objetivos das cidades 

educadoras será a troca de experiências, enquanto fonte de enriquecimento educativo dos 

seus habitantes. Como está em constante evolução, também os seus habitantes terão que 

estar em constante aprendizagem e é da competência da própria cidade educadora 

proporcionar espaços de formação ao longo da vida. Essa vocação educativa das cidades 
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deve ser promovida pelo bem cultural e social e não apenas pelo económico, político e 

financeiro. 

O documento assenta que a cidade será educadora quando reconhecer, exercer e 

desenvolver, para além das suas funções tradicionais, ligados aos três sectores de atividade, 

uma função educadora. Ou seja, tenha um propósito pedagógico, com o objetivo de formar 

todos os seus habitantes, independentemente da idade, envolvendo-os e permitindo que os 

próprios se envolvam, numa reciprocidade relacional. 

A Carta das cidades educadoras apresenta também os princípios básicos que devem 

formar o perfil educativo da cidade, dado que o desenvolvimento dos seus habitantes não 

pode ser deixado ao acaso. Aliás, esses princípios começam por salientar que todos os 

habitantes têm o direito de desfrutar, em condições de liberdade e igualdade, os meios e 

oportunidades de formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal que ela lhes oferece. 

Num olhar global, percebe-se que a Carta avança com 20 princípios, onde se 

ressalvam a relação com os habitantes, o compromisso da cidade e o seu sentido 

democrático. 

No que diz respeito à relação com os habitantes, a cidade educadora tem como 

princípios promover uma educação sustentada em valores como: diversidade, compreensão, 

cooperação, liberdade de expressão, identidade cultural, igualdade, transversalidade, entre 

outros. Todos estes valores devem ser partilhados num diálogo livre entre as diferentes 

gerações. 

Relativamente ao compromisso da cidade educadora, esta deve saber conservar e 

preservar a sua identidade, perante a diversidade cultural na qual se virá incluída, depois de 

abrir a cidade ao diálogo e à inter-relação com outros territórios. Terá também de promover 

a participação cívica dos cidadãos, suscitando um dinamismo vigoroso na relação com 

instituições civis e sociais e comprometendo-se em desenvolver nos seus habitantes boas 

práticas de desenvolvimento sustentável. 

Em relação ao sentido democrático, pretende-se que uma cidade educadora defenda 

o equilíbrio entre controlo e autonomia do sujeito, para que ele se descubra como agente 

participativo na cidade. Pretende-se também que haja uma relação entre a formação escolar 

e as necessidades do mercado de trabalho e que seja estimulado o movimento associativo, 

pois as associações são ótimos palcos de participação cívica, onde se partilham 

informações, materiais e ideias, permitindo o desenvolvimento social, moral e cultural das 

pessoas. Todos os habitantes devem estar formados (sobre valores como respeito, 

tolerância, participação, responsabilidade) e informados, devendo lutar-se contra a exclusão, 

para que todos se sintam capacitados de fazer parte na tomada de decisões. As crianças e 

os adultos necessitam de uma educação ao longo da vida e de uma formação sempre 
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renovada para serem autónomos, participativos e cooperantes. Um dos desafios das 

cidades educadoras para o futuro próximo é, de facto, a educação intergeracional e 

relacional, vocacionada para a participação. De resto, podemos configurar três grandes 

desafios às Cidades Educadoras, presentes na Carta: investir na educação de cada pessoa, 

de maneira a que esta seja cada vez mais capaz de exprimir, afirmar e desenvolver o seu 

potencial humano, assim como a sua singularidade, a sua criatividade e a sua 

responsabilidade; promover as condições de plena igualdade para que todos possam sentir-

se respeitados e serem respeitadores, capazes de diálogo e, por último, conjugar todos os 

fatores possíveis para que se possa construir, cidade a cidade, uma verdadeira sociedade 

do conhecimento sem exclusões, para a qual é preciso providenciar, entre outros, o acesso 

fácil de toda a população às tecnologias da informação e das comunicações que permitam o 

seu desenvolvimento. 

Na visão de Caballo (2008), a Carta das Cidades Educadoras orienta-se pelos 

seguintes princípios: direito à cidade educadora, como extensão do direito à educação; 

fomento da educação para a diversidade, a compreensão, a cooperação e a paz; 

potenciação de projetos intergeracionais, desde a perspetiva da educação permanente; 

promoção de políticas educativas municipais amplas, transversais e inovadoras. 

fundamentadas em estudos de diagnósticos da realidade municipal; consolidar a identidade 

da cidade como ponto de partida para o intercâmbio com outras realidades e a criação de 

redes; introdução de critérios socioeducativos na planificação urbana (integração das 

pessoas, acessibilidade, encontro, diversão, etc.); fomento da participação da cidadania 

crítica e corresponsável. Compromisso com a promoção do associativismo; implicação ativa 

do município na aquisição de espaços, equipamentos e serviços públicos; compromisso com 

o investimento da qualidade de vida (políticas do meio ambiente e de desenvolvimento 

sustentável, de acesso à habitação, ao trabalho, ao lazer; políticas de inclusão social, de 

educação para a saúde e acesso à informação e às novas tecnologias, de promoção da 

participação, etc.): assumir a infância e a adolescência corno construtores ativos da cidade; 

desenvolvimento das funções educativas de pessoas, serviços, e da própria cidade; fomento 

da colaboração inter-administrativa e com o terceiro sector; compromisso com as práticas da 

cidadania democrática. 

O mesmo autor consegue destacar as temáticas que atravessam toda a Carta das 

Cidades Educadoras, sendo elas  
a Escola e cidade: as suas relações; o papel das cidades na definição das 
politicas educativas; participação e corresponsabilização na função educativa do 
território; trabalho e educação na sociedade do conhecimento; identidade cultural 
e educação; educação e igualdade de oportunidades no marco do município; 
educação, cidade e inclusão social; espaço urbano e a educação; educação e 
multiculturalidade; civismo e educação na cultura democrática; tecnologias da 
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informação, da comunicação e educação; família e educação; educação não 
sexista; educação, meio ambiente e cidade sustentável; criação de redes e 
acordos: solidariedade e cooperação internacional (Caballo, 2008: 45) 

Em novembro de 2014, como registam os sites iace2014 (2014) e Câmara Municipal 

de Évora (2014), celebrou-se o vigésimo aniversário da fundação da AICE, no XIII 

Congresso Internacional de Cidades Educadoras, sob o tema Uma cidade educadora é uma 

cidade que inclui. Essa temática surgiu, essencialmente, perante a necessidade de 

combater a consolidação de novas formas de exclusão. Isto, crendo que as cidades possam 

ser palco para vários projetos locais de educação para integração e inclusão nos bairros que 

dela são parte integrante. Projetos que se desejam transversais, entre administração e 

sociedade civil, e inter-geracionais, envolvendo pessoas de todas as idades. 

Nesse congresso foi apresentada, em Assembleia-geral da AICE, uma proposta de 

Plano Estratégico 2015-2018 orientada pelos seguintes objetivos gerais: 

1. Potenciar o impacto da AICE dentro e fora da rede, assim como estabelecer 

sinergias com organizações da sociedade civil; 

2. Reforçar as capacidades das administrações locais associadas e das suas 

organizações da sociedade civil na definição, implementação e seguimento de 

políticas públicas transversais para avançar com o cumprimento da Carta de 

Cidades Educadoras; 

3. Promover a reflexão sobre o conceito de Cidade Educadora e desenvolver a sua 

aplicação em diversos âmbitos; 

4. Consolidar a AICE como uma rede global com capacidade para fortalecer o 

trabalho nas suas cidades membro e desenvolver alianças com outras redes e 

movimentos. 

Estes objetivos evidenciam a intenção da AICE em demonstrar que qualquer cidade 

pode, deve e é uma cidade educadora. A visão oferecida por Marques (2009) sustenta essa 

ideia, quando a autora explica as cinco-dimensões chave, nas quais nos inspiramos para 

delinear os cinco cenários, que a autora designa de dimensões, de um palco educativo: 

1. Dimensão organizativa: assente em critérios que atendem à estrutura organizativa 

e funcional das iniciativas locais, assim como a sua ligação com os diferentes atores que 

participam no seu desenvolvimento. São considerados aspetos como a coordenação, a 

inter-departamentalidade, a cooperação/ parcerias público-privadas, entre outros. 

2. Dimensão projetiva: alicerçada em critérios que avaliam a projeção institucional e 

social das iniciativas locais, dimensionando o seu alcance temporal e espacial no território, 

nos cidadãos e comunidades dos objetivos atingidos (e.g. contextualização, adaptabilidade, 

replicação/transferibilidade). 
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3. Dimensão política: baseada em critérios que contemplam questões como a 

democratização da sociedade e a liderança, enfatizando a imparcialidade, transparência e 

credibilização dos seus processos alicerçados numa ativa participação social. 

4. Dimensão técnica: recorre a critérios centrados em aspetos instrumentais e 

operativos que aludam à inovação, planificação estratégica, rentabilização dos recursos 

orientados para a concretização com êxito das iniciativas. 

5. Dimensão social: apoiada em critérios que concretizam os princípios e objetivos 

que devem ajudar a conseguir alcançar as boas e melhores práticas (e.g. coesão social, 

territorialidade, equidade, diversidade cultural, etc.). 

Todos estes cenários – organizativo, projetivo, político, técnico e social – devem ser 

considerados quando se alinha o repertório final da ação educativa, independentemente do 

palco escolhido. 

Neste sentido, ainda segundo a mesma autora (Marques, 2009) tornou-se pertinente 

considerar que as boas práticas no âmbito da ação socioeducativa local deveriam atender, 

antes de tudo, a uma educação inclusiva, integral e plural. 

Educação inclusiva, entendida como o direito de todos os cidadãos, em condições de 

igualdade e equidade, poderem usufruir das oportunidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento pessoal que determinado espaço oferece; 

Educação integral, capaz de abranger todos os campos de formação e 

desenvolvimento humano e social, por meio de múltiplas ações que, no seu conjunto, 

possibilitem a harmonização da aprendizagem ao longo da vida; 

Educação plural, entendida como uma oferta ampla e variada de equipamentos 

socioeducativos e de serviços públicos, assim como de planos e programas educativos, que 

concretizem o compromisso local como direito à educação, segundo as necessidades e 

demandas que surjam em cada caso. 

 

A ASC como pano de fundo dos palcos educativos 
Ao longo do capítulo relacionamos o conceito espaço com diferentes termos e 

designações, tais como lugar, território e contexto. À medida que o discurso foi fluindo, 

também evidenciamos a relação entre espaço e educação, ao ponto de considerar o 

contexto como um palco educativo ao longo do teatro que é a vida. Para tal, recorremos ao 

movimento das Cidades Educadoras como exemplo evidente de como é possível olhar a 

sociedade como um todo educativo. Como a tríade deste trabalho de investigação só se 

completa com a perspetiva da ASC, é pertinente apresentar algumas linhas sobre a relação 
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entre espaço dos palcos educativos e ASC, tendo como pano de fundo tendo como pano de 

fundo o tal cenário formativo, atestado no exemplo do movimento das Cidades Educadoras. 

A ASC, como prática social que beneficia das relações entre entidades e 

organizações – em que o todo é mais forte que a soma das partes –, tem como principal 

objetivo promover a participação popular nos mais diversos espaços da comunidade, 

permitindo o acesso a bens culturais e à produção desses mesmos bens culturais. O 

indivíduo transforma-se, através da participação ativa, em ator do seu próprio 

desenvolvimento. Deste modo, a ASC define-se como um modelo de intervenção 

comunitária que tem como objeto a comunidade, com a qual define estratégias de 

desenvolvimento que permitam criar condições para potenciar as singularidades identitárias 

e colmatar necessidades próprias. 

É incontestável que as práticas de ASC podem e devem ser um dos panos de fundo 

presentes nas intervenções educativas concretizadas nos contextos sociais de uma 

comunidade. 

Como defende Ventosa, um dos maiores estudiosos sobre a temática da ASC e 

defensor desta como metodologia de ação, 
o espaço de intervenção na Animação Sociocultural constitui um dos seus 
principais fundamentos, até se converter numa das suas coordenadas básicas. 
Isto deve-se, não só à dimensão prática ou ativa da Animação enquanto 
Intervenção Socioeducativa, mas também à sua natureza de procedimentos e 
contextos, o que faz que não possa existir no vazio, mas aplicada em espaços 
concretos que além de a materializar, a determinam e configuram como tal. Por 
isso, podemos afirmar que uma das melhores maneiras de delimitar e sistematizar 
as diferentes modalidades de Animação Sociocultural é descrevendo os lugares 
onde esta se desenvolve (Ventosa, 2008b: 35). 

Outro defensor das práticas de ASC, Ander-Egg (2006a), alerta para o campo de 

trabalho para os Animadores Socioculturais na concretização dos objetivos da cidade 

educadora, a saber:  

- Fortalecer a vida citadina em convergência com uma democracia viva, não só da 

participação das pessoas, mas também através de capital social e humano (pessoas 

que se envolvem e sentam a cidade como sua); 

- Contribuir para a renovação sociocultural e coesão social, através de ações 

educativas, culturais e sociais;  

- Transformar a cidade num espaço de participação e convivência, dentro de contexto 

plural e intercultural que ajude a configurar uma cultura de bem-estar; 

- Garantir o melhoramento da qualidade de vida através da criação de condições para 

o pleno desenvolvimento humano, de toda a pessoa e de todas as pessoas. 
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No quadro 6, podemos compreender a relação existente entre os princípios das 

Cidades Educadoras manifestados na Carta das Cidades Educadoras, datado de 2004 e as 

práticas de ASC. 

Como poderemos perceber, as semelhanças são clarividentes, demonstrando que a 

ASC, não só do ponto de vista educativo, mas também cultural e social, é uma ótima 

metodologia para dinamizar as cidades como palcos educativos em constate relação e 

interdependência, unidos pelo comum objetivo de transformar habitantes em cidadãos ativos, 

participativos e agentes de mudança. 

 

Quadro 5: Análise comparada dos princípios da ASC e das Cidades Educadoras 

Cidades educadoras ASC 

Compromisso com o investimento da qualidade de 
vida 

Fator transformador do 
indivíduo e da sociedade. 
Procura a melhoria da qualidade de vida 

Fomento da participação da cidadania desde uma 
perpectiva crítica e corresponsável, fomentando o 
associativismo. 

Gera processos participativos comunitários desde 
uma pedagogia não diretiva. 
Fomenta a vida associativa como suporte da 
participação. 

Compromisso com as práticas de cidadania 
democrática. 
Fomento da educação para a diversidade, a 
compreensão, a cooperação e a paz. 

Promove valores 

Potenciação do diálogo e de projetos intergeracionais 
na cidade. 

Intervêm sobre o tecido social de forma 
intergeracional. 

Introdução de critérios socioeducativos na 
planificação urbana. 
Promoção de politicas educativas municipais amplas. 

Fomenta as capacidades de análise, organização 
e realização de ações transformadoras. 

Procura identificar ou afirmar a identidade da cidade 
como ponto de partida para o intercâmbio com outras 
realidades e a criação de redes. 

Elemento de ajuda à afirmação da identidade 
cultural. 

Desenvolvimento das funções educativas de 
pessoas, serviços, e da própria cidade. 
O assumir da infância e da adolescência como 
construtores ativos da cidade. 

Parte do protagonismo das pessoas. 

 
Fonte: adaptado de Caballo (2008) 

 

Encarar a sociedade, nas suas relações internas e externas, como um todo 

educativo, bebendo da génese doutrinal da ASC, é possível educar cidadãos para a 

participação, autonomia e cooperação, para que os próprios sejam protagonistas dos 

processos de transformação social. 
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Isso implica, necessariamente, um esforço por parte das pessoas em participar na 

mudança. Sendo que deverá ser uma participação económica e politicamente 

desinteressada e, ao mesmo tempo, enriquecida cultural e socialmente. Contudo, essas 

intervenções educativas protagonizadas pelas pessoas não podem ser confundidas com 

movimentos sociais, mas dele devem beber algumas linhas orientadoras. Ander-Egg 

(2006a) realça algumas caraterísticas dos movimentos sociais, como sendo um modo de 

ação frequentemente não institucionalizado, em que as pessoas estão ligadas em torno de 

um problema concreto e se mobilizam para mudar a situação-problema. São ações à 

margem das organizações tradicionais, como os partidos políticos e os sindicatos, e fora dos 

canais políticos institucionalmente estabelecidos. Não podem ser catalogados nem dentro 

do público nem do privado (segundo certas classificações). Pertencem a uma terceira 

categoria, visto que não são públicos no sentido de pertencer à Administração Pública, mas 

tampouco são privados no sentido de que só se ocupam dos problemas e das necessidades 

individuais. As suas reivindicações mais profundas expressam a vontade de participação 

social e política a fim de assumir um protagonismo ativo na solução dos problemas como 

atores de mudança. Daí que a existência dos movimentos sociais são também uma forma 

de dinamização da sociedade civil. Muitos destes movimentos estão mais interessados pela 

qualidade de vida do que pelas reivindicações económicas. Uma cidade educadora, 

envolvida nas práticas de ASC, fomenta o diálogo e, detrimento da reivindicação. Isso 

implica o reconhecimento das instituições como entidades educadoras e responsáveis, 

também, pela mudança. Ou seja, implica nos processos de decisão todos os coletivos e 

grupos sociais e reconhece à própria comunidade, e a todos os que dela fazem parte 

(instituições, lugares públicos, grupos sociais) competência e aptidão para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, trabalhando com elas, a partir delas, para elas. 

Com o contributo das práticas de ASC é possível identificar e definir os lugares 

educativos de que uma comunidade dispõe e criar oportunidades de articulação entre eles, 

de modo a circunscrever, trabalhar e alcançar objetivos comuns. Ao mesmo tempo, as 

metodologias utilizadas na ASC contribuem para o estabelecimento de redes locais, 

regionais, nacionais ou mesmo internacionais que promovam a relação do indivíduo com os 

diferentes contextos de formação e que o transforme em sujeito ativo e participativo na sua 

própria formação. Também as técnicas de ASC servem para criar formas de acompanhar e 

reforçar a criação desses espaços comunitários de educação, de forma a ir ao encontro das 

reais necessidades da comunidade. Existem, numa comunidade, do ponto de vista da 

educação, dois tipos de lugar: lugares educativos e lugares, sem pendor educativo, que se 

tornam lugares educadores. Assim, é essencial perceber as coordenadas da educação e 

quais as latitudes onde as podemos fixar.  
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“Entre a escola, o bairro, a habitação, 
o clube desportivo, a associação cultural e 
recreativa, o local de trabalho ou de lazer, há 
que estabelecer uma corrente de interação 
humana capaz de dar sentido ao quotidiano 
das pessoas e, assim, influenciar 
positivamente as suas trajetórias de vida” 
(Baptista, 2005: 73). 

 

 

 

A herança educativa na vertiginosa passagem do tempo 
A educação é o legado mais valioso do ser humano. É a forma mais elegante e 

sublime de transformar a monotonia do que somos na versatilidade do que queremos ser. O 

desafio do saber estimula a curiosidade do ser e, ao longo da vida, todos somos alvo de 

inúmeras configurações educativas. Cabe-nos decifrar, na versatilidade dos factos, a 

singularidade do que é melhor para cada um de nós, para progredir e conquistar o que nos 

faz falta. Enfim, para evoluir com a mudança. Neste capítulo, abordamos diferentes teorias 

do inventário educativo e a sua relação com o indivíduo ao longo da vida. 

 

 

Depois de, numa primeira fase, centrarmos a nossa investigação teórica para a 

compreensão do espaço, este capítulo pretende ser um contributo para compreender a 

educação. Do ponto de vista genérico, olhamos a educação como um processo de 

transformação do sujeito, em que acontece, por um lado, uma transmissão de 

conhecimentos, competências ou atitudes e, por outro lado, uma assimilação, uma 

aprendizagem do que é transmitido. 

Contudo, esta investigação pretende fazer uma análise mais profunda sobre 

educação, no sentido de compreendê-la, no seu todo, e na sua relação com o espaço e com 

a ASC. Só assim se conseguirá distinguir os lugares educativos e quais o contributo da ASC 

nos processos de participação, autonomia e cooperação neles existentes.  

Durante as próximas páginas, convidamos o leitor a olhar a educação através de 

diferentes ângulos, que aqui designamos de modalidades. Para tal, abdicamos da tarefa 

mais ou menos fácil de apresentarmos um quadro conceptual, onde reunimos e expomos 
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algumas opiniões de outros tantos académicos. Seria, porventura, um esforço inglório, pois 

muitos autores tendem a confundir ou misturar a gramática e o vocabulário da educação 

com o de sistema educativo. É essencial a consciência de que “ educação não é o mesmo 

que ensino, e que, na verdade, pouca da nossa educação acontece na escola (Postman, 

2007: 11). Invocamos Morin (2014) quando refere que a educação tem como primordial 

objetivo situar o indivíduo, permitindo-lhe ter consciência da sua condição humana e da sua 

situação física, biológica, histórica e social, independentemente do território ou local onde 

desenvolve os seus processos. Segundo os pedagogos da escola funcional americana, 

referidos por Gambôa (2004), a educação não é a preparação para a vida é a própria vida. 
Tal como os fins da vida se identificam com o processo que a serve (viver), a 
educação realiza-se realizando-se. Não se trata de uma atividade preparatória 
orientada para a realização de um objetivo terminal; trata-se, sim, de uma 
dinâmica natural, cujo desenvolvimento é em si mesmo um fim (Gambôa, 2004: 
42-43). 

Iremos, por agora, clarificar a distinção entre educação e formação. Para tal, 

recorremos Barbosa-Lima, Faur de Castro e Xavier de Araújo (2006), que nos explicam as 

suas principais diferenças, recorrendo à epistemologia das palavras. Segundos os autores, 

‘educar’ surge do Latim educare, que é uma forma derivada de educere que dá a ideia de 

conduzir. A palavra educar representa uma práxis em que se focalizam, enfaticamente, a 

finalidade e os objetivos do processo pedagógico. O uso da palavra educar foi difundido pela 

filosofia iluminista, transmitindo a ideia de progresso, transformação, mudança, evolução. 

‘Formar’ provém do latim formare, verbo que remete para o conceito de forma ou molde. A 

palavra molde remete para o conceito de modelo ou como algo que tende a ser seguido pela 

sociedade. A epistemologia das palavras obriga a pensar a educação como um ato de 

mudança e de evolução e a formação como um ato de imitação e de reprodução. 

Bartolomeu Paiva diferencia educação, ensino e formação baseado naquilo que o 

indivíduo adquire.  
Temos a educação como conceito fundamental, orientado para a aquisição de 
valores e que deve remeter e contribuir para a formação cívica, ética e estética do 
indivíduo. Temos o ensino como um conceito que se centra sobre a aquisição de 
saberes científicos, técnicos e artísticos concretos. E a formação, enquanto 
conceito que tira partido dos contributos do ensino e que integra dimensões a que 
nos é permitido aceder através conteúdos educativos (Bartolomeu Paiva, 2014: 
entrevista n.º 3). 

Esaú Dinis também manifesta a sua opinião. 
Assumo a educação como mais básica e holística, em termos de profundidade e 
como plataforma inicial, a qual, naturalmente, se alimenta ao longo da vida, com 
metas, ziguezagues e fases distintas, sempre existenciais e constitutivas da 
pessoa, criando uma identidade. A formação será a educação que perdura, 
metamorfoseando-se, segundo as circunstâncias vivenciais, sendo, ao mesmo 
tempo, capaz de maior abrangência e de focalizar a pessoa, enquanto todo 
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existencial, na sua relação com o trabalho e na dimensão de cidadania concreta 
(Dinis, 2014: entrevista n.º 5). 

Contudo, o investigador crê que 
não deve haver nenhuma devoção para idolatrarmos uma dada terminologia, 
preferindo que, de cada vez que tivermos de nos cingir a determinados termos, 
noções ou conceitos, esclareçamos, previamente, donde falamos e o que 
pretendemos dizer, seus contornos e alcance (Dinis, 2014: entrevista n.º 5). 

É com esse desígnio que prosseguimos com a investigação, optando por não 

aprofundar muito essa questão e desenvolver o nosso discurso mencionando educação 

quando nos referimos a todo e qualquer processo de ensino-aprendizagem, onde existe 

uma intenção de transmitir, por um lado, e assimilar, por outro, alguma coisa. Faremos isso 

expondo as suas diferentes modalidades, destacando as notas mais relevantes sobre 

Educação formal, informal e não-formal; auto, hetero e eco educação e, por último, 

educação escolar e social ou paralela. 

Independentemente da designação ou nomenclatura pela qual tenhamos mais 

simpatia, é importante ver a educação através da ótica dos objetivos que pretende atingir, 

percebendo que é algo que nos acompanha durante a vida inteira. Como um processo que 

“dura toda a vida em que intervêm diversos agentes e instituições educativas e extra-

educativas estas instituições formam um grande campo de forças educativas e 

comunicacionais com interesses, por vezes, contrários” (Cuadrado Esclapez, 2008: 17). A 

educação deve ser uma experiência global “a levar a cabo ao longo de toda a vida, no plano 

cognitivo e prático, para o indivíduo enquanto pessoa e membro da sociedade” (Delors, 

2003: 78). Só assim, a educação é capaz de reanimar e fortalecer o potencial criativo do 

indivíduo. Haro Mansilla (2007: 15) afirma, inclusivamente, que “a principal mudança 

educativa na atualidade é o facto de que, nos nossos dias, temos a noção de que a 

educação realiza-se ao longo de toda a vida” (Haro Mansilla; 2007: 15). O mesmo autor 

carateriza-a como “a aquisição cognitiva de valores da cultura e adaptação na ação e no ser” 

(Haro Mansilla, 2007: 16). 

Tal como referimos anteriormente, a educação é um processo de transmissão e 

aquisição de um ou mais saberes. Nesse sentido, percebemos que a educação oferece, 

sobre si, uma carga positiva. Apesar de, nos dias de hoje, os pensamentos e opiniões sobre 

educação (e ainda mais sobre os sistemas educativos) serem, no mais das vezes, negativos, 

a educação resulta sempre de ações, positivas, dos agentes educativos. Especialmente, os 

agentes tradicionais, como a família, a escola e o grupo de amigos. Nesses contextos, como 

noutros de carácter assertório, a educação é 
um processo rico em acontecimentos, muda o significado da experiência humana 
através da intervenção com materiais significativos nas vidas das pessoas, 
desenvolvendo nelas pensamentos, sentimentos e ações como disposições 
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habituais, de modo a dar significado à experiência humana e usando critérios de 
excelência apropriados (Valadares e Moreira, 2009: 46-47). 

O efeito de um processo educativo terá sempre de ser positivo. Do ponto de vista 

dos efeitos, a educação é um processo “holístico e sinergético, um processo cujo resultado 

não é apenas uma simples acumulação ou soma das diferentes experiências educativas do 

indivíduo, mas sim uma combinação muito mais complexa em que tais experiências se 

influenciam mutuamente” (Trilla et al., 2003: 188). Experiências positivas, acrescente-se, 

que permitam vivenciar novos acontecimentos, emoções e sentimentos. 

Para nos ajudar a compreender a educação, antes ainda de começar a etiqueta-la 

nas suas diferentes modalidades, chamamos à colação a visão da Comissão Internacional 

sobre Educação para o séc. XXI, encomendado pela UNESCO e coordenado por Jacques 

Delors.  

Delors (2003) e a sua equipa destapam o baú da educação, revelando o tesouro que 

estaria ainda por descobrir. Um tesouro assente em quatro pilares essenciais, nos quais a 

educação deveria sustentar-se e organizar-se para conseguir cumprir a sua missão. São 

eles: 

- Aprender a conhecer: combinando uma cultura geral, suficientemente vasta com a 

possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de matérias. O que 

também significa: aprender a aprender, para beneficiar das oportunidades oferecidas pela 

educação ao longo de toda a vida. 

- Aprender a fazer: a fim de adquirir, não somente, uma Qualificação profissional mas, 

duma maneira mais ampla, competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas 

situações e a trabalhar em equipa. Mas também, aprender a fazer, no âmbito das diversas 

experiências sociais ou de trabalho. 

- Aprender a viver juntos: desenvolvendo a compreensão do outro e a perceção das 

interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos – no respeito 

pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e paz. 

- Aprender a ser: para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de 

agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e responsabilidade 

pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada 

indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar. 

Para melhor compreender estes quatro pilares, é indispensável recuar ainda mais no 

tempo, até 1971, quando a Comissão Internacional para o Desenvolvimento da Educação 

da UNESCO era presidida por Edgar Faure. Na obra Aprender a ser, Faure (1974) avançou 

com 21 princípios inovadores na procura de alternativas educativas, entre os quais 

destacamos: 
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- A possibilidade de todo o indivíduo ter de aprender durante a vida inteira, sendo a 

educação permanente a pedra angular do processo. 

- Restituição da educação às dimensões da existência vivida, redistribuindo o ensino 

no espaço e no tempo. 

- Fornecimento e aquisição da educação através de vários meios, não importando 

saber qual o caminho pelo qual se opta seguir. 

- Multiplicação das possibilidades de escolhas educativas, através de um sistema 

educativo global e aberto. 

- Alargamento do ensino geral a todos os domínios dos conhecimentos 

socioeconómicos, técnicos e práticos de ordem geral. 

- Formação dos jovens, através da educação, para o trabalho e para a vida ativa, 

preparando-os para se adaptarem a trabalhos diferentes e se aperfeiçoarem 

continuamente. 

- Adoção, por parte das empresas, de amplas funções educativas, no âmbito das 

políticas de educação permanente. 

- O acesso aos diferentes tipos de ensino e às funções profissionais deveria depender 

só dos conhecimentos, sem uma hierarquia rígida estabelecida. 

- O resultado normal do processo educativo é a educação de adultos, sendo a 

alfabetização só um momento e apenas um elemento. 

- A educação tende a fazer do indivíduo o autor do seu próprio progresso cultural, 

alertando para a autodidaxia. 

- A tarefa dos educadores é essencialmente transformar mentalidades e qualificar 

sujeitos, sendo que as funções de educação e animação ganham importância em 

relação às funções de instrução. 

- Cabe ao ensino adaptar-se ao aluno e não o aluno sujeitar-se às regras pré-

estabelecidas do ensino. 

- Todas as reformas educativas devem suscitar na massa dos educandos um 

processo endógeno de participação ativa. 

Passados mais de 40 anos do anúncio destes princípios orientadores, a realidade 

parece não ter alterado muito e as preocupações atuais são ainda muito semelhantes às de 

outrora. Regressando às sugestões do presente milénio, quando pensamos e fazemos 

educação, orientamo-nos, essencialmente, ou mesmo exclusivamente, para o aprender a 

conhecer e para o aprender a fazer. O aprender a viver juntos e o aprender a ser são, 

muitas vezes, ou mesmo sempre, ignorado, ou mesmo esquecido, pelos agentes educativos. 

Na perspetiva de Ander-Egg, o essencial da educação é ensinar a aprender a pensar. 
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Temos de aprender a pensar numa perspetiva planetária, que significa quatro 
coisas: aprender a pensar no contexto e na evolução do conhecimento. Por 
exemplo, nas áreas do que eu chamo de ciências duras; aprender a pensar no 
sentido humano. Antes isso não era importante, agora é preciso aprender a 
pensar na complexidade humana; aprender a pensar numa perspetiva sistémica. 
Temos o exemplo de três disciplinas transdisciplinares que se podem aplicar em 
qualquer ciência. A filosofia, a matemática e a teoria geral dos sistemas e 
aprender a pensar numa perspetiva ecológica (Ander-Egg, 2014: entrevista n.º 7). 

Estes pilares de aprendizagem confirmam o vetor relacional da educação, podendo-a 

considerar, nas palavras de Frantz  
um processo de interlocução de diferentes vozes que se aproximam, solidarizam-
se, identificam-se para a construção de espaços comuns de atuação, sem, no 
entanto, renunciarem a si mesmas, preservando, assim, as condições e as 
posições do diálogo de seus saberes, de suas experiências de vida (Frantz, 2001: 
248). 

Assiste-se a uma revalorização e reinterpretação ética e cultural da educação. Ytarte 

defende que “a educação deve ocupar-se em promover nos indivíduos a capacidade de se 

desenvolverem em comunidade, de relacionar-se e de conviver, de serem capazes de gerar 

processos de cooperação e vinculação com o meio envolvente” (Ytarte, 2006: 316). Contudo, 

Ander-Egg realça a dificuldade de o alcançar na plenitude  
Atualmente, isso só se consegue nos espaços educativos quando o professor, 
formador ou monitor, animador tem consciência disso. É necessário estar inquieto 
e pensar nisso, mas a maior parte dos educadores não está inquieto (...) Para 
aprender a pensar, temos de perceber o presente, mas também perceber o futuro. 
Apareceu, recentemente, uma disciplina, que, traduzida do francês, quer dizer 
prospetiva. Temos de ter, assim, sobre a situação-problema um olhar sincrónico, 
diacrónico, mas também um olhar prospetivo, que significa construir um cenário 
futuro, que me vai influenciar no presente. Essa visão prospetiva vai indicar-me 
quais são os problemas que, realmente, são significativos, porque percebemos as 
consequências. Até porque a ciência não avança de hipótese em hipótese, como 
nos fizeram crer. A ciência avança de problema em problema (Ander-Egg, 2014: 
entrevista n.º 7). 

A educação é demasiado ampla e abrange para se conter e caber em contextos e 

lugares exclusivamente escolares. O sistema escolar, como lembra Haro Mansilla (2007), 

revelou-se demasiado limitado para atender a todas as exigências sociais de formação e 

aprendizagem. Acontece educação em muitos lugares e o aprender a conhecer, a fazer, a 

viver juntos e a ser ultrapassa um só espaço e não se apoia, exclusivamente, numa fase da 

vida ou num único lugar. “Os tempos e as áreas da educação devem ser repensados, 

completar-se e interpenetrar-se de maneira a que cada pessoa, ao longo de toda a sua vida, 

possa tirar o melhor partido dum ambiente educativo em constante alargamento (Delors, 

2003: 87). 

Esaú Dinis, Cuenca e Ander-Egg são autores que corroboram da conceção de 

múltiplos espaços potencialmente educativos, bastando para tal haver intencionalidade 

pedagógica assumida e delineação dos objetivos. 
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Acho que qualquer lugar pode ser educativo. O essencial é haver uma estratégia 
pedagógica. Não é o lugar que faz a pedagogia, mas sim as relações e as 
intenções, também os projetos, ainda, a disposição das pessoas no espaço, 
transformando-o (Dinis, 2014: entrevista n.º 5). 

Cuenca afirma que 
todos os espaços podem ser espaços educativos, a partir do momento em que, 
nesse espaço, esteja um educador e um educando. Efetivamente esse é o grande 
critério e que vem dos tempos da Grécia, em que se sentava uma pessoa à frente 
de um grupo de pessoas e conversavam e falavam sobre determinados assuntos. 
Era a maneira de educar que eles tinham. Por isso, qualquer espaço pode-se 
transformar em espaço educativo (Cuenca, 2014: entrevista n.º 6). 

Ander-Egg salienta que 
não é pelo facto de ser sempre a escola que certifica que faz dela o espaço 
educativo mais importante para o sujeito. Acho que cada processo, cada história, 
cada contexto são fenómenos diferentes e singulares. O primeiro passo para o 
sucesso de um espaço educativo, seja certificador de competências ou não, é 
deixar bem claro qual é o objetivo (Ander-Egg, 2014: entrevista n.º 7). 

Esse alargamento da educação a diferentes contextos e lugares atrofia, de algum 

modo, as modalidades com que, até então, se caraterizava a educação. Nos dias de hoje, 

são muitas formas de olhar a educação, muitas vezes definidas pelos seus intervenientes, 

metodologias ou instituições. Cuadrado Esclapez defende que “os critérios para a 

estruturação das modalidades educativas podem ser múltiplos, desde a intervenção ou não 

de instituições, a participação de mediadores, o grau de organização do processo, o 

envolvimento dos educandos, a intervenção do meio, etc.” (Cuadrado Esclapez, 2008: 39). 

Neste estudo, entendemos a educação nas suas múltiplas vertentes, estruturando-a 

em três campos: metodologias, atores e lugares. Em relação às metodologias distinguimos 

formal, informal e não formal. Relativamente aos atores, diferenciamos auto, hetero e eco 

educação. Por último, os lugares, que nos revelam uma educação escolar e social. 

Nas próximas páginas, vamos explorar a educação à luz das metodologias adotadas, 

na mais conhecida tríade: formal, informal e não formal.  

 

A tríade da educação 
É importante reconhecer que, no meio académico, parece haver uma espécie de 

força bipolar que nos leva, por um lado, a abandonar a tríade formal, informal e não formal e, 

por outro, recorrer a ela como principal referência quando se discursa sobre as diferenças 

nos processos educativos. 

Na opinião de Ander-Egg não existe espaço para dúvidas. “Para mim, existe 

educação como um todo e não tripartida em formal, não formal e informal” (Ander-Egg, 

2014: entrevista n.º 7). 
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Também Esaú Dinis não revela preferência pela designação, mas sim interesse pelo 

desígnio. 
Não tenho preferência entre Educação formal, informal e não formal e educação 
escolar e paralela. Em todo o caso, habituei-me a usar mais a educação escolar 
para, por razões hermenêuticas e de exemplificação, contrapor a formação de 
adultos à formação escolar inicial. Precisava de evidenciar esta diferença para 
valorizar a importância e, sobretudo, a natureza do modo específico do adulto 
aprender e de se auto formar em contraposição com o que ocorre com a infância e 
adolescência, pressupondo-se que se encontram menores marcas e um terreno 
em branco, ou mais moldável, o que está longe de constituir uma verdade 
absoluta (Dinis, 2014: entrevista n.º 5). 

Para Carmo Gomes, é tudo uma questão de intenção e interpretação. 
O que temos de distinguir é se a tríade formal, informal e não-formal se refere a 
contextos de aprendizagem ou a processos de aprendizagem. Se espreitarmos as 
definições, embora se distingam estas três categorias e se defenda que elas se 
referem a processos, eu considero que essa distinção nos remete aos contextos. 
(...) Estas três categorias foram feitas para distinguir espaços de aprendizagem, 
contextos de aprendizagem e não processos de aprendizagem e nem sujeitos de 
aprendizagem (...). Quando eu olho para a aprendizagem formal, não formal e 
informal, gosto de sair da perspetiva apenas dos contextos de aprendizagem e 
colocar-me na perspetiva dos processos, da dimensão processual e da dimensão 
dos resultados, relacionados com a questão das competências (Gomes, 2014: 
entrevista n.º 1). 

Cuenca concorda com o valor da intenção e da consciência da ação, 

independentemente das nomenclaturas. 
O importante, na minha opinião, não é como chamamos a educação, mas fazer 
isso acontecer de uma forma consciente. O que precisamos para ter educação, 
seja ela informal, formal ou não formal, é a consciência de querer educar por parte 
de quem educa. Quem é educado pode dar-se conta ou não dessa educação, mas 
quem educa tem sempre de ter consciência de que está a educar (Cuenca, 2014: 
entrevista n.º 6). 

Para Bartolomeu Paiva, 
a tríade formal, não formal e informal obriga-nos a voltar atrás no tempo e refletir a 
escola enquanto espaço conceptual que, na transição dos séculos XIX para o XX, 
se centrava sobre si próprio e se assumia na sua essência como contexto em que 
se ensinava (Paiva, 2014: entrevista n.º 3). 

A terminologia formal/não formal/informal, de origem anglo-saxónica, foi introduzida a 

partir dos anos de 1960, com a chamada crise da educação. Por um lado, essa crise exigiu 

maior planificação educacional. Por outro, passou a valorizar as atividades e experiências 

não-escolares, nomeadamente as que se situavam em espaços culturais e sociais alheios e, 

por norma, afastados do ensino escolar. Assistimos à ascensão da educação permanente e 

educação ao longo da vida. Ou seja, para todas as idades, em todos os contextos da nossa 

vida.  

De um modo muito abrangente, como expõe Cuadrado Esclapez (2008), formal é o 

sistema educativo organizado e institucionalizado; não formal é quando a educação é 

organizada fora do contexto académico; informal acontece quando as aprendizagens são 
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obtidas como consequência da interação do indivíduo com o meio. O mesmo autor 

(Cuadrado Esclapez, 2008) elaborou uma separação muito esclarecida acerca da Educação 

formal, não formal e informal, que aqui se identificam em diferentes parâmetros: definição, 

origem, caraterísticas, conteúdos, campos de atuação, espaços e agentes. 

 

Educação formal 
Entende-se por Educação formal “o tipo de educação organizada e protagonizada 

pelas escolas, com uma determinada sequência e programação. É o tipo de educação que 

cumpre uma função reguladora da sociedade, de controlo dos indivíduos, de manutenção do 

sistema e da ordem social” (Cuadrado Esclapez, 2008: 23). É a educação protagonizada 

nos estabelecimentos de ensino aprovados, numa sequência regular de ciclos letivos, 

sujeitos a diretrizes curriculares progressivas e conducentes a graus e títulos. 

Para explicar a sua origem, teremos que viajar no tempo, até às sociedades 

primitivas, onde a aprendizagem se realizava de forma direta e espontânea, através da 

relação das crianças com adultos. No tempo do Homem primitivo, a única educação 

conhecida era a exercida pelos chefes da comunidade. As crianças aprendiam o que 

necessitavam na relação interpessoal com os mais velhos. Porém, à medida que a 

sociedade se foi tornando mais complexa, os conhecimentos tornaram-se mais amplos e 

heterogéneos. Assim, surge a necessidade de formalizar um sistema educativo. Nasce a 

Educação formal e, com ela, a instituição escolar. A escola aparece nas sociedades 

desenvolvidas a partir do século XIX, como o organismo responsável pela educação dos 

filhos. Há 150 anos em Portugal, gratuita e obrigatória, a escola é o postal da Educação 

formal. 

Tem como principais características o facto de ser intencional e planeada e de a sua 

ação ser visível e reconhecida por toda a sociedade. Os agentes educativos de Educação 

formal os professores – profissionais qualificados, com os requisitos necessários para 

realizar sua função. Para além disso, é uma educação desenvolvida num espaço específico 

e construído para o efeito e tem uma duração definida. Ocupa-se das crianças e jovens 

entre os 3 meses e os 18 anos de idade. Neste sistema, é necessário ter um determinado 

nível educativo para aceder a outro ou a um determinado emprego. Os principais conteúdos 

são o conhecimento, teórico e científico. No entanto, também se ensinam técnicas, valores, 

comportamento e atitudes. 

No fundo, é a educação  
que se gera no sistema educativo oficial; é caraterizada por processos formativos 
regulamentados e estabelecidos, controlado por o governo de um país, de uma 
comunidade, para garantir a sustentabilidade e desenvolvimento da população. 
Está ligada à ideia de obrigatoriedade e a gratuidade (Lamata Cotanda, 2003: 46). 
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Uma das principais críticas à Educação formal é o facto de, atualmente, ser bastante 

uniforme e homogénea e, por isso, ser insuficiente para satisfazer as necessidades básicas 

das pessoas. Por outro lado, ao tentar ser democrática, vê-se impossibilitada de responder a 

todas as necessidades da sociedade atual. Essa impossibilidade impulsionou os espaços de 

Educação não-formal, na tentativa de ir ao encontro das necessidades do indivíduo. 

 

Educação não-formal 
Embora obedeça também a uma estrutura e a uma organização – bastante díspares 

dos principais agentes da Educação formal, as escolas – e possa atribuir certificação, a 

Educação não-formal é menos rígida (não confundir com rigorosa) na fixação de conteúdos, 

tempos, espaços e até de públicos. 

Apesar de ser considerado como algo que vem depois, por isso em segundo plano, 

da Educação formal – que certifica e que vale –, a não-formal prima por ter na flexibilidade 

de tempo e espaço a sua mais importante caraterística. Habitualmente, é menos 

intransigente e têm conteúdos menos formatados. Usa materiais diferentes e adapta-se ao 

público com quem trabalha. Organizam-se com frequência em tempo parcial, no pós-escolar. 

Há muitos exemplos em que a Educação não-formal é vista pelos seus atores como uma 

melhor metodologia de ensino-aprendizagem, superando a Educação formal. Trilla et al., 

consideram-na “o conjunto de processos, meios e instituições específicos e desenhados de 

acordo com objetivos explícitos de formação ou instrução, que não são diretamente 

destinados à prestação do sistema educativo com regulação própria” (Trilla et al., 2003: 30). 

Cuadrado Esclapez (2008) define-a como o processo programado de ensino-

aprendizagem desmarcado do ensino oficial, mas que o complementa. Tem o objetivo de 

completar e atualizar conhecimentos, para além de formar, mas sem estar sujeito ao 

sistema de níveis de ensino e graduações estabelecidas. Vargas (2003) segue a mesma 

linha de raciocínio, ao identificar por saberes não formais aqueles conhecimentos 

estruturados, construídos fora dos bancos escolares, tendo por base processos não-

escolares de construção do saber e na maioria das vezes formulados dentro dos espaços do 

trabalho produtivo.  

A sua origem remonta à década de 60 do século passado. Foi nessa altura que 

começaram a surgir novos modelos educativos que ultrapassavam o modelo formal. 

Segundo Cuadrado Esclapez (2008), o termo ‘Educação não-formal’ aparece pela primeira 

vez na Conferência Internacional sobre a Crise Mundial da Educação, em 1967, pela voz de 

Coombs e Ahmed, explicando que esta modalidade educativa ia ao encontro das 

necessidades de formação na nova sociedade, apesar de não atribuir nenhuma qualificação 
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académica. A partir daí começou-se a utilizar os termos não formal, informal e formal 

quando se pretende caraterizar o conjunto de dispositivos e formas de que dispomos para 

educar. 

Segundo Rogers (2004) a versão original de Educação não-formal surgiu em 1968, 

no contexto de um sentimento generalizado de que a educação estava em falência. Desde 

1968 até cerca de 1986, a Educação não-formal foi vista como uma panaceia para todos os 

males da educação nestas sociedades. A Educação não-formal era vista por muitos como a 

forma ideal de educação, muito melhor do que a Educação formal sob todos os aspetos. 

Outros, contudo, consideravam-na um subsistema educativo, certamente não superior (ou 

mesmo substancialmente inferior, para outros) quando comparada com a escolaridade 

formal. Podia até ser descrita como um mal necessário temporário, para situações de crise, 

até que a escolaridade formal fosse restabelecida. Todavia, foi um temporariamente eterno. 

Carateriza-se, essencialmente, por processos potenciados por diversas entidades, 

públicas e privadas, o que lhe incute uma heterogeneidade ímpar. É um sistema mais difuso 

de educação, também mais acolhedor de diferentes contextos sociais. Ou seja, “são todos 

aqueles processos formativos que, explicitando a sua intenção e organização educativa, 

estão fora do sistema educativo formal” (Lamata Cotanda, 2003: 28). Não estando 

referenciado a nenhuma instituição escolar, não define limites de idade para os seus 

públicos. Tem uma conceção mais participativa, reforçando, nos seus conteúdos, valores 

positivos, através da educação do sentido crítico, habilidades pessoais em situações de 

relação com outras pessoas, capacitação de habilidades sociais e autonomia nas opções 

pessoais mediante os estímulos do meio envolvente. Não está dependente de programas 

formatados e homogeneizados e trabalha conteúdos amplos e variados.  

Os espaços educativos não formais são heterogéneos e dispersos, mas com relação 

entre eles. Da mesma forma que atribuímos protagonismo às escolas na Educação formal, 

na Educação não-formal o papel principal cabe a instituições relacionadas com a formação 

de adultos, ASC, educação social, educação permanente, entre outros. Educação não 

formal refere-se a “todas as instituições, atividades, meios de comunicação, âmbitos de 

educação que, não sendo escolares, foram criados expressamente para satisfazer 

determinados objetivos educativos” (Trilla et al., 2003: 13). O seu espaço de atuação é, 

fundamentalmente, os museus, bibliotecas, empresas, clubes, tempo livre, meios itinerantes, 

ensino à distância, novas tecnologias, meios de comunicação, associações, sindicatos, 

cooperativas, entre outros. Na opinião de Cruz Díaz (2013), existe uma interação dinâmica 

própria nos espaços de Educação não-formal. A aprendizagem/educação ao longo da vida 

vê as aprendizagens como algo que ocorre, não só nas escolas e faculdades, mas em todos 

os quadrantes da vida, nos seus diversos espaços e momentos. 
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Muitas vezes a Educação não-formal é um lugar de relação, onde valores como 

amizade e cumplicidade se elevam. Porém, é também um espaço de expressão e discussão 

de valores e aceitação de compromissos ideológicos, normas de conduta e códigos de 

responsabilidade. As pessoas, na Educação não-formal, estão envolvidas no e pelo 

processo ensino-aprendizagem e têm uma relação prazerosa com o aprender. A Educação 

não-formal, como destaca Cruz Díaz (2013), é um facilitador de interação social, onde a 

educação é sentida como fruto de uma construção social, onde se incentiva a comunidade 

para o espírito de cidadania e participação ativa e para o fortalecimento da confiança e a 

cooperação social. 

Apesar de se reconhecer a planificação, acompanhamento e avaliação nos 

processos de Educação não-formal, uma das principais críticas está relacionada com o 

profissionalismo dos seus agentes educativos, contrastado com o voluntarismo muitas vezes 

associado a estas causas educativas. Sendo a voluntariedade na participação um conceito 

chave para a educação não formal isso permite, muitas vezes, uma certa impreparação dos 

envolvidos. Por esse motivo, a Educação formal, controlada e normalizada, será sempre a 

educação primeira do sujeito. Todavia, como recorda Lamata Cotanda, 
a educação não formal pretende detetar e dar resposta a necessidades concretas, 
que não estão abrangidas por nenhum plano previsto; formar as pessoas que 
estão nesses espaços de intervenção; explorar inovações e respostas às 
mudanças sociais e aos problemas que daí advém. A educação não formal nunca 
irá desaparecer porque os sistemas de Educação formal nunca vão conseguir dar 
resposta à diversidade e riqueza dos contextos sociais em constante 
desenvolvimento (Lamata Cotanda, 2003: 54). 

As diferenças estão à vista e, por quem se presta a essa distinção, são mais vezes 

interpretadas como antagonistas do que complementares. 
 

A dualidade formal não formal 

Existem, autores, que, apesar de reconhecerem tríade da educação, optam por 

manifestar a sua opinião no paralelismo da Educação formal e não formal. Existe quem 

argumente que, atualmente, é errado equiparar as três modalidades, uma vez que, na 

Educação formal e não formal, existe uma intenção. Na Educação informal não existe essa 

intencionalidade. Para Trilla et al. (2003) esta classificação tripartida serve apenas para fins 

de interligação.  
A soma da Educação formal, não formal e informal deve abranger todo o universo 
da educação. Ou, expressado de outra forma, qualquer processo que se inclua no 
universo educativo deve poder ajustar-se a um dos três tipos de educação citadas. 
A distinção proposta é, então, uma forma de setorizar esse universo, uma tentativa 
de marcar as fronteiras no interior do mesmo. Neste sentido, o problema inicial 
será como e onde localizar tais fronteiras (Trilla et al., 2003:23). 
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O desenho gráfico das três modalidades educativas, de acordo com as definições, 

deveria ser como representa o quadro 7. 

Quadro 6: Classificações da educação 

EDUCACIÓN  
FORMAL  EDUCACIÓN  

INFORMAL  EDUCACIÓN  
NO FORMAL  

 
Fonte: Trilla et al. (2003: 24) 

 

Ao interpretar o quadro, percebemos que nele se afigura uma maior disparidade, 

demarcada através de uma linha fronteiriça mais evidente, entre Educação formal e não-

formal e só depois entre as três tipologias de educação. De tal modo que Trilla et al. (2003) 

distingue as três modalidades educativas de acordo com a intencionalidade dos agentes 

educativos e o caráter metódico e sistemático do processo. Em relação ao primeiro critério, 
todos os processos intencionalmente educativos estariam do lado do formal e não 
formal, e, consequentemente, o não-intencional iria situar-se no sector informal. É 
certamente evidente que a Educação não-formal e formal são intencionais, e que 
sem educação intencional é informal. No entanto, o que é mais questionável é 
toda a Educação informal ser não-intencional (Trilla et al., 2003: 25). 

Poderemos, por exemplo, negar intencionalidade educativa à família ou à internet? 

Em relação ao segundo critério, é também difícil apregoar que a Educação informal não tem 

método ou caráter sistémico. De novo os mesmos exemplos. Não haverá método na 

publicidade televisiva ou na educação familiar? Talvez a maior diferença, para não arriscar 

em afirmar-se como única, seja entre Educação formal e não formal, pois ambas têm 

processos diferenciados e específicos, de acordo com os objetivos e a intencionalidade 

educativa. Trilla et al. (2003) distinguem Educação formal de não formal utilizando dois 

critérios: metodológico e estrutural. Sobre o primeiro, estes autores defendem que  
é bastante usual caracterizar a Educação não-formal dizendo que é executada 
fora do quadro institucional da escola ou que se afasta dos procedimentos 
convencionais de escola. Desta forma, a escola seria o formal e a não-escola 
(mas intencional, específicos, diferenciais, etc.) seria não-formal (Trilla et al., 2003: 
27). 

Sob a mira do critério estrutural,  
a distinção entre o formal e não formal é bastante clara: é uma distinção 
administrativa, legal. O formal é, em cada país e em cada momento, definido 
mediante as disposições legislativas e administrativas; o não-formal, por sua vez, 
é o que está à margem do sistema educativo graduado e hierárquico (Trilla et al., 
2003: 28). 

Para Rogers (2004), o mundo educativo está dividido, essencialmente, em duas 

partes. 



Enquadramento teórico – A herança educativa na vertiginosa passagem do tempo 

 121 

De um lado, a Educação formal (...) que nos conduz desde o degrau mais baixo da 
escola primária até aos mais elevados da universidade. Do outro lado, encontra-se 
a Educação não-formal, definida como qualquer atividade educativa que ocorre no 
exterior do sistema formal. Na opinião do psicólogo, “Educação não-formal é 
qualquer atividade educativa organizada e sistemática, levada a cabo fora do 
quadro do sistema formal e com o fim de fornecer formas selecionadas de 
educação a subgrupos específicos na população, tanto adultos como crianças. 
Porém, cada país passou a interpretar a Educação não-formal à sua maneira 
(Rogers, 2004:1). 

Também Lucília Salgado (2006) regista a mudança do paradigma educativo 

sustentado na diferença entre educação não formal e Educação formal. A professora 

defende que, de um modo geral, o discurso utilizado é diferente. Em Educação formal existe 

o professor e o aluno, numa escola, dentro de uma sala de aula. Em Educação não-formal 

existe o formador e o formando, num contexto educativo, a trabalhar numa sessão. Salgado 

(2006) aprofunda essas duas distinções de tipologia da educação através de três fases: 

cognitiva; domínio e automatização, como se apresenta no quadro 8. 

Quadro 7: O paradigma educativo 

Fase cognitiva 

Educação não-formal Educação formal 

Formação voluntária Formação obrigatória (sistema, 
famílias) 

Autoidentificação da necessidade de 
aprendizagem  Justificação nos programas  

Interação com os saberes prévios do 
formando  

Sequências formais justificadas nos 
programas  

Conhecimento da utilidade social da 
aprendizagem  Justificação nos programas  

 

Fase de domínio 

Educação não-formal Educação formal 

A aprendizagem é diferenciada  A aprendizagem é considerada 
homogénea  

Organização do espaço: colocação 
das mesas permitindo que cada 
pessoa esteja de frente para todos  

Organização do espaço: colocação 
das mesas viradas para o professor 
de costas para os outros  

Existência de trabalho de grupo Trabalho individual  
Os formandos trabalham e o formador 
apoia  

O professor fala e os alunos estão 
passivos  

Existem materiais de trabalho para 
realização pelos formandos  

O material existente restringe-se aos 
manuais  

As produções têm utilidade 
reconhecida pelos formandos  

As produções destinam-se 
sobretudo ao professor  

A participação traduz-se na 
aprendizagem a partir de produções 

A participação consiste na 
obediência às expectativas dos 
professores.  

A avaliação faz parte do processo 
pedagógico 

Os principais momentos de 
avaliação são exteriores aos de 
aprendizagem 
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A avaliação é colaborativa  A avaliação é individual e partilha é 
considerada "copiar"  

O formando é avaliado no momento 
do erro, percebe a sua razão e é-lhe 
proposta a remediação 

Nem sempre o aluno sabe a razão 
do erro nem lhe são propostas 
estratégias de remediação  

O erro faz parte do processo 
pedagógico O aluno é penalizado pelo erro 

 

Fase de 
automatização  

Educação não-formal Educação formal 

Os conhecimentos são transformados 
em competências a partir da sua 
aplicação 

Não existe fase de aplicação dos 
conhecimentos  

A consciência da aquisição de 
competências gera a necessidade de 
continuar aprender  

Não é criado o gosto de aprender  

 
Fonte: Salgado (2006) 

 

Como podemos perceber, a autora é da opinião de que na Educação formal existe 

uma formação obrigatória, com muitas justificações (programas, sequências), com 

aprendizagens homogéneas, baseado na individualidade. Por sua vez, na Educação não-

formal há uma perspetiva de utilidade das aprendizagens, pois elas vão ao encontro das 

necessidades dos formandos, mediante os seus saberes prévios. Se possível fosse traçar 

duas linhas paralelas na educação, concebíamos a dualidade entre o formal e não formal. 

Contudo, entre essas duas linhas, no meio dessas guias do raciocínio, estaria um traço 

descontínuo – para ser possível ultrapassar, mudar de direção, fazer inversão – que 

reconheceríamos como o traço da Educação informal. 

 

Educação informal 
Enquanto a Educação formal e não-formal têm como ponto comum a organização e 

a intencionalidade das ações educativas, a designação ‘informal’ abrange todas as 

possibilidades educativas no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo 

permanente, mas não organizado. Haro Mansilla (2007) define-a como a “educação que 

todos recebemos por osmose ao viver numa sociedade em que cada momento da vida nos 

ensina algo” (Haro Mansilla, 2007: 19). Ou seja, um processo que dura toda a vida, em que 

as pessoas adquirem e acumulam conhecimentos, habilidades, atitudes em relação com o 

meio envolvente. 
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Para Cuadrado Esclapez (2008), Educação informal é todo o conhecimento livre e 

espontaneamente adquirido, proveniente de pessoas, instituições, meios de comunicação, 

media impressa, tradições, costumes, comportamentos sociais e outros comportamentos 

não-estruturados. 

Ao referir a sua origem, teremos que regressar, novamente, aos finais da década de 

60 do séc. XX e à Conferência Internacional sobre a Crise Mundial da Educação, em 1967. 

A designação ‘informal’, referente à educação, começou a usar-se desde então, embora 

naquela época não se usasse de forma indistinta ‘não-formal’ e ‘informal’. O termo foi 

utilizado a primeira vez por B. Schwartz, em 1969. Segundo o autor, o conceito de Educação 

informal vinha completar os conceitos de Educação formal e não-formal. 

Também designada por educação difusa (Trilla et al., 2003), é vista como um 

processo de Educação informal quando o mesmo “acontece inseparavelmente envolvido em 

outras realidades culturais, quando não surge como algo diferente, quando é imanente para 

outra tarefa, quando carece de um contorno nítido. Quando ocorre de forma difusa (que é 

outro nome da Educação informal)” Trilla et al. (2003: 25). 

Rogers (2004) prefere designá-la como aprendizagem experiencial. Para o autor, 

Educação informal é o processo de aprendizagem ao longo da vida pelo qual qualquer 

pessoa adquire e acumula conhecimentos, competências, atitudes e perspetivas a partir das 

experiências quotidianas e da exposição ao seu meio. Geralmente, a Educação informal não 

é organizada e é frequentemente vivida de uma forma não sistematizada. Contudo, é 

responsável pela grande maioria das aprendizagens que uma pessoa produz ao longo da 

sua vida. 

As principais caraterísticas da Educação informal são a recreação e não organização 

(o que não quer dizer desorganização) e a dispensa da intervenção de um profissional. 

Apesar de ser vista como a mais atraente, divertida e interessante, a sua ação não é visível 

na sociedade e o conhecimento ou competências adquiridos pelas pessoas são pouco 

valorizados. Está presente ao longo da vida e afeta todos os envolvidos. Lamata Cotanda 

relaciona-a com “todos os processos que, sem um caráter explícito e organização educativa, 

exercem a sua influência na vida das pessoas: família, amigos, publicidade, televisão, 

pessoas que se encontram, viagens, etc. Está ligada à ideia de emotividade” (Lamata 

Cotanda, 2003: 27-28). 

Não está organizada em matérias nem possui conteúdos explícitos. Porém, ensina a 

pensar, decidir e a responder a estímulos. Os conteúdos são a educação para a própria vida, 

pois é o próprio indivíduo quem desencadeia o processo de aprendizagem. Nesse aspeto, 

pode considerar-se a educação mais enriquecedora, pois constrói, na sua relação com o 

mundo, cidadãos atentos e críticos. Os campos de atuação não se limitam a escolas ou 
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outras instituições. São inúmeros e sem limite. É demarcada por espaços de convivência, no 

qual se produzem relações sociais, contato direto com a realidade, com os produtos 

culturais e as ações comunitárias sem mediação pedagógica. Qualquer pessoa, lugar, tema, 

assunto ou fenómeno, pode ser, nesta perspetiva, um agente educativo. Família, amigos, 

contos, jogos, os media, a música, cinema, a vida social, a vida profissional, entre muitos 

outros. 
 

Educação sem vértices 
Há quase meio século que desenhamos a educação num formato triangular, com o 

formal, não-formal e informal a assumirem-se como vértices. Contudo, olhamos para essas 

designações mais como distinções do que como pontos comuns, que deveriam ligar – aliás, 

interligar – os fenómenos educacionais existentes na sociedade. 

Importa referir que a educação, na sua génese tríade é complementar. 
Uma modalidade não anula a outra, antes devem coabitar harmoniosamente, pois 
só assim se contribui para o sucesso educativo da pessoa. A Educação formal 
pode e deve apoiar-se nos espaços não formais e informais para suscitar mais 
empenhamento, mais motivação, mais sentido, mais envolvência, mais 
humanismo e ter mais êxito (Lopes, 2006: 407). 

A opinião de Isabel Baptista condiz com essa interpretação, salientando o relevo da 

interação entre as dimensões formal, não-formal e informal. 
Há autores que criticam a expressão não formal ou não escolar quando queremos 
designar esse espaço que é hoje tão fundamental na educação, porque estamos a 
identificar um campo pelo negativo, pelo que não é. De qualquer maneira, são 
expressões que estão enraizadas e que fazem parte do discurso e que ainda tem 
alguma utilidade operacional. Aquilo que eu considero mais importante e que 
defendo é uma cultura social de aprendizagem. Numa perspetiva de cultura social 
de aprendizagem ou de pedagogia social nesse sentido amplo, essas dimensões 
não podem ser separadas. Aliás, o fundamental é o trânsito, a interação entre 
essas dimensões (Baptista, 2014: entrevista n.º 9). 

A divergência entre e o formal, não-formal e informal são claras e é possível 

apresentar, em jeito de resumo, como se apresenta no quadro 9, as principais diferenças no 

que respeita a conteúdos, suportes, agentes, duração, intenção, efeito, ação, metodologia, 

espaço e consciência do educando.  

 

 

Quadro 8: Caraterísticas das modalidades educativas 

Características EDUCAÇÃO FORMAL EDUCAÇÃO NÃO 
FORMAL EDUCAÇÃO INFORMAL 

Conteúdos Conhecimentos teórico-
práticos Valores e atitudes Formação para a vida 
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Suportes Livros, materiais 
didáticos Livros, fichas. Películas, música, jogos 

Agentes Professores Monitores Empresários, publicistas, 
amigos, médicos 

Duração Período escolar Ocasional Toda a vida 

Intenção Educar Educar Educar 

Efeito Transformação Transformação Doutrinamento 

Ação Longo prazo Pontual Permanente 

Metodologia Atividade e 
memorização Atividade e participação Entretenimento 

Espaço Aula Aula e espaços 
alternativos Espaços públicos e privados 

Consciência do 
educando Alta Média Baixa 

 
Fonte: Cuadrado Esclapez (2008: 55) 

 

Numa breve análise ao quadro apresentado, compreendemos que o indivíduo encara 

a educação de diferentes formas, traduzida em conteúdos e metodologias distintos; espaços 

selecionados; duração mais ou menos prolongada no tempo; suportes reconhecidos; ação 

com efeitos legitimados. Todavia, apesar de organizada e de compartimentada em três 

grandes linhas, a delimitação entre as três modalidades de educação pode ser demasiada 

ténue.  

Rogers (2004) afirma que as diferenças são reais e justifica-o quando explica o 

continuum educativo. Aprender é o cerne da questão, é a matéria original a partir da qual se 

cria toda a educação. Algures ao longo do contínuo educativo, atingimos a aprendizagem 

intencional e assistida. Ou seja, a educação, no seu sentido mais lato. Quando passamos a 

controlar este processo e a individualizá-lo, a aprendermos o que quisermos, pelo tempo 

que quisermos e interrompendo quando assim o entendermos, encontramo-nos em pleno 

processo de Educação informal. Quando integramos um programa educativo preexistente, 

mas o moldamos às nossas próprias circunstâncias, estamos na Educação não-formal. 

Quando optamos por abdicar da nossa autonomia e nos inscrevemos num dado programa, 

aceitando a disciplina imposta pelo exterior, estamos inseridos em Educação formal. 

De acordo com este ponto de vista, Haro Mansilla (2007) afirma que todos os 

processos intencionalmente educativos penderiam para o lado da Educação formal e os não 

intencionais penderiam para o lado da Educação informal. O erro está no facto de que toda 
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a Educação informal não tem motivos para não ser informal. Um exemplo é a família, que 

todos os autores enquadram na Educação informal, pelo que os pais, sempre que agem de 

forma educativa não o fazem de forma intencional. Na família não existem horários para 

diferentes responsabilidades familiares. 

Assim sendo, quem pode afirmar que se trata de uma função formal ou informal? O 

caráter sistémico ou metódico penderia para o lado da Educação formal; no lado não formal 

far-se-iam as coisas de forma metódica, enquanto o informal seria de forma assistemática. 

Mas, por exemplo, a televisão, um dos meios sempre incluídos na Educação informal, utiliza 

sistemas e métodos muito claros. 

Cuadrado Esclapez (2008) questiona se ainda será apropriado separar, de um lado, 

a Educação formal como instituição educativa, e do outro a não formal, de formação 

complementar – cumprindo ambas o serviço essencial à sociedade de preparar os mais 

jovens para a incorporação na vida adulta – e, por último, a Educação informal, a cumprir 

uma função educativa que responde unicamente a necessidades particulares? 

Cruz Díaz (2013) vai mais longe e questiona acerca da contextualização atual da 

educação, que nos levam a levantar o dedo com algumas questões. Segundo o autor, 

assistimos a uma crescente variedade de espaços de Educação formal, que nos deixa em 

dúvida sob qual desígnio deveremos incluir esses processos. Por exemplo, a educação 

aberta ou a educação a distância fazem parte da Educação formal ou da não- formal? Os 

programas de ensino privados e lucrativos, que levam a qualificações oficialmente 

reconhecidas (e muitas vezes organizados com apoio do Estado), fazem ou não parte do 

sistema formal? E o que dizer dos espaços virtuais educativos, já mencionados neste 

trabalho? De facto, cada vez menos compreendemos onde termina a Educação formal e 

onde começa a Educação não-formal? Onde termina a Educação não-formal e começa a 

informal? 

Rogers (2004) afirma que as fronteiras entre Educação formal, não-formal e informal 

são, na verdade, muito esbatidas. Foi no início deste século que algumas vozes começaram 

a insurgir-se contra a tríade educativa, afirmando que esta se diluía nas ações educativas 

protagonizadas pelos seus agentes. As teorias que defendiam a tridimensionalidade da 

educação sucumbiram perante a realidade do dia-a-dia. A triangulação está desfeita. Na sua 

conceção, no mundo das constelações teóricas, a educação ainda brilha sob o estrelato do 

formal, não-formal e informal. Na prática, porém, há muito que deixou de existir essa 

diferenciação. 

Ortega (2005), recordado por Canastra (2009) considera até que a “tríade clássica 

entre ‘Educação formal, não-formal e informal’ só tem contribuído para gerar entropia no 

modo como se tem compreendido e interpretado a atividade socioeducativa nos seus vários 
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contextos” (Canastra, 2009: 2026). A evolução das tecnologias e o aparecimento de novos 

espaços educativos veio confirmar que a definição tripartida da educação começa a perder 

algum sentido.  
Mais que informais ou formais, tanto os sistemas como os processos educativos, 
são mais ou menos formalizados, de modo a que um mesmo processo educativo 
tem aspetos formais, mas também tem aspetos que o serão menos e outros ainda 
que não o são em absoluto (Vera Vila, 2007: 20). 

Assistimos à escolaridade flexível (Rogers, 2004). Os elementos estandardizados 

comuns a todos os grupos de aprendizagem são evidentemente escolaridade, mas as 

componentes participativas significam que tal escolaridade se tornou mais flexível.  

A educação não pode ser só informal pois em qualquer processo de ensino-

aprendizagem há uma intenção de educar, quer seja por parte de quem educa, quer por 

parte de quem é educado. A educação não pode ser só não-formal, pois não se pode definir 

algo pelo que não é. A educação não é só formal, pois, para haver apreensão de 

conhecimentos e/ou competências, os conteúdos e as metodologias não se devem pautar 

pela rigidez e inflexibilidade, muitas vezes excessivamente programada. 

A educação é indistintamente tudo. Talvez seja possível outra distinção se a 

olharmos através do ângulo do sujeito, ator educativo e entendê-la como auto, hetero e eco 

educação. 
 

Tridimensionalidade educativa 
Seremos mais contidos no discurso ao tentar compreender a educação através da 

tridimensionalidade hetero, eco e autoeducação. Por dois motivos: primeiro porque a 

bibliografia existente acerca desta visão sobre educação é tão limitada, que não nos resta 

outra alternativa senão, por coerência à falta de sustentação teórica, sermos também parcos 

nas palavras; segundo porque consideramos que esta abordagem, apesar de explícita e 

objetiva, servirá mais para fazer a ligação entre a perspetiva tríade formal, não formal e 

informal e a perspetiva dual escolar e paralela. 

Recuperando a epistemologia das palavras educação e formação, referidas 

anteriormente neste capítulo, reforça-se o facto de entender a educação como um ato de 

transformação e mudança. Uma forma de perpetuar valores, atitudes, costumes, sempre na 

perspetiva de os atualizar e transformar mediante a evolução da sociedade. Se, nas páginas 

anteriores, comparamos com o conceito de formação, interessa agora distinguir entre 

educação e ensino. Ensinar remete para o universo dos conteúdos, dos saberes teóricos, do 

conhecimento, do pensamento ideológico, em que se impõe a figura do mestre que 

transmite os ensinamentos ao aprendiz. Mais uma vez, parece-nos mais adequado não 
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explorar essa diferenciação e seguir na mesma ideia de que a educação é a designação 

mais harmoniosa quando pensamos no ato pedagógico e nos processos de ensino-

aprendizagem, mesmo quando os olhamos na perspetiva do sujeito como ponto de partida. 

 

Foi ao ler Pineau (2013) que se achou pertinente revelar esta tridimensionalidade da 

educação, que se distribui em: 

1. Hetero formação - Ação dos outros sobre o indivíduo; 

2. Eco formação – Ação do meio envolvente sobre o indivíduo. 

3. Autoformação – Ação do eu. 

 

À limitativa e simplificada unidimensionalidade da educação, patente na visão mais 

redutora da educação, a heteroformação, que apenas quer significar a ação dos outros – um 

professor, mestre ou educador – sobre o sujeito da aprendizagem – um aluno, aprendiz ou 

educando –, acresce a bidimensionalidade da educação, a ecoformação, que significa a 

ação do contexto e de todo o meio envolvente – espaço, tempo, método, conteúdo – no 

sujeito da aprendizagem – parte integrante e participante do processo. Acrescente-se ainda 

uma visão tridimensional, ligada e dependente das anteriores, a autoformação, uma terceira 

força que torna o processo de ensino aprendizagem mais complexo – influído por 

singularidades e particularidades do sujeito. É a pessoa que importa. É a sua biografia que 

conta a sua história, as suas aprendizagens. “Sem biografia, não há aprendizagem; sem 

aprendizagem, não há biografia” (Alheit e Dausien, 2006: 177). A opinião destes autores 

também vão no sentido de uma tridimensionalidade, embora das aprendizagens, mas onde, 

facilmente, espelhamos a perspetiva da Hetero, eco e autoeducação, encetada por Pineau. 

Segundo Alheit e Dausien (2006), existe: 

a) Aprendizagem implícita, reflexão e saber pré-reflexivo. Muitos dos processo de 

aprendizagem desenvolvem-se de forma implícita e toma a forma de esquemas de 

experiência e de ação. Ou seja, hetero educação, onde a ação dos outros pode ou não ser 

evidente, pode ou não ser dissimulada. 

b) Dimensão da socialidade da aprendizagem biográfica. Os processos reflexivos de 

aprendizagem não se desenvolvem apenas internamente ao indivíduo, mas dependem da 

comunicação e da interação com os outros. ou seja, eco educação, pois advém da relação 

com um contexto social. 

c) Individualidade e significação pessoal da aprendizagem biográfica. Se a 

aprendizagem biográfica está estruturada nas interações sociais, ela obedece, entretanto, a 

uma lógica individual. Ou seja, autoformação, que é o produto da soma entre a 

aprendizagem e experiência adquiridas e uma estrutura biográfica particular. 
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Todas as aprendizagens colocam o individuo em relação com a matéria que o rodeia, 

sejam pessoas, lugares ou conteúdos. “A aprendizagem e a formação são, neste sentido, 

uma aproximação do sujeito ao mundo, aos outros e a si próprio” (Costa e Silva, 2009: 

2076). Todas as dinâmicas identitárias articulam-se nos diferentes contextos socioculturais, 

económicos e políticos. São também esses fatores, em conjunto com o sujeito, que definem 

a hetero, eco e autoeducação. 

 

Heteroeducação 
O indivíduo educa-se na relação com o outro. Faz, transforma, age, sofre, ama, 

aprende, luta, enfim, vive numa estreita ligação com o próximo. “O outro é aquele que toco, 

e com o qual faço alguma coisa que toca a mim” (Maffesoli, 1995: 48). Nesta ótica, uma 

relação unidirecional é uma falácia total. Azevedo, sublinha que é a “educação é essa ‘arte’ 

de promover o desenvolvimento humano de cada pessoa, que só se des-envolve 

verdadeiramente na medida em que é acolhida pelo outro, que lhe dá em si um lugar” 

(Azevedo, 2011: 124). A simplicidade da educação deixa de existir. Se a singularidade do 

outro me afeta, também eu afeto o outro, mesmo que disso não me dê conta. “O saber que 

nos é trazido por outra pessoa traz a imprescindível marca do humano. Chega-nos 

temperado pelo afeto, pela memória, pela experiência vivida” (Baptista, 2005: 62). 

A heteroeducação é defendida por Kant, aqui lembrado por Savater (2006), quando, 

nas suas reflexões sobre a educação constata que a educação vem sempre de outros seres 

humanos e que o homem só é educado por homens que, por sua vez foram educados por 

outros homens. 

Desmistificou-se a ilustração básica da comunicação, que nos apresentava um 

emissor, uma mensagem e um recetor. Um recetor é também um retroator. Deixaram de 

existir esquemas educativos lineares, passando a haver esquemas concêntricos, de 

permanentes retroações, quer na educação, em particular como na sociedade, em geral. 

Aliás, Dominicé refere que 
a formação assemelha-se a um processo de socialização, no decurso do qual os 
contextos familiares, escolares e profissionais constituem lugares de regulação de 
processos específicos que se enredam uns nos outros, dando uma forma original 
a cada história de vida (Dominicé, 1988: 60). 

É nesse enredo que se forma e reforma o sujeito. Num pequeno jogo de palavras 

trazidas por Freire (2012) pode-se afirmar que “quem forma se forma e reforma ao formar e 

quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (Freire, 2012: 38). Um jogo de palavras, 

em círculo, que encerra a ideia do outro, do hetero. Logo, da heteroeducação. Mas Freire 

(2012) continua e refere que “quem ensina aprende a ensinar e quem aprende ensina a 
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aprender” (Freire, 2012: 39). De facto, como reforça Baptista (2005), perante a outra pessoa, 

na relação com ela, estamos sempre a aprender. Aprendemos numa constante interação, 

num processo dialético de aprendizagem (Delors, 2003), que começa no conhecimento que 

temos de nós próprios, para abrirmos, de seguida, à relação com o outro. Por mais 

individual que seja um percurso educativo, é sempre um caminho seguido pelas pegadas de 

uma relação. Existe-se numa relação de formação no mundo (Costa e Silva, 2009). 

Frantz (2001) refere as três ações educativas inerentes à condição do ser social: 

aprender com os outros; construir conhecimento e transmitir conhecimento aos outros, pois 

a pedagogia “é uma relação social, através da qual fluem forças, interesses, visões de 

mundo, ideologias, no sentido da socialização. Pode ser definida como uma prática política, 

uma prática de construção de poder” (Frantz, 2001: 252). O hetero, o outro, o singular, vinca 

o sentido político da educação, definindo-a como uma construção conjunta do saber, 

destacando a influencia dos outros sobre o indivíduo nos processos educativos. Não 

aprendemos sozinhos, aprendemos com os outros. 

 

Ecoeducação 
A ecoeducação promove a relação entre a ação educativa e o espaço envolvente. O 

espaço envolvente pode ser entendido como “contexto de toda a ação educativa e mediação 

possível para esta” (Capul e Lemay, 2005b: 31). É interessante perceber a influência do 

meio ambiente nos processos educativos. Para tal, basta recordar a Escola de Chicago, 

onde o meio envolvente é um conceito fundamental. Ao espreitar essa definição de meio 

envolvente, compreendemos, à partida, a sua influencia sobre a educação do indivíduo, pois 

é considerado como a “forma particular que adquire, para um dado meio geográfico, o 

domínio acessível da natureza determinado pelo estado da tecnologia, pela qualificação e o 

número absoluto de indivíduos que coexistem no mesmo espaço”.” (Capul e Lemay, 2005b: 

32). Por aqui se percebe a dimensão de tudo o que envolve o indivíduo. Quanto mais 

conhecermos essa dimensão, melhor conseguimos compreendê-lo. “Se o temperamento é 

herdado, já o caráter e os hábitos formam-se sob a influência do meio envolvente” (Capul e 

Lemay, 2005b: 32). 

O homem não pode ser considerado como um produto passivo do ambiente, nem o 

ambiente apenas um produto da ação humana “Há entre eles intercâmbios e interações 

permanentes” (Barracho, 2001: 19). Se espreitarmos a origem da palavra eco, vemos que 

tem origem no grego oikos, que significa casa, ou, de forma mais genérica, o lugar onde se 

vive. Barracho e Dias lembram que foi Urie Bronfenbrenner, em 1979, quem desenvolveu o 

conceito de ecologia do desenvolvimento humano, “enfatizando os processos causais 
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bidirecionais entre os indivíduos e o meio ambiente (Barracho e Dias, 2010: 13). Segundo os 

mesmos autores, o meio ambiente é  
o âmbito do comportamento. É algo que o determina e o integra, que atua como 
estímulo e limite, que se modifica na sua própria dinâmica e que é modificado pelo 
comportamento de um sujeito. O ambiente, deste ponto de vista, é tudo o que é 
percebido por um dado indivíduo devendo o psicólogo investigar como se produz 
essa ordem ambiental e como, e quando, o ambiente modifica o comportamento 
dos sujeitos (Barracho e Dias, 2010: 19).  

Capul e Lemay (2005b) preferem designá-lo como meio envolvente e até o 

distinguem de meio físico e social de meio envolvente, caraterizando-os do seguinte modo. 

O meio físico e social é o conjunto de todos os elementos com os quais o indivíduo pode 

estar em relação. O meio envolvente é mais do que isso e compreende o conjunto das 

condições geográficas nas quais vivem os homens de um dado grupo. É o quadro da vida, 

resultante simultaneamente de elementos naturais e de elementos transformados ou criados 

pelos homens com os quais eles estão em relação. Esta relação comunitária é horizontal e 

circular, “não por que não exista quem ensina e quem aprende, mas porque todos ensinam 

e todos aprendem” (Pinto, 2004: 149). E aprendem na relação com os outros. E os outros 

são tudo o que nos envolve. Como recorda Cuadrado Esclapez, 
a educação é um campo muito amplo em que intervêm numerosos agentes, com 
interesses diversos e, às vezes, opostos, que afetam todas as pessoas, que dura 
toda a vida e que se considera uma ferramenta essencial para construir uma 
sociedade melhor (Cuadrado Esclapez, 2008: 22). 

Uma sociedade que, assim, ganha legitimidade para nos influir, reafirmando a 

ecoeducação como aspeto essencial na educação humana. 

 

Autoeducação 
Apesar de se reconhecer a legitimidade da heteroeducação e da ecoeducação e da 

forma como podem explicam as várias influências a que o indivíduo se vê sujeito nos 

processos educativos, surge a autoeducação (Pineau, 2013), como reforço do desejo e da 

vontade dos sujeitos de regular, orientar e gerir cada vez mais eles próprios o seu processo 

educativo. Essa individualidade desenvolve-se numa mutualidade óbvia com o crescimento 

das atividades de ócio e o aumento de tempo livre, em que cada um pode optar pelo que lhe 

parece mais interessante ou adequado a determinado momento. Muitas atividades de ócio e 

lazer são consideradas atividades de aprendizagem e autoformação. Até ao início de 1980, 

por exemplo, havia bastante resistência a atividades que proporcionassem aprendizagens 

efetiva fora do ambiente escolar de uma sala de aula. A evolução dos tempos trouxe alguma 

autonomia ao sujeito. Os espaços privilegiados para essa aprendizagem ultrapassam o foro 

escolar e abraçam muitos lugares, entendidos e mencionados anteriormente (neste mesmo 
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capítulo) como espaços de educação não formal. Neste sentido, entendemos a educação 

como “um processo de capacitação para a autoeducação em contextos sociais ao longo da 

vida (Cruz Díaz, 2013: 2), ligados a modelos de intervenção relacionados com o ócio e o 

lazer. 

Se recordamos a Escola de Chicago para explicar a ecoformação, para entender a 

ecoformação recorremos ao exemplo do método autobiográfico, de Nóvoa e Finger (1988), 

que demonstrou que “depois do primeiro período paleo-cultural da heteroformação, que quis 

impor-se como a totalidade da formação, parece despontar atualmente a idade neo-cultural 

da auto eco-formação, que faz do processo de formação um processo permanente, dialético 

e multiforme” (Nóvoa e Finger, 1988: 14). Quem protagoniza e decide os rumos da 

educação é o educado e nunca o educador. Daí a importância da autonomia. É o indivíduo 

que decide o que aprende e, acima de tudo, a utilização que fará do que aprende. “A 

formação pertence a quem se forma” (Nóvoa e Finger, 1988: 16). É o sujeito quem delineia 

os seus motivos pedagógicos. 
Os adolescentes e alguns jovens saem à rua por diferentes motivos: lúdicos, para 
se encontrar com amigos; para falar um pouco, por saudade, porque em casa não 
se faz nada, porque não sabem o que fazer nem onde fazer, porque necessitam 
de liberdade. É um lugar pleno de estímulos, em que o indivíduo se autoafirma, 
revela-se, reconhece-se, um lugar onde também se constroem modelos de 
comportamento e se ensaiam projetos de autonomia Majado Freile (2007: 121-
122). 

Autoformação é tornar-se sujeito da sua própria formação, mas também “aplicá-lo a 

si mesmo: tornar-se objeto de formação para si mesmo” (Pineau, 1988: 67). Até porque a 

educação depende apenas e só do próprio, sendo um “processo global de autonomização, 

no decurso do qual a forma que damos à nossa vida se assemelha – se é preciso utilizar um 

conceito – ao que alguns chamam de identidade” (Dominicé, 1988: 61).  

A autoeducação é tão-somente uma autonomização educativa. É uma apropriação 

por parte de cada um do seu próprio poder de educação. Porém, a autoeducação do 

indivíduo não é um processo egocêntrico, fechado sobre si ou individualista, egoísta. É o 

resultado de uma vontade própria, mas que advém de um sistema de relações pessoais e 

sociais. Quer a heteroeducação – a ação dos outros –, quer a ecoeducação – a ação do 

meio envolvente –, devem considerar-se como elementos da equação. Se lhe atribuirmos 

um raciocínio metafórico e o compararmos com a matemática, poderemos concluir que a 

educação do indivíduo é a soma da raiz quadrada da heteroeducação com a raiz quadrada 

da ecoeducação, elevada à autoeducação. 

A nossa principal aprendizagem, independentemente dos lugares ou contextos, 

deverá prender-se à aquisição de ferramentas de autoeducação, para sermos agentes 

participativos na sociedade do conhecimento. A educação também é aprender a aprender. 



Enquadramento teórico – A herança educativa na vertiginosa passagem do tempo 

 133 

Aprendemos tanto na escola como fora dela. Nesse sentido, importa compreender a 

educação na sua relação binária escolar/ paralela e nessa dualidade de razões de ser. 

 

A dualidade na educação  
Reflitamos agora sobre as questões relacionadas com a educação escolar e a 

educação social, que alguns autores designam de educação paralela, exatamente por 

acontecer em lugares, momentos, argumentos e demais fatores paralelos à escola. Tende-

se, atualmente, e cada vez mais, para a educação pluridimensional (Delors, 2003) 

desenvolvida ao longo de toda a vida, em todos os espaços e tempos, que substitui a tríade 

formal, não-formal, informal. 

Mais do que engavetar a educação em instituições paralelas à escola, esta visão 

dual da educação é compreendê-la nos diferentes contextos sociais do indivíduo. Se em 

exemplos anteriores o esforço argumentativo seguiu sempre na direção da diferença, da 

oposição – formal oposto de não-formal e informal; hetero e eco oposto de autoeducação –, 

o discurso de agora segue uma linha de convergência e complementaridade, num claro 

esforço de encontrar os elos que aproximam o escolar do paralelo. A exposição irá dedicar-

se à clarividência desta educação dual nas sociedades de hoje. 

O coro de opiniões que fomos recolhendo ao longo da investigação reconhece, 

apesar do espectro da crise educativa, a importância das entidades escolares na educação 

do indivíduo, nomeadamente na certificação e autenticação de conhecimentos. 

Carmo Gomes e Orlando Garcia admitem que existe uma hipervalorização da 

certificação escolar. 
Nas sociedades atuais, claro que há uma hipervalorização dos certificados 
escolares e dos diplomas escolares, que não é de agora. É uma valorização que 
começa há dois séculos, com a massificação da escola, com a ideia de que a 
escola é o lugar por excelência para se ensinar e aprender (Gomes, 2014: 
entrevista n.º 1). 

Para Orlando Garcia,  
Uma das coisas que eu sinto como sociólogo, e que tento sempre proporcionar, é 
que haja esse combinado, esse cruzamento, porque sem o escolar nós não temos 
habilitações, nem capital. E hoje em dia não vivemos sem capital certificado, 
acreditado. Todos temos de ter o 12º ano ou equivalente. O escolar é muito 
importante porque é um sine qua non para podermos ter mobilidades sociais e não 
ficarmos presos (Garcia, 2014: entrevista n.º 2). 

Ander-Egg afirma que o certificado será o menos importante, sendo ambos os 

contextos de educação importantes para o indivíduo. 
Em relação à educação escolar e social, esta última menos formal, considero 
ambas importantes para o indivíduo. Até porque a educação social, por norma, vai 
ajudar o indivíduo em situações que a educação escolar não consegue chegar. E 
tão pouco está direcionada para isso. Assim sendo, dou muita importância a essa 
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educação. Em nenhuma parte do mundo a Educação Social é certificada. Mas 
isso não é o mais importante. O diploma ou a certificação nunca é o mais 
importante (Ander-Egg, 2014: entrevista n.º 7). 

Apesar de não ser o mais importante, a certificação condiciona muito o trabalho de 

outros lugares educativos, como refere Joaquim Azevedo. 

“Um dos problemas graves dessas outras instituições que, não sendo 

necessariamente educativas, têm um papel educativo é que, mal se aproximam da 

certificação, aproximam-se do modelo escolar e perdem sua identidade” (Azevedo, 2014: 

entrevista n.º 11). 

O peso e relevância da escola é, por agora, inquestionável, nomeadamente no que 

se refere à sua missão democrática, que Carmo Gomes e Augusto Santos Silva salientam. 
Nós, muitas vezes, temos de ter processos de formalização nas escolas que 
garantam a igualdade de oportunidade (...) A escola tem a missão de 
democratização. É um elemento fundamental para a igualdade de oportunidades e 
para democratizar o acesso e o sucesso na escola. Sou da opinião que não se lhe 
pode retirar esse tempo nem esse espaço. Acho que a escola tem de se 
diversificar internamente (Gomes, 2014: entrevista n.º 1). 

Augusto Santos Silva salienta, em primeiro lugar, que 
“a escola democrática foi e é, por natureza, um espaço relevante de participação 
dos alunos e de formação dos alunos para a participação. Seja a formação 
propriamente dita, seja a formação por habituação e pelo aprender-fazendo, 
designadamente pelas possibilidades que oferece, quer seja de organização de 
movimentos associativos, quer seja por formas de representação dos estudantes 
em órgãos de gestão (Santos Silva, 2014: entrevista n.º 8). 

Orlando Garcia realça a posição hierarquicamente superior da escola em relação a 

outros espaços educativos. 
Nós temos de ter grelhas clássicas e tem de estar presente a Educação formal. 
Depois, na prática – a minha prática e a minha opção, é que isso seja tudo 
misturado, combinado e que não seja estático (...) A escola está hierarquicamente 
acima de todos os outros espaços educativos” (...) Não acredito que a escola 
perca o protagonismo. Mas, daqui a 20 ou 30 anos talvez este sistema esteja um 
bocado diluído, até devido às questões da natalidade (Garcia, 2014: entrevista n.º 
2). 

Bartolomeu Paiva apruma a opinião na mesma linha de raciocínio, atribuindo à 

escola um papel fundamental. 
Considero que assiste à escola, ao nível daquilo que são as suas competências 
educativas, um papel incontornável (...) É importante que a escola se assuma com 
uma identidade própria e muito forte, mas a escola hoje deve decorrer de múltiplas 
confluências e interações. Hoje não será possível uma entidade, seja escola ou 
outra, isolar-se, isso hoje é absolutamente impossível, logo, conforme vem sendo 
dito, a reafirmação da escola não me parece de modo algum possível se não se 
abrir à sociedade, à economia, à cultura, ao património (Paiva, 2014: entrevista n.º 
3). 

Contudo, a escola terá de assumir algumas alterações, ao nível das metodologias, 

estratégias e instrumentos de educação, correndo o risco de não conseguir responder às 
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solicitações do mercado atual do conhecimento. Cuenca prevê que a escola não perderá o 

domínio educativo se, eventualmente, se tornar mais flexível. 
A grande mudança na escola será, provavelmente, o facto de a escola assumir, no 
mesmo espaço, diferentes papéis que agora não tem. Mesmo que não seja no 
mesmo espaço, vão desenvolver-se diferentes papéis e toda a parte tão formal é 
provável que comece a desaparecer. Aliás, a escola terá de acompanhar o 
rompimento de barreiras e ir ao encontro de mais flexibilidade. Essa flexibilidade 
vai fazer com que a escola, evidentemente, abra o seu espaço para outros 
espaços e haja essa relação saudável e necessária (Cuenca, 2014: entrevista n.º 
6). 

António Nóvoa acredita que a escola ainda não perdeu todo o seu poder devido a 

fatores sociais, mais do que a propósitos pedagógicos. 
 Tudo está organizado de uma forma em que é muito difícil alterar esta situação, 
não por razões educativas, nem pedagógicas, mas por razões sociais. No dia em 
que resolvermos este problema, a escola pode, muito facilmente, evoluir e 
desmaterializar-se sem grandes problemas. A grande dificuldade está na estrutura 
social, da família e do trabalho. A dificuldade de transformação da escola é 
pedagógica, mas mais ainda social e burocrática. São estes três pilares que 
dificultam a mudança da escola (Nóvoa, 2014: entrevista n.º 4). 

A escola atravessa uma conjuntura que lhe está a ser desfavorável, principalmente 

no que respeita ao reconhecimento da sociedade. Assume-se que a crise educativa se deve 

à crise escolar sentida nas nossas instituições de ensino. 

Joaquim Azevedo atenta a uma reformulação urgente nas propostas educativas. 
A educação escolar já devia estar num processo de reestruturação bastante mais 
profundo daquele em que está. Até porque se está a esgotar em muitas das suas 
dimensões e tem tido muita dificuldade em fazer essa adaptação. Não só nesse 
aspeto com noutros, mas tem muita dificuldade em fazer essa ligação aos 
contexto sociais e culturais que envolvem a escola. A ligação até se vai fazendo, 
mas é sempre uma ligação muito forçada, muito difícil, muito complicada de 
construir (...) A escola não promove o pensamento crítico nem divergente. Isso é 
fundamental como elemento educativo. A escola deveria promover a participação 
na comunidade e, por exemplo, nas questões do voluntariado ou à participação 
em muitas dinâmicas que, mesmo continuando a ser escolares, poder ser 
construídas na realidade local (Azevedo, 2014: entrevista n.º 11). 

Para o professor, o futuro está na articulação entre a educação escolar e a educação 

social.  
A escola tem de reformular a sua proposta de educação. O mundo mudou, é um 
facto. A realidade é muito diferente e essa educação escolar continua a ser muito 
estruturante. Deveria haver uma maior articulação entre o escolar e o social. O 
social ganhou uma relevância brutal e há fontes de acesso ao conhecimento, ao 
saber declarado (não ao saber tácito) mas ao saber codificado que também se 
fazem fora de contexto escolar (Azevedo, 2014: entrevista n.º 11). 

A educação paralela é encarada como uma irrefutável resposta da própria sociedade 

à crise educativa vivenciada nas instituições escolares, constituindo aquilo que designamos 

por Educação dual. 
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Para compreender a Educação dual, teremos de perceber a que conceções 

educativas nos estamos a referir e definir o que se considera educação escolar e educação 

paralela. 

O conceito de Educação Escolar é unanimemente aceite pela comunidade 

académica e científica como um sistema de sistema de ensino de todos os tipos, desde o 

ensino pré-escolar até ao universitário, passando pelo ensino básico e secundário, estes 

últimos obrigatórios. É uma educação realizada no contexto escolar, com programas de 

estudo, perfis de docentes pré-definidos, avaliação, certificação e diploma escolar. 

Todavia, existem autores que, concordantes com a designação de Educação Escolar, 

são mais divergentes no conceito de Educação Paralela. Schulze, por exemplo, em 1993, 

citado por Alheit e Dausien (2006) distinguiam "aprendizagem curricular" e "aprendizagem 

biográfica", seguindo esta última outras regras, precisamente biográficas, sem poder, porém, 

prescindir completamente do esqueleto formal. 

Azevedo refere-se à Educação Social, para definir “todas as modalidades de 

educação realizadas nos contextos sociais mais heterogéneos, sem caraterísticas escolares, 

a começar pela família” (Azevedo, 2011: 124). 

Pinto (2004) é mais direto ao afirmar que “existe uma educação escolar de formação 

inicial – ensino formal – e uma educação extraescolar – não formal – de formação 

permanente” (Pinto, 2004: 154). O que, nesta ótica, se aproxima mais da Educação Escolar 

e Social. 
Não se trata de criar uma fronteira entre a chamada ‘educação escolar’ e a 
‘educação social’, considerando que a primeira é de caráter formal e a segunda de 
âmbito não-formal ou informal. Falar de educação social, neste contexto, é falar 
das várias possibilidades sociopedagógicas que a cultura (culturas) estabelece 
para que os indivíduos transitem, circulem e participem de forma crítica e 
responsável nas várias dinâmicas de sociabilidade (Canastra, 2009: 2026). 

Existem autores que preferem utilizar o termo Pedagogia social ou Pedagogia 

Sociocultural (Orzechowski e Gama Barbosa, 2011), destacando as potencialidades e as 

práticas socioculturais e socioeducativas que se imprimem em diferentes espaços, em 

diversos contextos. 

Beillerot, recordado por (Orzechowski e Gama Barbosa, 2011) identificou a 

sociedade pedagógica, que se define como espaços de mercado onde existe trabalho 

pedagógico, como por exemplo: hospitais, penitenciárias, museus, fundações, Ong’s, 

empresas de educação corporativa e não-corporativa, etc. Uma outra forma de olhar a 

Educação Paralela, desta feita circunscrevendo-a também numa dinâmica institucional. Mas 

a Educação Paralela não se reduz a instituições coexistentes com a escola. Vai mais longe, 

chega mais além, abraça outros tempos e outros lugares. 
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Será preciso recuar até aos anos 60, do século passado, para, com a ajuda de, 

Cuadrado Esclapez (2008) conhecer a evolução do conceito de Educação Paralela. 

Em 1966, Georges, Friedmann propôs o conceito de ‘Escola paralela’ para se referir 

à influência educacional dos estímulos que o aluno recebe do meio onde está inserido, 

como, por exemplo, os meios de comunicação. Assim se estendeu a ideia de que o contexto 

educa. Schawrtz, em 1973, construiu um conceito mais amplo de educação, afirmando que 

esta poderia ser considerada como tudo aquilo que converge – consciente ou 

inconscientemente, através de todas as circunstâncias da vida e sobre o plano afetivo e 

intelectual, – para modificar o comportamento de uma pessoa ou um grupo e suas 

representações perante o mundo. Em 1976, Louis Porcher estendeu o conceito de ‘Escola 

Paralela’, definindo-a como o conjunto de vias através do qual, e à margem da escola, 

chegam aos alunos (e a outros), as informações, o conhecimento e uma certa formação 

cultural, dos mais variados campos. Coombs, em 1986, afirmou que o conceito de educação 

se estende mais além da escola e se identifica mais com a aprendizagem, 

independentemente de onde, quando ou em que idade ocorre. 

Em 1988, António Nóvoa escrevia sobre a separação dos espaços de formação e os 

espaços de ação. 
Dois tempos, dois espaços, mas também duas lógicas distintas: de um lado, as 
situações de formação normalmente organizadas segundo uma lógica dos 
conteúdos a transmitir e das disciplinas a ensinar; do outro lado, as situações de 
trabalho organizadas segundo uma lógica dos problemas a resolver e dos projetos 
a realizar (Nóvoa, 1988: 110). 

Ao longo do tempo foram surgindo novas formas de entender a educação como um 

fenómeno muito mais amplo e completo. Podemos, então, concluir que 
a educação é uma atividade que se exerce através de vários agentes e que isso 
deve ser abordado por toda a sociedade, uma vez que a educação escolar não 
pode responder a todas as necessidades necessárias da educação global e, por 
vezes, é insuficiente para contrariar influências educacionais negativas (Cuadrado 
Esclapez, 2008: 20). 

Existem muitos agentes envolvidos nos diversos processos educativos e a educação 

é concretizada de muitas formas, em múltiplos lugares e contextos: família, bairro, grupos de 

pares, televisão, jornais, livros, relações de vizinhança, condomínios, internet, entre outros. 

A lista é, seguramente, interminável. E “todos são espaços educativos, embora não 

entendamos alguns como tal” (Cuadrado Esclapez, 2008: 20). Contudo, as fronteiras entre a 

escola esses espaços educativos são bem sublinhados. Não há, de facto, união (nem união 

de facto) entre a escola e a comunidade. Essas fronteiras que se desenharam entre a 

escola e a comunidade “só tendem a reforçar a artificialidade da vida escolar, ignorando os 

verdadeiros problemas (sociais) que a habitam” (Canastra, 2009: 2025).  
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A educação não está reduzida à ação de instituições educativas. Deve “ampliar-se a 

extensão do seu conceito” (Cuadrado Esclapez, 2008), quer no espaço como no tempo. 

Seguir-se-á, adiante, um subcapítulo sobre Educação ao Longo da Vida, mas antecipa-se 

um pouco este conceito, pois a Educação Paralela confirma isso mesmo: que o sujeito vive, 

constantemente, em processo educativo. O indivíduo aprende ao longo de toda a sua vida, 

em diferentes contextos, em diferentes espaços. Fora da escola, também se educa e 

aprende. Por isso, apesar de ser o mais referenciado, o espaço escolar não é o único 

espaço educativo que a pessoa ocupa ao longo da sua vida. “A sociedade compara 

educação com escola, quando na realidade os processos educativos sucedem num 

ambiente muito mais amplo e complexo” (Cuadrado Esclapez, 2008: 18). Pensa-se que “não 

há educação fora do Estado” (Azevedo, 2011: 159), mas não corresponde à verdade. A 

educação acontece em muitos outros espaços e em outros tantos tempos. A educação 

deixou de se ver como “algo vinculado a um momento, lugar ou pessoas em particular e 

passa a estender-se a toda a vida. É toda a aprendizagem que se produz sem ter em conta 

onde, como, quando, com quem ou em que idade” (Haro Mansilla, 2007: 16). 

Não se reduz a formas organizadas e institucionalizadas. “Engloba todo o complexo 

de experiências vividas quotidianamente, de episódios de transição e de crise” (Alheit e 

Dausien, 2006: 190). Episódios que marcam o indivíduo, na sua génese, e o modificam e 

transformam, libertando-o. “A educação, em cada momento, seja em contexto escolar ou 

social, é sempre uma relação, o encontro entre duas liberdades, duas liberdades que se 

olham face a face, olhos nos olhos” (Azevedo, 2011: 125). A educação é um ato de 

liberdade e emancipação. É um processo demasiado amplo para se restringir, correndo o 

risco de atrofiar, a um só modelo. Como destacam Orzechowski e Gama Barbosa, 
importa prestar atenção ao processo educativo que acontece também fora da 
escola, numa educação assistemática e não-formalizada. Um processo 
sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania (...) um 
processo onde a articulação entre teoria e prática é fundamental e embasa a 
“pedagogização” do trabalho educativo em outros espaços, além da escola 
(Orzechowski e Gama Barbosa, 2011: 7605-7606). 

Numa só frase, “a educação é um processo que não se esgota na escolarização” 

(Ytarte, 2006: 316). Aliás, todo o conhecimento criado, trocado, gerado e transformado nas 

sociedades atuais não cabem numa só instituição, num só modelo. Azevedo (2011) alerta 

que o conhecimento que é necessário mobilizar para obter processos educativos que vão ao 

encontro das necessidades e potencialidades de todos, não pode estar presente nem ser 

controlado numa só instituição. Oferecemos demasiado destaque à escola (apesar de ela ter, 

por si só, esse protagonismo) e responsabilizamo-la pelo sucesso educativo dos educandos, 

como se a educação do indivíduo e a sua integração na sociedade dependesse apenas 

disso. Porém, “não está escrito em nenhum livro sagrado que a educação deva desenrolar-
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se numa pequena sala com carteiras” (Postman, 2007: 116). Não compreendemos que, ao 

atribuir todas as responsabilidades à escola, estamos a negligenciar as forças educativas 

presentes noutros lugares, pessoas e contextos. Neste sentido, Haro Mansilla (2007) 

adverte para não esquecer que: 

- A escola é uma instituição histórica, funcional em algumas sociedades, quem nem 

sempre existiu e na nos garante que sempre existirá; 

- Até mesmo nas sociedades escolarizadas, a escola não é um mecanismo único 

que engloba toda a vida dos indivíduos, mas é grupal e ocupa apenas um intervalo 

de tempo na vida desses grupos, além disso, com ela coexistem outros sistemas 

educativos; 

- Os fatores ou intervenientes educativos não formais englobam o processo 

educativo do indivíduo e, por conseguinte, interferem uns nos outros; 

- O marco institucional e metodológico da escola nem sempre é o mais idóneo para 

colmatar as necessidades e exigências educativas. 

É imperioso aumentar o raio educativo e abranger outros agentes, evitando que a 

educação fique estanque num só polo, que nem sequer é o central, atraindo a si todas as 

garantias de integração bem-sucedida do indivíduo. A existência de outros lugares 

educativos é essencial, para, em conjunto, irem ao encontro de todas as exigências de 

todas as pessoas. 

A meio de uma década que já deveria ser de confirmação da renovação e não de 

esperança em mudar, ainda assistimos a uma escola fechada, muda e de ouvidos entupidos, 

que insiste em remar contra a maré que a evolução da sociedade ondeou. O modelo escolar 

nunca mudou, apesar das mudanças pedagógicas ocorridas ao longo do tempo.  
É necessário que a instituição educativa se abra à aprendizagem, que se 
questione, que seja sensível à crítica, que analise as suas práticas (...) A escola 
não tem apenas a missão de ensinar. Para fazê-lo adequadamente, tem de 
aprender (Guerra, 2003: 202). 

Os problemas da escola são evidentes, mas teimamos em traçar a linha que, 

segundo Azevedo (2011), separa e isola a educação escolar da educação paralela, da 

formação profissional, do apoio comunitário, dos empregos. Joaquim Azevedo é um dos 

maiores críticos do atual sistema escolar, que, afirma, está “a impelir à destruição do valor 

público educacional, tendo por base a ação prepotente e autoritária do Estado/ 

administração pública” (Azevedo, 2011: 199). O professor da Universidade Católica do Porto 

vai mais longe no seu discurso e reclama que, em pleno século XXI, “estamos mergulhados 

numa educação de ‘Sistema Único’ e num ‘Estado Educador’, ambos suficientemente 

capazes de abafarem a nossa liberdade” (Azevedo, 2011: 159). O mesmo autor afirma que 

o sistema educativo está bloqueado e considera que a escola demasiado frágil, funcionando 
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mal, sustentada nos seus próprios mecanismos de poder, demasiado autoritária e 

controladora (Azevedo, 2011). As escolas foram invenções do séc. XXI que duraram mais 

tempo do que a sua utilidade (Postman, 2007). A Educação escolar já não consegue, 

atualmente, cumprir sozinha com aquilo que dela sempre esperaram: ensinar conteúdos, 

instruir, educar futuros cidadãos ativos e responsáveis, formar pessoas de caráter e de 

consciência livre. Azevedo afirma que 
o sistema educativo diz que serve para uma coisa e faz outra, diz que acolhe 
todos e em todos promove o ‘desenvolvimento integral do ser humano’ e, ao 
mesmo tempo, abandona pelo caminho perto de 40% dos cidadãos até ao fim do 
ensino secundário, a maioria dos quais sem qualquer qualificação para a inserção 
socioprofissional (Azevedo, 2011: 80). 

De facto, ao transformar-se numa instituição para todos, a escola perdeu muito da 

sua singularidade e não consegue satisfazer as necessidades de todos os seus alunos, 

professores, funcionários, encarregados de educação e demais integrantes da comunidade 

educativa. 

Com a criação, a partir do século XIX, da escola de massas optou-se por uma 

uniformização e homogeneidade do ensino não se alterando desde então. É tempo de 

reclamar a escola (Magalhães e Stoer, 2006) e a educação, a partir dos desígnios 

identitários dos indivíduos e dos grupos. As pessoas são o mais importante da educação. 

Santos Guerra (2003) lamenta a pressão que se assiste nos processos educativos. A 

pressão do êxito, da urgência, da comparação, das ambições, do ritmo, das modas e do 

egoísmo partilhado fazem com que a satisfação pessoal, o sentimento de dever cumprido e 

o prazer individual seja remetido para segundo plano. Facto que resulta em indivíduos 

menos solidários e mais competitivos. Rocha (2008) recorda que Coménio, no séc. XVI 

entendia o mundo como a escola do ser humano, definindo-o como um animal educável, 

pois nunca se poderia tornar homem se não fosse educado. O mesmo autor (Rocha, 2008) 

recorre a Kant para reforçar que o homem só pode tornar-se homem pela educação, sendo 

que, assim, na educação não são as coisas nem os artefactos o mais importante, mas sim 

as pessoas. A escola de hoje não se preocupa com o sujeito aprendente. A escola 
assenta na homogeneização dos alunos e na subordinação aos princípios da 
tragédia grega: unidade de espaço, de tempo e de ação – tudo se passa nos 
mesmos lugares, ao mesmo tempo e da mesma maneira. Uma escola é uma 
coleção de salas de aula e o ensino é uma repetição de atividades pré-
formatadas, iguais todos os anos (Martins, 2013). 

A escola democrática, baseada num sistema para as massas, de acesso obrigatório 

e gratuito para todos, virou as costas à sociedade, pois não tem capacidade para lhe dar 

resposta. São de tal força as solicitações internas que não tem meios para responder a 

propostas externas. “A escola passou a viver a crescente heterogeneidade de públicos 

como uma patologia para a qual seria impossível encontrar remédios sem colocar em causa 
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a clássica “gramática organizacional” que marca a escola da modernidade” (Canário, 2009: 

12-13) 

Eis o contrassenso: A homogeneidade da escola foi criada para tentar dar resposta à 

heterogeneidade de quem a frequenta. Como é fácil de adivinhar, nem todos os alunos se 

reveem em sistemas criados ao nível central, sem atenções ao nível local. Ao contrário do 

que seria de esperar, a escola de massas, para as massas, vê-se confrontada com enormes 

desigualdades, quer de acesso, quer de sucesso. “O santuário ruiu e temos estado a 

construir uma escola para todos, incluindo os bárbaros, esses que nem sequer querem 

estudar” (Azevedo, 2011: 23). Postman conta na obra O fim da educação (2007) que o 

formando deverá ser sempre parte da solução e não do problema. Mas os modelos 

adotados pelos sucessivos governos, de uma escola que se quer para todos, mas não está 

preparada para nenhuns, “leva a que existam práticas de facilitismo nas nossas escolas” 

(Azevedo, 2011: 63). Esse facilitismo será potenciado pela importância no cumprimento de 

metas, no alcance de determinados números, pela necessidade de mostrar sucesso, nem 

que este seja falso. E o aluno sente-se imobilizado por todo este cenário que ridiculariza a 

própria educação, não se identificando com os processos verticais nela existentes. Como 

ilustra Canastra (2009), “a escola aparece como uma entidade ‘abstrata’ ou ‘distante’ das 

preocupações sociais ou, pelo menos, ignora-se que o ‘social’ faz parte integrante da cultura 

escolar” (Canastra, 2009: 2025). 

A escola de hoje investe mais energia no que é racional, em detrimento do emocional. 

A visão racionalista da escola resulta no desenvolvimento, por parte dos alunos, das 

competências racionais, obstando os aspetos emocionais, artístico, criativos, críticos. A 

escola “tende a privilegiar a sua função ‘instrutiva’ ou ‘académica’ (centrada, quase 

exclusivamente, no conhecimento disciplinar), secundarizando a sua função formativa” 

(Canastra, 2009: 2026). A escola tem cumprido o seu trabalho do ponto de vista da teoria e 

da racionalidade do saber, mas falta-lhe explorar o outro hemisfério. Falta-lhe equilibrar a 

razão com a emoção, a inteligência com a criatividade, a aceitação com a crítica, os 

conhecimentos com a competência.  

A Unesco, já em 1972, divulgava a informação de que 80% das informações que as 

crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos de idade provêm de fontes 

externas à escola. No entanto, a escola, pelo contrário, produzia 80% de informação inútil. 

Posto isto, Baptista (2005) pergunta “onde fica a autoridade, a identidade, da organização 

escola quando a sociedade reclama condições para uma aprendizagem contínua, 

protagonizada por todas as pessoas, em todas as circunstâncias da sua vida?” (Baptista, 

2005: 61-62). Essa dicotomia traz resultados desastrosos. O afastamento gigantesco entre 

as aprendizagens escolares e as solicitadas, pela sociedade, na prática profissional 
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confirma o hiato enorme existente entre a formação académica e o mercado de trabalho. 

Isso leva a que a maioria das pessoas negue todo e qualquer valor à Educação formal, 

atribuindo a máxima importância à formação pelo trabalho.  
A escola, o instituto ou a universidade não respondem às necessidades da 
sociedade atual e, muito menos, às do aluno que, fora das instituições educativas, 
está imerso num contexto comunicativo e tecnológico que lhe permite viver ‘outra 
realidade’, ‘outra educação’ (Aparaci, 2008: 9). 

Na maioria dos lugares de educação pública, massacram os alunos, alimentando-os 

com conteúdos demasiado escolarizados e sem ligação com a vida comunitária. 

Ainda não se assistiu, como fora muitas vezes anunciada, à morte da escola, mas 

ela está, de facto, exausta (Azevedo, 2011). O caminho futuro passa por lhe dar repouso, 

retirando protagonismo e responsabilizando todos os outros lugares educativos paralelos à 

escola. Só assim será possível concretizar os anseios de uma democracia educativa 

(Canastra, 2009), não só no acesso como no sucesso; não só na construção como na 

fruição.  
A comunidade local é, efetivamente, o lugar privilegiado onde se podem construir 
as bases de uma educação para todos e que implique e comprometa os vários 
atores sociais, apostando na promoção e dinamização de espaços-tempos 
educativos, a partir dos quais se concretiza a atividade educativa (Canastra, 2009: 
2026). 

É na relação de todos os espaços-tempos educativos que se consegue estabelecer 

uma aproximação entre a Educação Escolar e a Educação Paralela, promovendo relações e 

dinâmicas intercomunitárias que privilegiem a participação, a autonomia e a cooperação. 

Essa terá que ser a estratégia socioeducativa primeira, pois os processos de ensino-

aprendizagem que acontecem fora dos muros da escola também são previstas, através de 

um “plano invisível, mas determinante na formação dos futuros adultos” (Aparaci, 2008: 9). 

O caminho passa por assumir a escola como um locus de estruturação (Teixeira, 2011), 

onde a estrutura, historicamente reconhecida, seja complementada pela ação, pelo 

envolvimento na comunidade. O ideal seria até, como defende Delors, “imaginar uma 

sociedade em que cada um seja, alternadamente, professor e aluno” (Delors, 2003: 18). 

Uma sociedade onde se distinga Educação Escolar de Educação Paralela, mas sempre 

numa ótica horizontal e nunca vertical, sem hierarquias no alinhamento da importância 

educativa do indivíduo. 

Defendemos uma relação próxima e cúmplice entre a escola e a sociedade. Aliás, 

qualquer lugar educativo fora do circuito da escola vai nela beber a inspiração para as suas 

práticas educativas. Todos os lugares educativos se comparam à escola, seja para afirmar 

as suas diferenças, seja para confirmar semelhanças. Até porque “as iniciativas de 

educação e de formação que transbordam o campo escolar são geralmente paralelas à 
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educação escolar e paralelas entre si mesmas, subordinadas a um modelo de catálogo 

preestabelecido” (Azevedo, 2007: 37). As atividades desenvolvidas em contextos paralelos à 

escola são, muitas vezes, desprovidos de planeamento, conhecimento, acompanhamento, 

avaliação, entre outros aspetos que determinam a qualidade das práticas protagonizadas. 

No campo do planeamento e desenvolvimento, a escola é ainda a instituição referência da 

educação. “A escola, como instituição inserida numa comunidade, desempenha um papel 

fundamental em todo o processo de formação de cidadãos, ajudando a torná-los aptos para 

viver numa sociedade da informação e do conhecimento em constante mutação” (Cachada 

e Costa, 2007: 42). Não podemos refutar a sua importância junto da sociedade. É essencial, 

por um lado, abrir a escola à comunidade, mas também, por outro, abrir a comunidade à 

escola. 
A escola é um lugar da comunidade, um lugar onde a comunidade se constrói 
quotidianamente. Como tal, defendemos que urge construir uma comunidade 
aberta à escola que integre e se aproprie da cultura escolar, mas com o devido 
respeito e sentido de autorização (Cachada e Costa, 2007: 43). 

Sendo clarividente que assistimos à implosão em câmara lenta da escola, também 

não será menos evidente que muitas das instituições sociais também se ilibaram das suas 

responsabilidades, desaparecendo entre o vai e vem das sociedades atuais. 
Num contexto de globalização e falência das antigas instituições socializadoras 
(exército, igreja, família), sobre a escola recaem responsabilidades acrescidas. 
Nela se deposita a expectativa de que se possa manter a reproduzir a cultura 
nacional, contrariando a tendência para a erosão das referências identitárias 
tradicionais (Almeida, 2009: 42) 

porque “se espera tudo da escola, em termos de socialização e educação, apenas porque 

estão todos na escola até aos 15 (e agora 18 anos) e porque outras instituições de 

socialização e educação não cumprem as suas finalidades sociais” (Azevedo, 2011: 42-43). 

Por exemplo, o bairro ou a rua, que sempre foram espaços de convívio e relação, por isso 

de troca e transmissão de saberes, de mudança e transformação. Atualmente, muitos 

bairros são lugares inseguros, onde reina o medo e a suspeita. Majado Freile (2007) alerta 

para o facto de muitos lugares, que por princípio seriam educativos, não são educadores. 

Não contribuem para a educação de quem neles habita. Pelo contrário são um espaço de 

risco e perigo. Muitas vezes, um contexto vocacionado para a educação, paralelo à escola, 

não se configuram um complemento convergente com a educação escolar, mas sim uma 

oposição clara aos princípios, normas e valores de cidadania, evocada e partilhada noutros 

contextos educativos. 

A Educação Paralela é um ótimo princípio de educação integral do indivíduo, mas 

existem inúmeros lugares de Educação Paralela que a escola, os pais, a família e outros 

agentes educativos não controlam. O crescimento das atividades de ócio e lazer trouxeram 



Enquadramento teórico – A herança educativa na vertiginosa passagem do tempo 

 144 

relevo e visibilidade a muitos lugares educativos, que antes seriam ignorados ou 

negligenciados pela sociedade. Esse crescimento contribui para a afirmação da Educação 

Paralela, muitas vezes em prejuízo da Educação Escolar. Valorizou-se, e continua a 

valorizar-se, o potencial educativo de muitos lugares, contextos, fenómenos ou agentes 

educativos. Contudo, Azevedo (2011) também reconhece que “nenhuma instituição social 

fez tanto pela democracia e pela cultura, em Portugal, como a escola portuguesa!” (Azevedo, 

2011: 47). Apesar da ascensão da Educação Paralela, a “instituição legitimada e 

reconhecida socialmente como responsável pela educação é a escola” (Cuadrado Esclapez, 

2008: 18). Esse reconhecimento está patente, por exemplo, na vertente certificadora que 

mais nenhuma instituição tem. Mesmo as outras entidades formativas, como empresas ou 

associações, terão que obedecer às exigências que a dinâmica escolar impõe, sendo 

sempre da escola a última tomada de decisão. 

Apelamos a dinâmicas que convirjam as práticas de Educação Escolar e Educação 

Paralela. A escola e a comunidade tem de protagonizar um diálogo a duas vozes, assente 

na trilogia educação, formação, emprego, que coloca a escola fora de portas, relacionada 

com a vida lá fora (Guerra, 2002). Para tal, é preciso renovar a escola (Nóvoa, 2002). 
Repensar a educação como espaço público implica interrogar criticamente o one 
best system, para utilizar a expressão consagrada por David Tyack (1974), e 
compreender as razões que impediram a escola de cumprir muitas das suas 
promessas históricas. É a partir deste lugar que poderemos imaginar propostas 
que conciliem a escola com a sociedade e chamem a sociedade a uma maior 
presença na escola (Nóvoa, 2002: 251). 

É importante investir numa cultura de participação organizada, numa unidade 

dialética entre os vários tempos e lugares educativos presentes na comunidade, 

independentemente da sua origem ou vocação, desde que reconhecidos como capazes, 

responsáveis e competentes para concretizar a sua ação educativa sobre o sujeito. A 

comunidade é o mais potente motor do desenvolvimento e não se podem descurar as suas 

potencialidades. Comunidade, na sua veia educativa, que Majado Freile identifica como  
uma fonte de grande riqueza social e com grande capacidade de resposta 
educativa emanando, por um lado, da rede de serviços públicos, como é a rede de 
escolas e centros educativos em geral, os serviços de bem-estar social e de 
saúde, as bibliotecas, os centros de emprego e formação profissional, os serviços 
de cultura, os museus e outros recursos culturais, centros cívicos e de tempo livre, 
desportivos... e, por outro lado, das iniciativas impulsionadas por entidades não 
lucrativas – do 3º sector – e associações locais e comerciais (Majado Freile, 2007: 
122). 

Há uma necessidade intrínseca de articular processos, metodologias e práticas entre 

os diferentes agentes educativos.  
Só um processo de ensino/aprendizagem baseado nos saberes e capacidades 
fora da escola, sempre que possível articulado com a vida quotidiana e 
reconhecendo a identidade social do aluno como realidade significativa nas trocas 
pedagógicas, pode ajudar a criar condições mínimas de aprendizagem adequadas 
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a cada situação concreta, procurando tomar numa realidade o ideal de igualdade 
de direitos em matéria de educação (Almeida, 2009:24-25). 

A ampliação dos espaços educativos terá que extrapolar os muros da escola. A 

educação tem, necessariamente, de sair das salas de aula e visitar bibliotecas, museus, 

bairros, exposições, monumentos, concertos e tudo o que o indivíduo considerar pertinente 

para a sua formação como cidadão ativo, responsável, autónomo e capaz. As escolas, tal 

como as outras entidades educativas, têm de preparar os cidadãos para  
um mundo globalizado, complexo, de mudança, centrado no conhecimento, onde 
todos competem com todos, sem fronteiras, e onde a capacidade de cada um para 
criar valor, com empenho e inovação, passou a ser fator crítico, não apenas de 
sucesso, mas de sobrevivência (Martins, 2013). 

É óbvio que ainda existem tradições por parte das entidades escolares que 

provocam alguma resistência a essa abertura à comunidade e ao reconhecimento das 

potencialidades educativas. Todavia, é necessário encontrar meios de resposta a todas as 

questões resultantes desta mudança educativa: 
a ampliação dos espaços educativos para além dos muros da escola é uma 
realidade incontestável; as novas e complexas formas em que se estabelecem as 
relações de trabalho estão a demandar novos meios e espaços de formação dos 
jovens; as consequências sociais decorrentes da internacionalização da 
economia, entre outros fatores, exigem o repensar do papel da pedagogia, na 
direção da construção de novas mediações sociais e política, com vistas a um 
projeto de futuro digno, às novas gerações (Franco, 2008: 20). 

É claro que haverá muito caminho ainda por trilhar. Para tal, é necessária uma 

abertura por parte de todos os agentes educativos para a criação de espaços e tempos de 

relação, integração e mútuo consentimento de novos atores e cenários educativos, 

desenvolvendo parcerias educativas. A escola deve ser reconhecida por todos os agentes 

educativos que devem também ser reconhecidos pela escola. Só assim se reúne a condição 

fundamental para a criação de um todo educativo – pelo reconhecimento do outro.  
A educação escolar e social não se traduz apenas em percursos de socialização e 
de formação para o exercício da cidadania responsável, traduz-se antes e acima 
disso, em percursos de personalização, de irrupção da subjetividade autónoma de 
cada um no confronto livre com os outros (Azevedo, 2011: 124-125). 

Tem de haver um trabalho dialogante, convergente, assente na cooperação e 

respeito mútuo, que se traduza numa ação concertada e comprometida entre os diferentes 

lugares que protagonizam esta educação dual. 

As respostas que fomos captando ao pensar alto sobre este assunto com algumas 

personalidades do universo das ciências da educação confirmam que a educação dual, 

aliando a educação escolar à educação paralela ou social, é a resposta perfeita para as 

exigências da sociedade do conhecimento que, mesmo não se reconhecendo atualmente, 

se irá assumir num futuro próximo. 
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Carmo Gomes salienta a estrutura de conhecimentos e competências que se 

adquirem fora do contexto escolar. 
Há aprendizagens que o indivíduo faz fora da escola que são tão ou mais 
importantes para a sua vida e para a estruturação dos processos de 
aprendizagem do que as que faz na escola. O que está a acontecer é que este 
espartilho onde estamos a colocar o nosso sistema educativo está a cortar, cada 
vez mais, a nossa capacidade de criar capacidades de autonomia e decisão nos 
nossos jovens (...) Nalguns casos, as competências que adquirem nesses 
contextos são até mais estruturantes que aquelas que consegue adquirir na 
escola, neste momento. Noutros casos, a relação com outros espaços educativos 
até permite ao jovem que encare melhor as exigências da escola e o regime 
escolar, pois estimulam outras áreas cognitivas (...) Tudo isto é muito complexo, 
mas outros espaços educativos são sempre a adicionar, nunca a substituir. 
Porém, a escola valoriza alguns espaços e não valoriza outros, o que é muito 
interessante (Gomes, 2014: entrevista n.º 1). 

Orlando Garcia é parco, mas incisivo, nas palavras, sugerindo um trabalho paralelo, 

possivelmente, “um caminho paralelo” (Garcia, 2014: entrevista n.º 2). 

Bartolomeu Paiva, atento a tenuidade das fronteiras, defende o préstimo da 

multidisciplinaridade na educação do indivíduo. 
Nós vivemos num mundo em que as fronteiras estão cada vez menos definidas… 
mais fluidas. Tudo hoje é muito permeável… desejavelmente tem de o ser. Tem 
de o ser porque não é possível pensar em áreas tão abrangentes como a 
educação sem a participação de toda essa multiplicidade de áreas disciplinares, 
facto que determina o surgimento de diferentes dinâmicas que designamos por 
inter, trans e pluridisciplinaridade… entre outros prefixos em aberto (...) Isso 
obriga-nos a pensar a escola muito para além daquilo que é o seu perímetro físico 
e institucional. Ou seja, a escola não pode mais circunscrever-se apenas à sua 
aura institucional, ela tem de perspetivar-se muito para além dessa possibilidade 
tradicional e projetar-se noutros contextos que lhe sendo complementares (...) A 
escola, para além do seu papel educativo em contexto formal, muito remetido aqui 
para uma vocação muito associada ao currículo, ela transita depois, a partir de 
diferentes áreas disciplinares, para outras interações que exigem uma 
aprendizagem fora do contexto de sala de aula, fora do espaço educativo, logo, 
transpor-se para outros espaços e outros territórios. Nesse sentido, isso pode 
acontecer num museu, no jardim da cidade, num espaço natural, enfim, em 
múltiplos espaços, em determinadas circunstâncias ou realidades comunitárias 
que sendo muito ricas e não estando dentro do perímetro físico da escola, são 
perfeitamente complementares e extremamente importantes na formação do 
indivíduo (Paiva, 2014: entrevista n.º 3). 

António Nóvoa, recordando o percurso da escola como instituição, acredita que 

estamos a chegar ao final de mais um ciclo. 
A ideia de conceção de um determinado espaço para haver uma escola é recente. 
Esse processo de separação é um processo com apenas 150 anos, em que se 
separaram as pessoas dos seus lugares de vida para se concentrarem num 
determinado território específico para aprender e ensinar. Na minha opinião, esse 
ciclo de 150 anos está a chegar ao fim. E, num certo sentido, vamos ter que 
regressar ao que havia há 150 anos atrás (...) Um dia, a nossa realidade será uma 
sociedade em que não haverá lugares especializados e institucionalizados para a 
educação. Podemos admitir que, daqui a 20 ou 30 anos, uma criança poderá estar 
na Internet entre as 8h00 e as 10h00; depois irá para um Centro Cultural trabalhar 
com os colegas o resto da manhã; depois de almoço irá ouvir uma palestra de um 
professor; e, depois, ao fim da tarde irá fazer outra coisa qualquer. Isto para 
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explicar que acredito que, no futuro próximo, a criança não ficará confinada a um 
só espaço durante todo o dia (Nóvoa, 2014: entrevista n.º 4). 

Contudo, o professor mostra-se mais prudente ao analisar o fenómeno educativo 

numa outra dicotomia. 
Penso que há um saber formal, um saber escolar, um saber científico que não é 
substituível pelo saber popular. A ideia de que o povo sabe mais do que os 
doutores está muito presente na cultura portuguesa, em certa filosofia e 
pensamento, em certas leituras apressadas do trabalho de Agostinho da Silva e 
de muitos outros. Em relação a isso, tenho muitas reticências. Penso que vai 
deixar de haver formação paralela. Penso que vai haver uma tendência de fundir a 
formação escolar e a formação “paralela”. Temos de separar duas coisas que são 
diferentes para mim: o conteúdo do que se aprende da maneira como se aprende. 
Em relação ao conteúdo do conhecimento, o que acho relevante é o conhecimento 
científico, que é histórico, cultural. Agora, irá haver formas muitas formas diversas 
de chegar a esse conhecimento. Apesar de lhe reconhecer muita importância, 
acho que a importância do conhecimento e do saber populares, que está presente 
em muita gente, em muitas obras, e bem, não substitui o conhecimento académico 
(Nóvoa, 2014: entrevista n.º 4). 

Esaú Dinis acredita na mutualidade e no trabalho cooperante entre os diferentes 

universos educativos. 
A escola deve ser permeável à sociedade e aberta a outras aprendizagens, 
nomeadamente no campo das expressões, da educação física, da iniciação às 
artes e aos ofícios, com uma atenção especial às questões ecológicas, do 
património, da cooperação e da cidadania (...) A verdade é que, ao longo de várias 
décadas, acompanhei aqueles que acreditaram que a dialética entre educação e 
formação permitiria melhorar a escola e acrescentar-lhe valor, através do diálogo 
com o mundo do trabalho, com a intervenção no espaço público, com as 
aprendizagens pessoais, de grupo e de comunidade, de modo que, na 
retroperspetivação da história de vida de cada um, de grupo e de comunidade, se 
encontrasse a trajetória ganhante e a superação das contradições (Dinis, 2014: 
entrevista n.º 5). 

Cuenca manifesta a mesma opinião, orientando o discurso nesse sentido. 
Os espaços educativos devem complementar-se mutuamente, o problema não 
provém da educação, mas das ideias que gerem os espaços educativos. É nesta 
área que encontramos a oposição e o choque. Mas, na minha perspetiva, a 
educação escolar não tem sentido se esquecermos a realidade. A educação não 
escolar também perde o sentido quando ignora que os mais valiosos objetivos se 
obtêm através do esforço e perseverança (Cuenca, 2014: entrevista n.º 6). 

Isabel Baptista faz referência a um aspeto muito importante que é, para além da 

abertura da escola à comunidade, haver abertura da comunidade à escola. 
Há dificuldade de entender que uma escola inclusiva tem de ser uma escola 
incluída socialmente e com uma ligação muito próxima e numa outra lógica com a 
comunidade (...) Existe muito a ideia que se tem de trabalhar para uma escola 
aberta à comunidade, mas também é necessária uma comunidade aberta à 
escola. Quantas mais iniciativas de intercâmbio, de ligação e fora dos conceitos e 
dinâmicas tradicionais, mais chegamos lá. Porque temos de caminhar nesse 
sentido. Eu creio numa boa comunicação entre a escola e as outras instituições da 
comunidade. Essa comunicação passa muito pela autorização. Autorização no 
sentido reconhecer a identidade do outro e aprenderem reciprocamente (Baptista, 
2014: entrevista n.º 9). 
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Joaquim Azevedo também alerta para a questão do trabalho conjunto entre o escolar 

e o social, referindo diferenças colossais entre os dois contextos. 
A escola tem uma gramática muito própria e muito específica, que inquina e 
envenena muito daquilo que é a educação social. Mas a diferença está, 
essencialmente, nos currículos, nas lógicas muito formalizadas, muito sistémicas, 
muito regradas (...) Muitas vezes, até o seu próprio papel de educação escolar fica 
amplamente comprometido, porque a escola tem dificuldade em lidar com a 
realidade que essa educação dita não escolar, ou pré-escolar, que é a educação 
dos zero aos seis anos. Nessa educação, os media e todos os artefactos 
tecnológicos (sem contar com família, porque a família está em primeiro lugar) já 
criaram hábitos, comportamentos e formas de pensar, que depois vão marcar a 
criança (Azevedo, 2014: entrevista n.º 11). 

No futuro, é importante que os lugares educativos tendam a desconstruir-se, para se 

renovarem e edificarem de acordo com os requisitos e critérios que lhes são impostos, como 

assume António Nóvoa. 
Acho que vamos romper com a ideia de um professor, uma escola, uma turma, um 
horário, e vamos ter uma maior diversidade de diferentes profissionais a intervir no 
campo da educação. Aí poderá haver lugar para diferentes espaços, diferentes 
pessoas, com diferentes perspetivas, para propostas diferentes. Era bom que as 
crianças fossem educadas de maneiras diferentes (...) É essencial também a 
mudança dos espaços educativos, percebendo que o espaço de sala de aula já 
não resulta. A escola não está a conseguir dar resposta a muitas necessidades e, 
se não souber renovar-se, pode tornar-se uma instituição obsoleta e inútil (Nóvoa, 
2014: entrevista n.º 4). 

O futuro dos lugares educativos, escola incluída, terá de ser calculado numa 

perspetiva dialogante e sincrónica, como defende Joaquim Azevedo. 
Como esta questão da pedagogia social é muito pouco pensada e a pedagogia 
escolar muito pouco repensada, como há muito pouca atenção, pouco foco nestas 
questões, andamos sempre a tentar sanar pequenos problemas. Não estamos a 
saber lidar com isso. Estamos todos a tentar tapar o sol com a peneira, porque, na 
realidade, o conhecimento está completamente acessível e o acesso aos 
conteúdos de todos os tipos, através da internet, tornou-se possível (...) Não pode 
ser só a escola a pensar, mas também a biblioteca ou o museu, o Centro de 
Saúde ou a PSP. É necessário pensar em conjunto face a essa realidade. Assim, 
a escola teria que ser diferente e os outros espaços educativos também poderia 
ser diferentes e melhores (Azevedo, 2014: entrevista n.º 11). 

Em exposições anteriores – ao considerar a Educação formal, não-formal, informal – 

considerámos o sujeito como alvo, como ponto de chegada da educação. Nesse sentido, as 

modalidades de educação expostas são os caminhos pelos quais optamos para atingir o 

nosso objetivo – educar o sujeito. Vimos, porém, que os três caminhos são uma 

encruzilhada, sem possível atalho ou autoestrada.  

Ao designar a educação como hetero, eco e auto estamos a definir o sujeito como 

ponto de partida da educação. Porém, sabemos de onde vimos. Saberemos para onde 

vamos? Nesse sentido, compreendemos que os outros, tal como o meio envolvente, têm 

influência nas aprendizagens do sujeito. Porém, é no conjunto das suas vivências que a 

pessoa se torna protagonista da sua própria educação. 
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Por último, ao compreender a educação como escolar ou paralela (em detrimento do 

social, pois estamos a considerar o sujeito, não como ponto (de partida ou chegada), mas 

como centro de todo o processo educativo. Não no início nem no fim, mas no centro, no 

meio, na virtude dos processos educativos. 

Em conclusão, não será de todo imprescindível determinar a tríade, a 

tridimensionalidade o a dualidade da educação. Tudo se esvanece, pois o objetivo passa 

por equilibrar e não polarizar. Deve-se explorar o policentrismo da educação (Azevedo, 

2011), atribuindo-lhe uma visão antimonopolista, reconhecendo a existência de vários 

centros de direção ou decisão numa organização, num sistema. Não centrar a educação 

apenas num lugar, mas em muitos lugares. 
Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja, ou na escola, de um 
modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para 
aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser 
ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação (Brandão, 
1985: 7). 

Vivemos numa sociedade de intensa comunicação, de troca de informação, de 

partilha de conhecimento. Habitamos uma sociedade de redes. 
Uma sociedade na qual e para a qual a educação é obrigada a abrir as fronteiras 
para redefinir seus tempos e espaços; a atrair novos públicos; a diversificar seus 
métodos e conteúdos... com uma visão muito mais integral e integradora do que 
significa educar e educar-se em sociedade (Caride, 2013: 2).  

Para educar e educar-se em sociedade termos que perceber que a educação não se 

deve atrofiar nem limitar a espaços ou a tempos, mas sim prolongar-se ao longo da vida. 

 

A Educação ao Longo da Vida 
O início do séc. XIX marcou o início de uma nova atitude sobre a educação e 

formação ao longo da vida e Portugal até foi um dos palcos para essa mudança. 
Passaram-se mais de dois milénios desde que os antigos sábios da Grécia 
inventaram a noção de paideia para que a ideia de ‘educação por toda a vida’ se 
transformasse, de um oximoro (uma contradição em termos) num pleonasmo (algo 
como ‘manteiga amanteigada’ ou ‘ferro metálico’). Essa notável transformação 
ocorreu bem recentemente, nas últimas décadas, sob o impacto do ritmo de 
mudança drasticamente acelerado no ambiente social em que os dois principais 
atores da Educação – professores e discípulos – precisavam interagir (Bauman, 
2005: 151). 

O Conselho Europeu realizou uma reunião extraordinária em Março de 2000, em 

Lisboa, com o objetivo de estabelecer uma nova estratégia para a União Europeia, no 

sentido de reforçar o emprego, a reforma económica e a coesão social no âmbito de uma 

economia baseada no conhecimento – de que falaremos no final deste texto. Desse 
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encontro resultaram alguns documentos definidores de objetivos estratégicos para o início 

do século, nas mais diversas áreas. 

Ao longo da história, entretanto, já haviam sido testemunhadas muitas outras 

tentativas de denegação à educação escolar e a todo o paradigma da Educação formal. 

Nóvoa (1988) lembra os três grandes movimentos que fizeram prova dessa contestação 

durante o século XX. A Educação Nova, nos anos 20; a Educação Permanente, nos anos 70 

e a autoformação, nos anos 80. 

A Educação Nova caraterizava-se pela  
defesa da autonomia dos educandos e dos métodos ativos, o estímulo à 
espontaneidade e à criatividade, a valorização da aprendizagem e do ‘aprender a 
aprender’ em detrimento do ensino, a procura de uma ligação entre a escola e a 
vida, a tentativa de construção de uma ‘escola de trabalho’ como crítica à ‘escola 
do alfabeto’, o realce dado ao ‘aprender fazendo’, o incentivo à participação ativa 
dos formandos no seu próprio processo de aprendizagem, a luta por um ensino 
centrado nos interesses dos educandos, o esforço em prol da educação integral 
(Nóvoa, 1988: 111). 

A Educação Permanente apareceu como resposta face às rápidas mutações 

tecnológicas e à desatualização constante dos conhecimentos. Era necessário “formar 

indivíduos capazes de se reciclarem permanentemente, aptos a adquirirem novas atitudes e 

capacidades, capazes de responderem eficazmente aos apelos constantes da mudança” 

(Nóvoa, 1988: 112). Nesse contexto de Educação Permanente, explodiram teorias e práticas 

de formação profissional e empresarial. O indivíduo começou a ser visto como um ser 

inacabado (Nóvoa, 1988), em constante transformação. A autoformação proclamava a 

descolarização da sociedade, sustentada na tese de que 
qualquer pessoa, independentemente da sua idade, tem o direito de decidir o que 
quer aprender, como, quando e onde. Nenhuma instituição pode monopolizar o 
saber o sancionar a sua difusão. Aprender, viver e trabalhar têm que ser uma e 
mesma coisa. Vivendo aprendemos. Aprender é uma função da vida; o homem 
aprende constantemente ao longo da sua vida (Nóvoa, 1988: 113). 

O acesso à educação, obrigatório durante uma fase da vida, passou a ser 

considerado como resultado de uma decisão do indivíduo. É a pessoa que decide e escolhe 

onde, quando, como, por quem e o quê da sua própria educação. E pode decidi-lo durante a 

sua vida. “Já não se trata de adquirir, de maneira exata conhecimentos definitivos, mas de 

se preparar para elaborar, ao longo de toda a vida, um saber em constante evolução e... de 

aprender a ser” (Nóvoa, 1988: 112). 

O referido Memorando sobre a Educação e Formação ao Longo da Vida, resultante 

da reunião extraordinária em Lisboa, 2000, também destacou o saber em constante 

evolução. É possível ler nesse documento que  
a aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning) não é apenas mais um dos 
aspetos da educação e da aprendizagem; ela deve tornar-se o princípio diretor 
que garante a todos o acesso às ofertas de educação e de formação, numa 



Enquadramento teórico – A herança educativa na vertiginosa passagem do tempo 

 151 

grande variedade dos contextos de aprendizagem (Commission of the European 
Communities, 2000, p. 3). 

O mesmo documento utilizava como referência à tríade educativa, que abordamos 

no início deste capítulo e que recuperamos agora. De facto, as aprendizagens formais, não-

formais e informais deverão fazer parte da vida do sujeito educativo (e educador). A 

formação atual, segundo esse memorando, está dividida em três pilares fundamentais, que 

contribuem para a identificação social e profissional do indivíduo: escola, emprego, 

comunidade. O Memorando estipulava que a Educação ao Longo da Vida (ELV) se 

concerne a todas as atividades significativas de aprendizagem, tais como: 
“1. Processos de aprendizagem formais que ocorrem nas instituições de formação 
clássicas e que são, geralmente, validados por certificações socialmente 
reconhecidas;  

2. Processos de aprendizagem não formais que se desenvolvem habitualmente 
fora dos estabelecimentos de formação institucionalizados — nos locais de 
trabalho, em organismos e associações, no seio de atividades sociais, na busca 
por interesses esportivos ou artísticos;  

3. Processos de aprendizagem informais, que não são empreendidos 
intencionalmente e que ‘acompanham’ incidentalmente a vida quotidiana 
(Commission of the European Communities, 2000, p. 8). 

Rogers (2004), em sintonia com o Conselho da Europa, também reconhece que os 

sistemas de educação formais, por si sós, não podem dar resposta aos desafios da 

sociedade moderna e, portanto, vê com bons olhos que sejam reforçados por práticas de 

educação não-formais. É a complementaridade entre aprendizagens formais, não-formais e 

informais que consagra o indivíduo a uma dimensão de educação que abrange todos os 

aspetos da vida.  
A educação e aprendizagem, para terem alguma utilidade, devem ser contínuas e 
realmente por toda a vida. Nenhum outro tipo de educação ou aprendizagem é 
concebível; a formação dos eus ou personalidades é impensável de qualquer 
outra maneira que não seja uma reformação permanente e eternamente 
inconclusa (Bauman, 2005: 154). 

Esses processos devem ser considerados como um todo, fazendo sobressair  
o seu carácter unitário e coerente, bem como em destacar o aspeto de oferta a 
toda a população ao longo de toda a vida, alertando para a imperiosa necessidade 
de atualizar a formação de acordo com os novos avanços num mundo em 
constante mudança (Lopes, 2014:108). 

Nas entrevistas realizadas junto dos informantes privilegiados, ficou também o claro 

manifesto de que a educação acontece ao longo da vida, independentemente dos contextos 

ou metodologias. 
Para mim os contextos de aprendizagem são todos. Eu defendo que aprender e 
viver poderiam ser duas faces da mesma moeda. Todas as nossas experiências 
de vida podem resultar em processos de aprendizagem, assim nós lhe confiramos 
intencionalidade (Gomes, 2014: entrevista n.º 1). 
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Bartolomeu Paiva partilha a mesma opinião. 
Hoje, recorrentemente, voltamos aos bancos da escola, para adquirimos saber 
científico, técnico e artístico, mas também para nos reatualizarmos relativamente a 
aspetos que nos obrigam, muitas vezes, a repensar sobre as reconfigurações 
atuais da profissionalidade – ou seja, a ideia cada vez mais impressiva de 
‘aprender até morrer’! (...) Considero que voltar a esse tempo, na linha dessa 
matriz, me parece difícil, já que, contrariamente àquilo que acontecia, não 
estaremos tão dependentes de um mestre, mas de uma conjuntura muito mais 
complexa, em que participam diferentes agentes, a partir dos quais assumimos, 
muitas vezes, como referências para a nossa própria autoformação, para a 
formação ao longo da vida (Paiva, 2014: entrevista n.º 3). 

Para Esaú Dinis, a temporalidade da educação estende-se pela vida. 
Mais, a temporalidade que está abrangida na expressão ‘ao longo da vida’ é 
também e sempre tempo de escola. E nesta escola da vida todos são 
potencialmente alunos e todos são mestres (Dinis, 2014: entrevista n.º 5). 

Uma abordagem à ELV, no que respeita à origem, conceito, caraterísticas e demais 

singularidades, requer alguns esclarecimentos adicionais, nomeadamente sobre o processo 

de ensino-aprendizagem. Esses esclarecimentos serão importantes referências para se 

compreender a ELV no contexto da sua adversidade com os modelos tradicionais, portanto 

mais formais, de educação. Terminaremos o texto com algumas inquietudes sobre as 

práticas de ELV, no que respeita à sua representação e dinâmica na sociedade do 

conhecimento – tema com o qual, como já fora transmitido, daremos por encerrado este 

texto. 

 

O processo ensino-aprendizagem 
Falar de educação, quer no discurso oral como no escrito, coage quase sempre o 

orador a refugiar-se nos conceitos de formação, instrução, ensino. Contudo, rapidamente se 

conclui que todas estas palavras carecem de algo, como de uma interlocução, uma ligação 

ou um complemento. Falar de educação é falar de educador e educando; a instrução requer 

um instrutor e um instruendo. O ensino pressupõe uma aprendizagem. Independentemente 

da modalidade educativa, é mais importante o que o educando aprende do que o que o 

educador ensina. De tal modo que, na perspetiva da ELV, porque acontece em diferentes 

contextos da vida, é imperativo compreender como se estrutura, afinal, o processo ensino-

aprendizagem. 

Paulo Freire (2012) apresenta uma extensa lista de pressupostos, em jeito de 

conselhos, do processo ensino-aprendizagem: rigor metódico; pesquisa; respeito pelos 

saberes dos educandos; capacidade crítica; estética e ética; corporificação das palavras 

pelo exemplo; risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação; 

reflexão crítica sobre a prática; reconhecimento e a assunção da identidade cultural; 
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consciência do inacabamento; o reconhecimento de ser condicionado; respeito pela 

autonomia do educando; bom senso; humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos 

educadores; compreensão da realidade; alegria e esperança; convicção de que a mudança 

é possível; curiosidade; segurança, competência profissional e generosidade; 

comprometimento; compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo; 

liberdade e autoridade; tomada consciente de decisões; saber escutar; reconhecer que a 

educação é ideológica; disponibilidade para o diálogo e, por último, exige querer bem aos 

educandos. Uma extensa lista que merecia ser abordada com mais detalhe, mas a linha 

orientadora desta investigação não permite tal divagação. 

Importa, no contexto de ELV aqui abordado, reconhecer o processo ensino-

aprendizagem como “um dever de cada ser humano no sentido da obrigação de procurar ir 

sempre mais longe no processo do seu próprio aperfeiçoamento” (Baptista, 2005: 59). 

Nesse sentido, destacam-se por um lado, as motivações do educando e, por outro, os 

objetivos concretos do processo. Todavia, segundo Domínguez Aranda (2003), é importante 

estabelecer com critério um quadro teórico, que deverá incorporar, para além das 

motivações e objetivos, o seguinte: 

- Compreender a realidade, ou seja, o contexto. Perceber o que se passa, como e 

por quê. 

- Definir o sentido e fins da educação. Saber o que se pretende. 

- Projetar aplicações práticas. 

- Organizar os processos formativos. 

- Estabelecer Metodologia. Desenhar os princípios de ação. 

A definição da metodologia surge, assim, como um aspeto fulcral nos processos de 

ensino aprendizagem, independentemente do espaço ou tempo em que acontecem. 

Segundo o mesmo autor (Domínguez Aranda, 2003), os princípios metodológicos do 

processo ensino-aprendizagem são: 

1. Partir dos interesses e motivações do aluno. A motivação deve ser causa/ 

consequência da aprendizagem. 

2. Partir dos conhecimentos prévios. Aprende-se a partir do que já se sabe. 

3. Dosear a quantidade de informação nova em cada tarefa. Destacar o novo e 

relevante, consolidar o antigo. 

4. Fazer com que adquiram e automatizam conhecimentos básicos que sirvam 

para futuras aprendizagens. 

5. Diversificar tarefas e cenários de aprendizagem. 

6. Desenhar as situações de aprendizagem em função dos contextos e tarefas. 

7. Organizar e conectar umas aprendizagens com outras. 
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8. Promover a reflexão sobre os conhecimentos, contribuindo para resolver 

conflitos. 

9. Planificar tarefas que fomentem a cooperação. 

10. Realizar aprendizagens que fomentem o autoconhecimento. O aluno deve 

aprender a tomar decisões, planificar, selecionar estratégias e avaliar resultados. 

Encarar o educando como o protagonista do fenómeno educativo, transformando-o 

num agente de mudança, reflexivo e crítico, capaz de ultrapassar as suas dificuldades ao 

longo da vida serão os principais princípios orientadores das metodologias de ensino-

aprendizagem. Adquirir conhecimento não é só absorver a informação, mas também 

assimilar as habilidades de fazer uso dessa informação. E isso tem a ver com a utilidade da 

informação e o contexto em que ela é adquirida e para onde é intencionada. O indivíduo é 

desafiado a encarar diversos processos de ensino-aprendizagem que demonstram que a 

educação é uma dinâmica de transformação social que ocorre durante a vida inteira. Nesse 

sentido, o autoconhecimento é a força que impulsiona a transformação, a mudança, o 

desenvolvimento pessoal e social. 

L. S. Vygotsky, como recorda Souza Filho (2013) que a relação entre 

desenvolvimento e aprendizagem podem agrupar-se esquematicamente em três categorias 

fundamentais, a saber: 

1. Existe independência do processo de desenvolvimento e do processo de 

aprendizagem. Ou seja, a aprendizagem é um processo puramente exterior, paralelo em 

certa medida ao processo de desenvolvimento do indivíduo, mas que não participa 

ativamente neste e não o modifica em absoluto: a aprendizagem utiliza os resultados do 

desenvolvimento, em vez de se adiantar ao seu curso e de mudar a sua direção. 

2. A aprendizagem é desenvolvimento. Trata-se, então, de uma tese inteiramente 

oposta à anterior. 

3. O processo de desenvolvimento está concebido como um processo independente 

do de aprendizagem. Porém, esta mesma aprendizagem – no decurso da qual se adquire 

toda uma nova série de formas de comportamento – considera-se coincidente com o 

desenvolvimento. Isto implica uma teoria dualista do desenvolvimento. 

Esta teoria dualista do desenvolvimento implica um pensar sobre a realidade. 

Realidade em constante alteração, numa metamorfose que, ao contrário da transformação 

Kafkiana, não acontece da noite para o dia, nem surpreende os mais próximos. Pelo 

contrário, ocorre todos os dias, a todas as horas, em todos os lugares e só os mais incautos 

e distraídos serão colhidos pelo espasmo do obsoletismo. É fundamental estar atento e ser 

um agente participante nos processos de ensino-aprendizagem de uma educação ao longo 

da vida. 
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Entre o passado e o futuro 
Compreender a ELV no presente é situá-la entre o passado e o futuro. Ou seja, entre 

o tradicional e o real. O conceito de ELV, segundo Antunes, remonta ao ano de 1976, 

aquando da 19ª sessão da UNESCO, numa Recomendação relativa à salvaguarda dos 

conjuntos históricos e a sua função na vida contemporânea. Nesse documento, apesar de 

implícito, já constava o conceito de ELV, entendido como  
a totalidade dos processos organizados de educação, seja qual for o conteúdo, o 
nível e o método, sejam formais ou informais, prolonguem ou substituam a 
educação inicial promovida nas escolas ou universidades, ou na forma de 
aprendizagem profissional, pela qual as pessoas adultas, desenvolvem as suas 
atitudes, enriquecem os seus conhecimentos, melhoram as suas competências 
técnicas ou profissionais, ou lhes conferem nova orientação, fazendo evoluir as 
suas atitudes e comportamentos na dupla perspetiva de um enriquecimento 
integral do homem e uma participação no desenvolvimento socioeconómico e 
cultural equilibrado e independente (Antunes, 2011: 147-148) 

Se num passado não muito longínquo, o percurso de uma vida nas sociedades 

ocidentais se poderia dividir segundo três fases: preparação, atividade e repouso (Alheit e 

Dausien, 2006). Ou seja, tempo escolar, tempo de trabalho e tempo de reforma. Atualmente 

Alheit e Dausien (2006) defendem que essa divisão tradicional do percurso de vida, essa 

tripartição, deixou de ter sentido, pois a preparação, vulgo aprendizagem, é feita ao longo de 

toda a vida. Se no modelo apontado por Kohli era óbvia a divisão tradicional dos sistemas 

de ensino e dos tempos e espaços de aprendizagem formalizados, atualmente toda essa 

realidade se transmutou para novos espaços e tempos. 

Delors também afirma que  
a divisão tradicional da existência em períodos distintos – o tempo da infância e da 
juventude consagrado à educação escolar, o tempo da atividade profissional 
enquanto adulto, o tempo da reforma – já não corresponde às realidades da vida 
contemporânea e, ainda menos, às exigências do futuro (Delors, 2003: 89). 

Pinto corrobora dessa opinião, destacando a relação escola-sociedade. “O que era 

função da escola passa a ser entendido como função da cidade, de toda a polis comunitária. 

O que era ciclo de aprendizagem escolar passa a ser o ciclo de toda a vida. Aprende-se 

sempre” (Pinto, 2004: 149). 

Se no início deste capítulo recuperámos a tríade educativa formal, não-formal e 

informal, retomamos a distinção dual: Educação Escolar e Educação Paralela. Na ELV não 

há território, lugar ou espaço, muito menos tempo, horário ou calendário. 

Uma Educação que 
já não se resume às escolas, que já não se acantona na infância e na juventude, 
uma educação que já não se confunde com o ensino. O que está em jogo é 
aprender a todo o tempo, em todo o lugar e ao longo de toda a vida, com a vida, 
porque este aprender é aprender a ser (Azevedo, 2007: 8). 
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A educação ocupa, cada vez mais, espaço e tempo na vida das pessoas. Não se 

esgota, não cansa, não ocupa lugar. “Hoje em dia, ninguém pode pensar adquirir, na 

juventude, uma bagagem inicial de conhecimentos que lhe baste para toda a vida” (Delors, 

2003: 89). É caso para se afirmar que a educação já não é o que era. 

O quadro 10 é a demonstração de que é possível traçar uma linha a separar uma 

perspetiva mais tradicional da educação, mais ligada obviamente, à educação escolar formal 

e aquela que se reclama para durante a vida inteira. 

Quadro 9: Educação tradicional e Educação ao Longo da Vida 

Educação tradicional Ed. ao longo da vida 

Ensino Aprendizagem 

Ter Ser 

Consumo Criação 

Gestão de coletivos 

“normalizados” 

Apoio à realização de itinerários individuais 

Catálogo de ações de formação Construção de projetos pessoais de aprendizagem 

Ensino conferente de graus Aprendizagem propiciadora de inclusão social e de realização 

pessoal 

Disempowerment Empowerment 

Ensino na infância e juventude Aprendizagem ao longo de toda a vida 

Ensino transmitido nas escolas Aprendizagem em qualquer lugar e a qualquer hora 

Ensino uni direcionado  Aprendizagem em rede (redes de conhecimento) 

 
Fonte: adaptado de Azevedo (2007). 

 

Todavia, por força da onda tecnológica que nos arrasta para uma dimensão mais 

técnica da educação, assente em meios de comunicação em constante atualização 

(obrigando-nos a acompanhar essas constantes atualizações), são as próprias entidades 

ligadas ao sistema mais formal e tradicional da educação que procuram vir beber aos 

pressupostos da ELV, reconhecendo-lhe as abordagens certas para responder às 

necessidades expostas pelas sociedades contemporâneas.  
Numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o acesso 
ao conhecimento, em detrimento doutras formas de aprendizagem importa 
conceber a educação como um todo. Esta perspetiva deve, de futuro, inspirar e 
orientar as reformas educativas, tanto ao nível da elaboração de programas como 
da definição de novas políticas pedagógicas” (Delors, 2003: 88). 

Na opinião do ex-presidente da Comissão Europeia a ELV “ultrapassa a distinção 

tradicional entre educação inicial e educação permanente. Vem dar resposta ao desafio de 

um mundo em rápida transformação” (Delors, 2003: 18). Um ponto de vista acarinhado por 
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outros autores que defendem o desmoronamento do sistema escolar formal, como é o caso 

de Azevedo, quando afirma que “aprendemos todos, durante toda a vida, com a vida. O 

tempo social de uma escola, um professor, uma disciplina, uma aula, uma hora (tenha ela os 

minutos que tiver), uma turma, um número e uma pauta é um tempo em estrondosa ruína” 

(Azevedo, 2007: 10). 

O mundo em constante mutação provoca alterações na sociedade e, 

consequentemente, na vida das pessoas. Isso provoca mudanças de atitudes, 

temperamentos, desejos, ambições, necessidades, carências. É ilusório pensar que, nos 

dias de hoje, o sistema escolar consegue responder a todas as solicitações de âmbito 

educativo da sociedade. O progresso da ciência e da tecnologia, a evolução dos meios de 

comunicação, a espontaneidade com que determinados fenómenos socioculturais aparecem, 

com a mesma rapidez com que desaparecem, provoca alguns descontentamentos e já se 

começa a questionar a  
pertinência dos sistemas educativos criados ao longo dos anos – tanto formais 
como informais – e a sua capacidade de adaptação é posta em causa. Estes 
sistemas, apesar do extraordinário desenvolvimento da escolarização mostram-se, 
por natureza, pouco flexíveis e estão à mercê do mínimo erro de antecipação, 
sobretudo quando se trata de preparar competências para o futuro (Delors, 2003: 
90). 

O ser humano é um ser incompleto, em constante formação e evolução. Quanto 

mais conhecemos, mais percebemos o quanto nos falta conhecer, quanto mais temos, mais 

desejamos. Quanto mais saciados, mais necessitados somos. Estamos em permanente 

desfastio de conhecimento. Por essa razão impõem-se, atualmente a ELV 
dadas as vantagens que oferece em matéria de flexibilidade, diversidade e 
acessibilidade no tempo e no espaço. É a ideia de educação permanente que 
deve ser repensada e ampliada. É que, para lá das necessárias adaptações 
relacionadas com as alterações da vida profissional, ela deve ser encarada como 
uma construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes, da sua 
capacidade de discernir e agir. Deve levar cada um a tomar consciência de si 
próprio e do meio ambiente que o rodeia e a desempenhar o papel social que lhe 
cabe enquanto trabalhador e cidadão (Delors, 2003: 17). 

É indispensável inscrever práticas educativas para além do paradigma escolar e 

colocar a ELV ao longo do percurso de vida do ser humano, fazendo dela uma das chaves 

de acesso ao século XXI (Delors, 2003). 

A educação não se limite à escola, estandarte – tantas vezes exageradamente 

ostentado por parte dos governos – do sistema educativo formal. É necessário reconhecer 

que a ação educativa e os processos de ensino-aprendizagem percorrem também outros 

caminhos. 

Obviamente que isso provoca novos reconhecimentos e considerações espácio-

temporais na educação, o que leva a diferentes vínculos e a uma reconstrução dos 
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conceitos educativos. Há educação antes da escola, durante e paralela à escola e, 

essencialmente, depois da escola. O mais importante, “o que está em jogo, no essencial, 

não é apenas ensinar, é aprender” (Azevedo, 2007: 8). Aprender durante a toda a vida. 

Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a reaprender. É o continuum educativo 

(Delors, 2003) que coexiste ao longo da vida e se alarga a todas as dimensões da 

sociedade. É “o meio de chegar a um equilíbrio mais perfeito entre trabalho e aprendizagem 

e ao exercício de uma cidadania ativa” (Azevedo, 2007: 10). 

Atualmente, assistimos à rutura e ao desabamento de algumas das mais importantes 

estruturas educativas, sociais e culturais da sociedade. O caos educativo que, 

possivelmente, terá iniciado nas instituições vocacionadas para fazer cumprir os objetivos do 

sistema educativo alargou-se a inúmeras conjunturas sociais e culturais. O défice das 

estruturas sociais e também da economia resultam como causa/efeito do défice da 

educação e da formação. Ou seja, entidades que não educam nem transformam os 

cidadãos resultam em cidadãos que não educam nem transformam as entidades. Como 

alerta Costa e Silva, “procura-se, assim, atribuir capacidades mágicas à educação e 

formação, de tal modo mágicas, que precisam manter-se ativas ao longo da vida, 

deslocando mesmo a tarefa das instituições para os indivíduos – o sujeito aprendente ao 

longo da vida” (Costa e Silva, 2009: 2072). Também nesse sentido é necessário reagir e 

considerar o ser humano como o agente educativo mais forte e capaz para provocar a 

mudança educativa. Azevedo (2007) recorda-nos as recomendações da UNESCO, ao 

sublinhar que  
a educação ao longo da vida deve fazer com que cada indivíduo saiba conduzir o 
seu destino, num mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga com o 
fenómeno da globalização, para modificar a relação que homens e mulheres 
mantêm com o espaço e com o tempo (Azevedo, 2007: 10). 

Dependerá sempre do indivíduo a sua própria educação, independentemente das 

modalidades ou tipologias educativas. “Pouco importa se essa maneira de nos formarmos é 

trivial ou requintada: não podemos alterar o fato de que somos aprendentes no longo curso 

da vida” (Alheit e Dausien, 2006: 177). É competência da sociedade, através das suas 

organizações, permitir que o indivíduo tenha acesso a uma educação ao longo da sua vida, 

que lhe permita desenvolver os seus conhecimentos e as suas competências, quer pessoais, 

quer sociais. Só assim terão capacidade de responder às necessidades, não só educativas, 

como também físicas e socioculturais 
As finalidades da educação passam, assim, a abranger a multiplicidade de 
dimensões consideráveis na ação humana e, neste sentido, as intervenções 
educativas devem revestir-se da mais diversa natureza (económicas, sociais, 
culturais, de conservação do ambiente, de saúde pública, de apoio a idosos, de 
acompanhamento pré́-natal e familiar, de qualificação profissional, de animação, 
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de promoção cultural, etc.), de modo a promover o desenvolvimento global e 
harmónico das pessoas e das comunidades (Antunes, 2011: 148). 

O mesmo autor recorre à Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos para 

defender 
o desenho de um sistema educativo que não se confina a uma rede institucional 
específica – o sistema educativo formal – mas que ocorre em variados contextos e 
se concretiza em variadíssimas modalidades. A educação é uma tarefa de toda a 
comunidade (Antunes, 2011: 148), 

durante toda a vida. Segundo esta conceção mais ampla, percebe-se que a 

educação não acontece só em instituições, sejam elas escolares ou relacionadas com 

atividades de lazer e ócio. Existe uma enorme gama de possibilidades de promoção de 

aprendizagens em diversos lugares, nos quais se sustentam o desenvolvimento da 

sociedade. É o bem público educacional (Azevedo, 2011), o “benefício comum que for 

solidariamente construído no espaço público, em torno da educação de todos e de cada um, 

ao longo de toda a vida e com a vida, sustentado em dinâmicas de cooperação 

sociocomunitárias, em disponibilidade para o encontro de diversidades e diferenças e em 

processos policêntricos de gestão” (Azevedo, 2011: 210). Para o professor universitário, o 

cidadão aprende “ao longo de toda a sua vida (e na sua vida, com a sua vida), do 

nascimento à velhice” (Azevedo, 2007: 7), em que a própria comunidade é uma escola, um 

lugar de aprendizagens e ensinamentos, que nos fazem lembrar “uma espécie de 

laboratório que funciona sem programação” (Dominicé, 2006: 347). 

Para compreender a educação como um processo ao longo de toda a vida ter-se-á 

que 
deixar de considerar as diferentes formas de ensino e aprendizagem como 
independentes umas das outras e, dalguma maneira, sobrepondo-se umas às 
outras, ou concorrendo entre si, e procurar, pelo contrário, valorizar a 
complementaridade dos espaços e tempos da educação moderna (...) e fazer com 
que cada indivíduo saiba conduzir o seu destino, num mundo onde a rapidez das 
mudanças se conjuga com o fenómeno da globalização, para modificar a relação 
que homens e mulheres mantêm com o espaço e o tempo (Delors, 2003: 90). 

Se necessário fosse reduzir a uma só frase o conceito de Educação ao Longo da 

Vida, utilizaríamos as palavras de Haro Mansilla (2007, 17), que a designa como 
um projeto global encaminhado tanto para reestruturar o sistema educativo 
existente, como a desenvolver todas as possibilidades de formação fora do 
sistema educativo. Neste caso, o homem é agente da sua própria educação 
através da interação permanente das suas ações e reflexões (Haro Mansilla, 
2007: 17). 

Apesar de existir inúmeras formas de olhar para a ELV, porventura tantas quantas as 

pessoas que consideram estar a educar-se ao longo da vida, Alheit e Dausien (2006) 

distinguem-se, acima de tudo, dois pontos de vista, transversais a todos os tempos e 

lugares educativos. 
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1. Um interesse principalmente motivado pela política da formação vinculado à 

mudança das condições da sociedade do trabalho e da educação, acarretando 

consequências para a organização social individual e coletiva da aprendizagem;  

2. Um ponto de vista de caráter essencialmente pedagógico concernente a 

condições e possibilidades de uma aprendizagem biográfica dos membros da sociedade. 

O primeiro ponto de vista visa a pesquisa e o desenvolvimento de novas conceções 

de formação diante da criação de recursos económicos e culturais relacionados com as 

sociedades ocidentais. Numa era de mudança social acelerada, os limites dos programas de 

formação devem ser transformados, novas redes sociais e novos ambientes de formação 

devem ser criados. 

O segundo ponto de vista – que se inscreve no contexto de uma ciência da 

educação orientada para o sujeito – toma como objeto os processos de aprendizagem e de 

formação do ator social individual. Nesse contexto, a atenção é focada, principalmente, 

sobre os aspetos das diferentes modalidades da educação já referidos nesta investigação – 

Educação formal, não formal e informal; hetero, eco e autoeducação e educação escolar e 

educação paralela –, cujos resultados dependerão sempre de vivências e experiências 

vividas pelo próprio sujeito. 

Como a educação é uma construção contínua da pessoa humana “é necessário que 

a própria sociedade se torne capaz de responder às exigências de uma dinâmica de 

aprendizagem permanente, protagonizada por todas as pessoas nos diferentes espaços e 

tempos do seu viver” (Baptista, 2005: 61). 

Na ELV devem promover-se ações que se debatam perante a alienação social e 

cultural do indivíduo, favorecendo o espírito crítico, a manifestação da criatividade, a 

expressividade sincera e informada. A transformação social deve ser o objetivo primeiro e é 

nessa lógica que se pede a intervenção e participação do indivíduo nas lógicas de ação 

educativa. 

Todavia, como salienta Caride (2013), importa garantir a extensão e diversificação 

das circunstâncias favoráveis à ALV. Só desse modo conseguir-se-á atingir determinados 

objetivos, que passam por: 

1. Incrementar oportunidades sociais e educativas em espírito de cidadania; 

2. Propiciar a integração de diversas abordagens teóricas e metodológicas na criação e 

difusão do conhecimento; 

3. Ampliar o catálogo de estratégias orientadas para a aquisição de competências e 

habilidades; 

4. Ativar e melhorar processos que incidam na inserção e inclusão social; 

5. Melhorar a transição da formação para o trabalho, e este para os tempos livres; 
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6. Responsabilizar e comprometer a educação com os processos de desenvolvimento, 

bem-estar social e qualidade de vida, entre outros. 

A própria União Europeia, consciente da realidade, no virar do século, revelou 

alguma preocupação ao salientar que 
as políticas europeias de educação e formação têm que estar para além das 
sucessivas reformas dos sistemas existentes. Tem que se traçar como objetivo 
construir um espaço europeu de aprendizagem ao longo da vida e fazer emergir 
uma sociedade educativa (learnins society) com oportunidades para todos. Sem 
sociedade educativa a transição para uma economia baseada no conhecimento 
provocará novas fraturas e novas formas de exclusão social (Presidência da União 
Europeia, 2000: 199). 

É a ELV que confere alguma legitimidade de raciocínio ao pensarmos nos diferentes 

contextos da vida do ser humano como lugares educativos, onde se partilham 

conhecimentos. Ou seja, olhar para o conhecimento como um fator fundamental da 

economia de uma sociedade. Atualmente, “o conhecimento constitui um dos bens pessoais 

fundamentais para a participação social livre e responsável, em que a aprendizagem para 

todos e ao longo de toda a vida é apresentada como a porta de entrada no século XXI” 

(Azevedo, 2007: 21). 

Importa, portanto, compreender, na ótica da ELV, os processos de ensino-

aprendizagem numa sociedade em que o conhecimento é um valor reconhecido na 

economia de mercado. 

 

A Educação ao Longo da Vida na economia do conhecimento 
Aprendemos ao longo da vida a reagir às transformações da sociedade, em ações 

de adaptação, resistência, alienação ou mudança. Nas mais diversas situações (umas vezes 

provocadas por nós, outras tantas apenas sofridas), somos impulsionados a rever as 

diretrizes com que orientamos a nossa vida, no sentido de nos atualizarmos e não ficarmos 

afundado nas marés de mudança e evolução. O mundo muda e nós mudamos com ele. 

Também na educação o mundo mudou.  

Segundo Lindley (2000), passamos pelas seguintes fases: ‘Revolução Microelétrica’, 

‘Sociedade da Informação’; ‘Sociedade da Aprendizagem’ e estamos agora na ‘Sociedade 

do conhecimento’. A Revolução Microelétrica trouxe a Revolução Industrial e iniciou a 

Revolução Tecnológica, confirmada pela evolução dos meios e comunicação, que ditou a 

origem da Sociedade da Informação. O mais relevante, porém, nesta linha de raciocínio, 

será compreender a diferença entre Sociedade de Aprendizagem e Sociedade do 

Conhecimento. 
A Sociedade do Conhecimento distingue-se da Sociedade da Aprendizagem pela 
maneira como encara a mudança estrutural da economia a longo prazo. Segundo 
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esta visão, a produção, divulgação e utilização do conhecimento irão 
desempenhar um papel ainda mais importante na criação e aproveitamento da 
riqueza. Existe muito mais espaço para codificar o conhecimento e abstraí-lo do 
seu contexto, tornando-o portanto mais acessível e transacionável (Lindley, 2000: 
36). 

De facto, emergiu um novo paradigma. 
Não se trata apenas de uma revolução tecnológica, mas de uma alteração maior 
nas tropas sociais de conhecimento com impacto em todas as instituições, desde 
a escola à empresa, dos serviços públicos aos media. Está em curso a transição 
para uma sociedade e uma economia da inovação e do conhecimento 
(Presidência da União Europeia, 2000: 194). 

Apesar de haver algumas vozes contraditórias, é evidente que a entrada no novo 

milénio ficou marcada pela definição de uma emergente economia baseada no 

conhecimento. Principalmente, pelo facto de se começar a encarar o conhecimento como 

um bem de capital (Soete, 2000).  
Todos os sectores de educação – desde o jardim-escola até à torre de marfim – 
são agora vistos como áreas de potencial investimento, comércio ou lucro (...) a 
educação está sob a mira de forças do mercado privadas encabeçadas por 
Estados nacionais e agressivos que veem todas as áreas dos serviços, incluindo a 
educação, como as suas vantagens competitivas e a base da economia do 
conhecimento (Robertson, 2006: 69). 

Como defende Lima, “a economia, portanto, não a pedagogia, constitui a partir de 

agora a principal base de legitimação das decisões de política educativa, razão pela qual os 

valores do mercado competitivo e do privado como política pública passaram a imperar” 

(Lima, 2008: 18). 

Azevedo (2011) corrobora dessa visão e acusa que foi a obsessão dos resultados 

que fez do conhecimento uma mercadoria, semelhante a qualquer outro produto, no seio da 

economia de mercado. De facto, “cada vez mais se assiste a uma oferta externa, promovida 

por indústrias culturais, que todos os dias identificam novos nichos de interesse que 

transformam estas ações em produtos sujeitos a leis de mercado” (Bezelga, 2014: 97). 

Delors, por sua vez, recusa essa perspetiva, considerando que “a educação constitui 

um bem de natureza coletiva que não pode ser regulado apenas pelas leis de mercado” 

(Delors, 2003: 150). Na verdade, levantam-se vozes críticas em relação à consideração de 

uma economia baseada no conhecimento. O conhecimento está presente em todas as 

atividades humanas e é complicado entender o saber como um produto de troca. 

Bauman (2005) suspeita que a educação não consegue responder às exigências do 

mercado, o que afeta negativamente a competitividade. Segundo o autor, o advento da 

sociedade do conhecimento acarreta riscos enormes, juntamente com potenciais benefícios. 
A necessidade de expandir a educação/ aprendizagem ao longo da vida é 
defendida (...), em termos da ‘vantagem competitiva’ que depende cada vez mais 
do investimento no capital humano, do conhecimento e das competências como 
um poderoso motor do crescimento económico (Bauman, 2005: 157). 
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Lindley (2000) tenta elucidar no seu discurso os mais céticos (que, aliás, só por o 

serem, já estão a contribuir para a economia do conhecimento). Os argumentos da autora 

baseiam-se em quatro fenómenos complementares e parcialmente sobrepostos cuja 

importância tem vindo a (ou deverá) aumentar: 
Reconhecimento consciente da noção de “prática” num leque de contextos 
profissionais muito mais vasto que até agora, quer nos níveis profissionais onde se 
encontrava menos desenvolvido (por exemplo, cientistas, programadores 
informáticos, por contraste com médicos, professores e engenheiros) quer noutros 
níveis (por exemplo, secretários, auxiliares de cuidados de saúde, auxiliares de 
enfermagem, agentes de segurança, canalizadores, auxiliares de vendas); Nível 
muito mais elevado de codificação do conhecimento, melhorando a sua 
acessibilidade e utilização, criando uma ligação mais estreita entre ‘o que é 
praticado’ e ‘o que é conhecido’; Produção e exploração do conhecimento 
crescentemente diversificadas em numerosos sectores da economia e da 
sociedade, com recurso a métodos mais intensivos e generalizados, e aplicação 
do conhecimento e do tratamento avançado de informação aos próprios processos 
de produção e divulgação de conhecimentos; Evolução no sentido de um sistema 
de elaboração de políticas publicas orientado por padrões muito exigentes de 
recolha e aplicação de dados ao processo de definição dessas políticas (Lindley, 
2000: 72-73). 

Soete (2000) é também uma voz favorável à Economia do Conhecimento e explica 

que é possível aplicar os termos de produção e troca de conhecimento e que este está 

intimamente ligado ao sistema económico, podendo ser produzido e usado como matéria-

prima, tal como qualquer outro bem de capital. A autora argumenta que  
o conhecimento também pode ser armazenado e fica sujeito a uma depreciação, 
como quando os conhecimentos especializados se deterioram ou quando as 
pessoas deixam de utilizar conhecimentos particulares e os ‘esquecem’. O 
conhecimento pode inclusivamente tomar-se obsoleto, quando novos 
conhecimentos o superam e lhe retiram valor (Soete, 2000: 12). 

Assistimos ao reconhecimento económico do conhecimento. Isso exige, tal como em 

todos os bens capitais, investimento. Esse investimento é assegurado através da Educação 

ao Longo da Vida (ELV), em práticas constantes de avaliação, atualização, modernização e 

exponenciação. Alguns autores desenharam algumas propostas de adequação a esta nova 

economia, algumas baseadas nas ideias da ELV. 

Para Bauman (2005), o objetivo principal da ELV é a capacitação dos cidadãos. Essa 

capacitação é alcançada  
quando as pessoas adquirirem a capacidade de controlar ou pelo menos 
influenciar de modo significativo as forças pessoais, as políticas, económicas e 
sociais pelas quais a sua trajetória existencial seria fustigada (...) Estar capacitado 
significa ser capaz de fazer escolhas e atuar efetivamente sobre escolhas feitas, e 
isso por sua vez significa a capacidade de influenciar o espectro de escolhas 
disponíveis e os ambientes sociais em que as escolhas são feitas e buscadas 
(Bauman, 2005: 161).  

Lindley (2000) afirma que é necessário privilegiar na educação a formação contínua; 

a formação no posto de trabalho; a formação através dos mercados de trabalhos internos 
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das empresas, de preferência aos mercados de trabalho externos, tornando os cursos mais 

acessíveis às pessoas sem emprego e, por último, a formação tanto para pessoas com 

emprego como para desempregados. 

Por sua vez, Azevedo defende que, na economia do conhecimento, entre a 

aprendizagem e o conhecimento, é necessário haver uma mediação de aprendizagem 

(Azevedo, 2007), que valorize os sujeitos de ação e se torna próximo deles, dos seus 

problemas, histórias, esperanças; promova dinâmicas alternativas à guetização instalada na 

administração dos serviços pessoais existentes na própria comunidade, públicos e privados; 

incite e fomente a cooperação entre pessoas, iniciativas e instituições, partindo do quanto já 

existe de solidariedade e trabalho em rede; cria unidades e serviços muito descentralizados 

de atendimento das pessoas de interação concreta entre iniciativas e instituições de cada 

comunidade e apoia itinerários pessoais de aprendizagem cooperativa de pequenos grupos. 

Se vivemos numa sociedade do conhecimento, em que um dos elementos do 

sistema económico é o conhecimento e “o conhecimento é a base de grande parte do 

comportamento” (Lindley, 2000: 33), então, ao investir no conhecimento estaremos a investir 

no comportamento humano. 

Na entrada no novo milénio, talvez seja esse o maior desafio de uma sociedade que 

valoriza e privilegia o conhecimento e o reconhece como fator influente do comportamento 

humano. Perante esta perspetiva, é necessário criar uma estratégia, uma regulamentação. 

Tal como qualquer produto, também o conhecimento necessita de regulamentação, talvez 

não económica, mas sociocultural ou sociocomunitária. 

Azevedo reconhece que uma “regulação sociocomunitária da educação poderá 

constituir um caminho de reforço da participação cívica, de fomento da cidadania e da 

solidariedade social e de melhoria da qualidade da educação” (Azevedo, 2007: 24). 

Segundo o autor, era importante sustentar essa regulação sociocomunitária segundo alguns 

objetivos, a saber: 

- Envolver mais o Estado e os pais na educação dos filhos; 

- Educar cada cidadão de cada território; 

- Criar novas dinâmicas de interação entre as escolas e as outras instituições-

recursos educacionais; 

- Promover, entre todas as instituições, a aprendizagem ao longo da vida para todos 

os cidadãos; 

- Congregar dos recursos educativos escolares e não escolares, para satisfazer 

todas as necessidades de educação e formação de cada um. 

Vivemos perante um novo paradigma, o da economia do conhecimento, onde é 

necessário disponibilizar oportunidades de educação ao longo da vida, envolvendo todos os 
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sectores da comunidade, incutindo no agente educativo o estímulo para boas práticas de 

educação para a participação, autonomia e cooperação, promovendo atitudes de cidadania, 

demarcadas por uma postura ativa, consciente, crítica e transformadora. 

 

A virtude da educação 
Se, como dizem os nossos antepassados, no meio está a virtude, este título 

pressupõe que lá coloquemos também a educação – no meio, bem ao centro de todas as 

convicções. A virtude da educação é poder encará-la como o ponto fulcral da 

hereditariedade humana. A transmissão de conhecimentos protagonizada na sucessão de 

múltiplas gerações, demonstra uma relação presente entre educador/educando, de respeito 

com o passado, para se poder construir o futuro. 

Percebemos que o indivíduo vive em constantes processos de ensino-aprendizagem, 

numa educação que se espera existir ao longo da vida. Em todas as fases da sua vida estão 

presentes aprendizagens, nos mais variados contextos, para que o indivíduo se consiga 

adaptar à máxima condição humana: viver em sociedade. Para viver em sociedade é 

importante estar atento e atual, nomeadamente nesta sociedade competitiva, em que o 

conhecimento é considerado uma mercadoria. Contudo, deve-se rejeitar a educação que 

“tome o ser humano como um objeto, que promova a sua alienação, que o tome como um 

‘ser-para-o-consumo’, um ‘ser-para-a-eficiência’ (...) um ser que adore o egoísmo e a 

competição desenfreada” (Azevedo, 2011: 134). Pelo contrário, devemos privilegiar uma 

educação que promova a sua integração, em harmonia com os outros, sem valorizar em 

demasia essa concorrência atroz que nos transforma, todos os dias, em seres um pouco 

mais virados para a nossa virtude, o nosso centro, o nosso umbigo. 

É essencial fomentar uma educação virtuosa na aquisição de conhecimentos, 

competências e saberes, mas também de comportamentos e atitudes, que nos permitam 

desenvolver uma vida em comum com os outros. Como lembra Azevedo, “o objetivo central 

do ensino-aprendizagem não será a emissão de diplomas, mas a construção lenta e 

quotidiana, responsabilidades de todos, de formas superiores de vida em comum” (Azevedo, 

2007: 8). Nessa aprendizagem do viver junto, é essencial educar para os valores da 

participação, da autonomia e da cooperação. A educação transmite valores. Na esteira de 

Quintana (2005), percebemos que os valores, enquanto objetivos constituem fins da 

atividade humana e, enquanto motivações de conduta, constituem princípios de 

comportamento. Ora, se são princípios e objetivos da ação humana, os valores serão 

também princípios e objetivos da educação. Nesta investigação evidenciaram-se os 

princípios da participação, autonomia e cooperação, que, nesta ótica, são ideais do 
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processo educativo, para que, como defende Quintana (2005), o sujeito educativo os 

coloque ao serviço da vida: os conheça, estime, sirva e realize. A qualidade da educação 

poderia, porventura, medir-se pela qualidade de quantidade de ímpetos de participação, 

autonomia e cooperação que o educando incute no aprendente. 

Nas próximas páginas procuramos compreender como e o que se entende por 

educação para a participação, autonomia e cooperação. 

 

Educação para a participação 
Para haver educação é necessária a participação daquele que educa e do que é 

educado. Os processos de ensino-aprendizagem que não estimulem o educando para a 

ação ficam aquém do seu objetivo. A virtude da educação é essa. “Só assim a educação 

constitui mesmo a chave da nova centralidade das políticas de desenvolvimento social, 

porque a sua matriz é a proximidade e a participação, e o seu início e fim é o 

desenvolvimento de cada cidadão” (Azevedo, 2007: 37). 

A educação para a participação social é um exercício de democracia, em que todos 

os agentes, tanto dentro como fora do sistema formal, especialmente no sistema não formal, 

colaborem para que as estratégias educativas funcionem na prática quotidiana. “A cultura de 

participação é o primeiro passo para consolidar uma democracia capaz de garantir os 

direitos sociais de todos os cidadãos” (Galvão, 2005: 1). Num estado de direito, educar para 

a participação não é mais do que o primeiro passo para criar uma sociedade consciente, 

democrática e informada. Como refere Lima, “a participação democrática representa, assim, 

não apenas a concretização de um direito, nem somente um processo para atingir 

deliberações democráticas, mas encerra ainda um valor intrínseco e substantivo, de nuclear 

significado pedagógico” (Lima, 2005: 76). Marchioni (2014) vai ao encontro da ideia de que 

uma comunidade democraticamente estável só se garante com uma educação para a 

participação. 
A participação é, portanto, ‘a estrela’ do processo. Se não houver a participação 
não há processo. Há coisas, há atividades, há projetos, mas tudo é temporário, 
pontual e imediato; sem um processo de construção da comunidade e da sua 
capacidade de lidar com as situações que surgem e a afetam direta ou 
indiretamente (Marchioni, 2014: 3). 

Educa-se para a participação através da ação e do exemplo, como referem grande 

parte dos informantes privilegiados desta investigação. 
“Como se educa para a participação? Participando. Não é dando lições de 
participação, não é dando cursos de participação. Sempre fui contrário à ideia de 
cursos de educação cívica. Sou da opinião que a educação cívica é algo que se 
pratica e as escolas, ou outros espaços educativos, têm de estar organizadas, de 
forma democrática, participativa, e que é essa aprendizagem da participação que 
dá sentido a uma lógica de participação. Que interessa falar de teorias de 
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participação se, depois, o que a criança vive é o contrário?” (Nóvoa, 2014: 
entrevista n.º 4). 

Ander-Egg corrobora dessa visão. 
É possível educar para a participação ao longo de toda a vida do indivíduo. 
Como? Em primeiro lugar, sendo participante (...) Quando ensinamos, ensinamos 
de tal forma que estamos a ensinar toda a realidade do processo. Um professor, 
por exemplo, tem que ter duas qualidades: coerência e comprometimento. Depois 
temos de perceber uma coisa: um professor que ensina pelo que diz, não ensina 
nada. Um professor que ensina pelo que faz, ensina um pouco. Um professor que 
ensina pelo que é, ensina muito. Se queres educar para a participação, tu tens de 
ser participativo (Ander-Egg, 2014: entrevista n.º 7). 

Isabel Baptista acrescenta o valor da solidariedade nas ações participadas. 
Aprende-se a participar cultivando os sentidos e insistindo muito para aquilo que 
hoje tem a ver com uma conceção humanista, mais relacional. Ou seja, fomentar a 
participação num espaço comum e não apenas a participação motivada na defesa 
de interesses próprios e de uma maneira esporádica. Tem de haver a consciência 
de participação pelo bem comum (...) A participação não é uma dádiva, tem que 
se conquistar e essa é uma das razões pela qual a escola é hoje uma organização 
triste e as pessoas estão sem vontade, sem encanto, porque falta a ideia de 
projeto, o sentido, a visão conjunta de futuro. As pessoas não foram formadas 
para a participação, essa é a verdade (Baptista, 2014: entrevista n.º 9). 

Para enunciar alguns objetivos da educação para a participação, recorremos a Cruz 

Díaz (2013), que evidencia quatro propósitos, a saber: 

1. Impulsionar permutas culturais, no sentido de promover alterações nas atitudes dos 

cidadãos, que os impulsionem para uma participação direta, ativa e transformadora; 

2. Promover a difusão e assimilação de formação ética, cívica e política de cidadania; 

3. Impulsionar ações da sociedade civil perante os diferentes órgãos e níveis 

(governamentais ou não governamentais), assegurando a busca de soluções perante 

os problemas que afetem a comunidade; 

4. Refletir sobre o modo como a comunidade pode analisar, debater e tomar iniciativas 

em temas que abracem todos os temas/ problemas da sociedade civil. 

Devemos encarar a participação não só como o ponto de chegada para a educação, 

mas também como ponto de partida. Ou seja, incentivar para a participação não só é um 

objetivo do processo educativo como também é um fundamento. Isso deverá acontecer 

tanto nas entidades educativas mais formais, como fora delas. 
Todas as instituições significativas da comunidade, tanto do bairro como da 
cidade, que tradicionalmente têm oferecido atividades complementares à escola, 
às crianças e aos jovens em idade escolar (...) têm de continuar a trabalhar e 
explorar novas formas de participação direta e de aproximação à cidadania 
Majado Freile (2007: 115). 

Também a ELV fomenta a participação, pois 
promove a inserção e participação ativa das pessoas e dos grupos sociais nas 
comunidades e territórios que contextualizam os seus processos de socialização 
(...) e habilita recursos, programas e ações que vão ao encontro das necessidades 
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e problemas específicos de uma população que, até então, impedem, limitam, 
condicionam o pleno exercício dos seus direitos cívicos (Caride, 2013: 2). 

A educação é o único meio para transformar o sujeito passivo e alheado em agente 

educativo atento, consciente e transformador, participante na comunidade. Nesse sentido, 

educa-se para a participação através de dinâmicas e práticas que fomentem essa 

participação, e que os educandos possam repetir noutros contextos e reiterar noutros 

processos. 

 

Educação para a autonomia 
Educar para a autonomia é trabalhar no sentido de o indivíduo, depois de aprender, 

seja capaz de aprender mais. O sujeito autónomo é aquele que é capaz e que se considera 

eficaz e eficiente no cumprimento dos desafios aos quais se propõe ou é proposto. 
Autonomia é mais do que agir por conta própria, gostaríamos de sugerir que esta 
se desenvolve pela multiplicidade de relações com os outros porque implica 
resposta ao ambiente de cada um e a habilidade de responder criativamente e de 
forma única às situações. O processo, no sentido da crescente autonomia, cruza 
diferentes situações de aprendizagem, formal e informal, e contudo é um processo 
de uma vida (e não uma finalidade em si). A autonomia pode ser motivada pelos 
colegas, amigos, familiares, tanto quanto pelos professores e pela própria 
instituição. Esta é uma capacidade a desenvolver conscientemente, onde a 
disposição para a experimentação é potenciadora do desenvolvimento de cada 
indivíduo no sentido de uma melhor compreensão de si próprio, dos outros e do 
mundo (Carvalho, 2014: 230). 

Muitos críticos apontam a educação escolar, formal, como um meio asfixiante da 

autonomia do indivíduo, promovendo, pelo contrário, hábitos de dependência e inércia. 

Um dos grandes motivos passam pela relação entre educando e educador. 

Recorrendo à sabedoria de Galvão (2005), consideramos que a educação deveria ser uma 

precondição para a autonomia. A autonomia está muito ligada à liberdade e a liberdade 

muito ligada à confiança. É essencial, através dos processos educativos, estabelecer laços 

de confiança entre o educador e o educando. 
Em relação à autonomia, a escola, por exemplo, revela que é antiquada, com as 
criança sentadas, de costas umas para as outras, a olhar para o professor. A 
maior parte das instituições educativas estão desenhadas de uma forma muito 
rígida hierarquicamente, não havendo espaços para perguntar ao outro o que 
quer, o que lhe apetece. A educação para a autonomia e para a participação, nos 
diferentes espaços educativos, conseguia-se se atuássemos com base na 
pergunta, na procura e, assim, na responsabilização de todos os atores 
educativos. Mas é difícil, porque a mentalidade das pessoas não está para aí 
direcionada, apesar de acreditar que estamos em fase de mudança (Ander-Egg, 
2014: entrevista n.º 7). 

Descrever autonomia é em tudo semelhante à descrição de confiança. Para haver 

confiança, tem que haver reconhecimento. Para haver reconhecimento, tem que haver essa 

transmissão de conhecimento. O educando confia no educador se considerar que este está 
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preparado para cumprir a tarefa que lhe cabe. Essa relação entre liberdade, confiança e 

responsabilidade tem que ser natural. Às vezes essa liberdade e responsabilidade perde-se 

em prol do autoritarismo, da autoridade e não se respeitam os tempos nem os ritmos do 

indivíduo. Freire reforça que “o educador que, entregue a procedimentos autoritários ou 

paternalistas que impedem ou dificultam o exercício da curiosidade do educando, termina 

por igualmente tolher a sua própria curiosidade” (Freire, 2012: 80). Cada sujeito, nos 

processos educativos precisa do seu próprio tempo e do seu próprio espaço e muitas vezes 

isso não é respeitado nos processos de ensino-aprendizagem. 

Isabel Baptista refere que  
quando falamos de autonomia, no sentido de ser autor, de ter espaços de decisão, 
temos de perceber quem é o sujeito de autonomia. Neste caso, temos várias 
dimensões. (...) A autonomia dos atores é que faz com que um espaço seja um 
lugar privilegiado de educação para a autonomia (Baptista, 2014: entrevista n.º 9). 

Sabemos que a autonomia, quando a circunscrevemos em processos formais, é 

bastante restrita e dá pouco azo à iniciativa e criatividade do sujeito. Também em contextos 

paralelos às instituições educativas formais isso por vezes acontece. 
Educar não é fabricar adultos segundo um dado modelo, é permitir libertar em 
cada pessoa e por cada pessoa o que a possibilita ser ela mesma, permitindo que 
ela seja singular, seguindo o seu ‘traço’ único, o seu risco próprio (Azevedo, 2011: 
129). 

Mesmo em modelos mais regrados, é preciso “reforçar a capacidade crítica do 

educando, sua curiosidade, sua insubmissão” (Freire, 2012: 40). O indivíduo, para alcançar 

a autonomia, terá de ser visto e respeitado como um ser consciente, ativo, singular, 

emancipado e livre, capaz de realizar os seus desejos e ambições. À educação cabe a 

missão de “fazer com que todos, sem exceção, façam frutificar os seus talentos e 

potencialidades criativas, o que implica, por parte de cada um, a capacidade de se 

responsabilizar pela realização do seu projeto pessoal” (Delors, 2003: 15). A autonomia é 

algo muito próprio do indivíduo. Ninguém o pode ser pelos outros. É algo que se alcança e 

conquista. Aliás, que se está constantemente a adquirir. Como lembra Freire, “a autonomia, 

enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data 

marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em 

experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade” (Freire, 2012: 96). 

Educa-se para a autonomia abrindo as portas do lugar educativo a outros contextos. 

Só conhecendo o que o rodeia, no sentido prático e realista, é que o indivíduo é capaz de 

agir autonomamente. A autonomia também é uma questão de segurança. Segundo Freire, é 

preciso “conhecer as diferentes dimensões que caraterizam a essência da prática, o que me 

pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho” (Freire, 2012: 69). 
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É essencial estimular a responsabilidade dos agentes envolvidos nos processos 

educativos, como sujeitos construtores autónomos de uma sociedade democrática. Isto é, 

livre, participativa e justa. Apesar das singularidades de cada um e de cada pessoa ser 

culturalmente diferente da outra, reforçando a heterogeneidade da sociedade, é importante 

estabelecer uma homogeneidade cidadã no que se refere à autonomia e à individualidade. 

Ou seja, devemos ser autonomamente iguais, para sermos distintos. Essa distinção deve 

incitar-se através dos modelos educativos adotados.  

 

Educação para a cooperação 
Cooperação é quando dois ou mais agentes fazem algo juntos, no sentido a atingir 

um objetivo comum. Assim, educar para cooperação é tornar os indivíduos capazes de 

desenvolver atividades cooperativamente. 

A educação tem uma função, essencialmente social, que permite ao indivíduo 

envolver-se e relacionar-se com os outros. Em meados do séc. XIX, Stuart Mill, trazido à 

atualidade por Azevedo, dizia que “a caraterística peculiar do ser humano civilizado é a 

capacidade de cooperação” (Azevedo, 2011: 338). Aliás, Frantz refere que “o 

cooperativismo é uma prática social histórica, em cujo centro estão questões do mundo da 

vida ou ligadas à sua base material. É uma prática social que institui um lugar de 

aprendizagem, um lugar de educação” (Frantz, 2001: 257). 

A educação terá um papel determinante para a adaptação do indivíduo ao seu 

contexto social (Cruz Díaz, 2013), integrando-o e envolvendo-o na dinâmica da sociedade. 

Até porque, atualmente, “vivemos uma cultura de isolamento muito grande. Não há práticas 

de trabalho em conjunto. A própria sociedade, nos dias de hoje, convida muito ao 

individualismo, ao fechamento, à competitividade” (Baptista, 2014: entrevista n.º 9). A 

educação é “um instrumento social e cultural imprescindível para a coesão comunitária e 

pessoal” (Palmeirão, 2008: 83). Nesta perspetiva, olhamos a educação como uma série de 

ações que, para além de conhecimentos, também transmitem valores e competências 

assumidos pela comunidade como parte integrante dela e que os educandos irão assimilar e 

com os quais irão criar relações para se sentirem parte cooperante nessa mesma 

comunidade. 
O sistema educativo tem por missão, explícita ou implícita, preparar o indivíduo 
para assumir um papel social, mediante a consciência de ser-se presente no 
mundo, no sentido apontado por Paulo Freire, é indissociável da consciência de 
que não de que não estamos sozinhos no mundo (Baptista, 2005: 45). 

Uma das principais responsabilidades da educação será “a responsabilidade na 

edificação dum mundo mais solidário” (Delors, 2003: 43), assente em valores, respeito e 
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considerações partilhados em processos educativos. Segundo o mesmo autor, é essencial 

“guiar todos os que atuam no campo da educação para objetivos coletivos, no respeito pelos 

valores comuns” (Delors, 2003: 151). Esses objetivos comuns alcançam-se, segundo 

Azevedo (2011), através de compromissos sociais concretos, que irão proporcionar às 

instituições e pessoas distanciamento e autoconhecimento, que é também um 

reconhecimento de si. Ou seja, através da educação para a cooperação, o indivíduo poderá 

compreender o contexto que o rodeia para se descobrir a si próprio como parte integrante 

desse mesmo contexto. 

A educação e a cooperação entrelaçam-se como cordas do mesmo nó. “No processo 

da educação, podem-se identificar práticas cooperativas e, no processo da cooperação, 

podem-se identificar práticas educativas” (Frantz, 2001: 243). Qualquer lugar educativo deve 

promover condições para práticas educativas com uma nova dimensão pedagógica, através 

do incentivo e fomento de práticas cooperativas. Deve propor a cooperação como princípio e 

a sua prática como fundamento da educação. 

A cooperação é uma forma de interação social, na qual os indivíduos se empenham 

na obtenção de um fim coletivo e comum. A educação tem de ultrapassar os limites 

institucionais e identificar também os mecanismos de formação (ir)reconhecidos nos 

processos de ensino-aprendizagem de contexto social do quotidiano. 

Terminamos com a asserção de Frantz (2001), que vê a educação como um 

processo educativo vocacionado para a emancipação humana, numa relação interativa 

entre diferentes indivíduos, que se fazem seres integrantes da comunidade “pela 

cooperação na construção dos seus espaços de vida, submetendo-se essas diferentes 

experiências de vida, suas reflexões e argumentos a um diálogo reconstrutor das relações e 

práticas sociais decorrentes” (Frantz, 2001: 257). Ainda segundo o mesmo autor, deve-se 

“estimular a organização de práticas cooperativas no processo da educação escolar com o 

objetivo de contribuir para as mudanças e as transformações desejadas” (Frantz, 2001: 246). 

É preciso criar espaços para educar para a cooperação, construir espaços de práticas 

cooperativas de educação, onde se poderão desenvolver ações pedagógicas, através de 

práticas cooperativas e de relações sociais cooperativas. 

Sabemos que há ainda, porém, muito caminho para caminhar. 

Em relação à educação para a participação, existem, nas diferentes modalidades 

educativas, muitos processos que estimulam a dependência e a inércia. São modelos 

obsoletos baseados integralmente nos conhecimentos do educador e que o coloca numa 

posição central e privilegiada, deixando o educando numa posição abaixo. Dessa forma, não 

se educa para a participação, mas para a apatia e estagnação. 



Enquadramento teórico – A herança educativa na vertiginosa passagem do tempo 

 172 

“A participação social na educação é, regra geral, letra de lei, na prática pouco ou 

nada se incentiva e se aceita. Por alguns políticos e tecnocratas a participação social é vista, 

ainda por cima, como algo que só vem atrapalhar” (Azevedo, 2011: 95). 

No que respeita à educação para a autonomia, recorremos ao mesmo autor para 

reforçar que “o caminho da autonomia precisa da autonomia e da liberdade para revelar 

todas as suas potencialidades e para desocultar (...) as capacidades de cooperação 

solidária e o enorme sentido de responsabilidade dos portugueses e das suas instituições 

sociais” (Azevedo, 2011: 237). 

Em relação à cooperação, sabemos que pouco ou nada se promove. Pelo contrário, 

fomentam-se situações de competitividade e disputa, assentes em rivalidades educativas, 

não só por parte do educando, como também de quem educa. Por outro lado, torna-se 

complicado incentivar os cidadãos para a cooperação numa sociedade que pouco ou nada 

tem de cooperativo. Como sabemos, a população é refém das suas próprias opções e ações, 

determinando os valores pelos quais se pautam. 

Joaquim Azevedo reforça a importância da família e da escola no comprometimento 

educativo da sociedade 
É preciso que a dimensão familiar e a dimensão escolar, porque ambas são 
diferentes uma da outra, mas igualmente complementares, sejam repensadas e 
reedificadas na sua lógica matricial. Eu pergunto-me como é que elas estão a ser 
capazes de dar aos cidadãos essa matriz de valores, de referências, de 
posicionamentos, de forma de estar e de agir. Por exemplo, que matriz estará a 
transmitir a escola? Cooperativa ou competitiva? Participativa ou de silagem, 
individualista? Autónoma ou totalmente dependente. Acho que estamos a 
favorecer, na educação familiar e na educação escolar, exatamente o contrário 
daquilo que diz. Em geral, estamos a ter muita dificuldade imensa dificuldade em 
desenvolver-se isso. A dinâmica competitiva tem cada vez mais lugar dentro da 
escola e não a cooperativa. Mesmo entre os professores e os alunos. A dinâmica 
da participação tem algum lugar, mas ainda muito post it, que escolas colocam em 
forma de protocolos que depois se arquivam e não querem dizer nada. A 
participação é pouco desenvolvida. Em relação à autonomia, tem uma grande 
dificuldade em ser desenvolvida porque se criam pessoas dependentes. A escola 
é o modelo mais bem conseguido de desenvolvimento da dependência. Se a 
escola fosse diferente, fora dela também poderia haver esse trabalho (Azevedo, 
2014: entrevista n.º 11). 

Em jeito de conclusão, mas longe de estarmos concluídos sobre as questões da 

participação, autonomia e cooperação, entendemos que toda a educação se deve basear 

nos valores que promovam a participação democrática e plural do cidadão, ao mesmo 

tempo que respeitem a sua autonomia e singularidade e dignifiquem o espírito de 

colaboração e cooperativismo. Todos estes valores terão que assentar no princípio da 

liberdade e do exemplo. 
 Se bem que do ponto de vista etimológico o que vou dizer não seja verdadeiro, do 
ponto de vista do jogo de palavras parece óbvio. Eu nunca tinha pensado nisso. 
Mas repare que Aprender é o contrário de Prender. Isto é, aprender é libertar. No 
fundo, libertar é isso, é educar para a participação, autonomia e cooperação. Mas 
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como se liberta? Há muitas dimensões de libertação. Por via ideológica, política, 
social, etc. A dimensão de libertação que está na escola, que é uma entre muitas 
outras, a dimensão principal, acontece pelo lado do conhecimento e da 
aprendizagem (Nóvoa, 2014: entrevista n.º 4). 

Importa não esquecer que  
educa-se através da liberdade e, eu acrescentaria, através de uma educação 
personalizada. Ou seja, tendo como objetivo o desenvolvimento da pessoa 
humana, tanto na sua dimensão individual como social. Não podemos educar para 
a participação, autonomia e cooperação apenas através da palavra, mas pelo 
exemplo e pela prática. É uma educação que exige empenho e compromisso por 
parte do educador (Cuenca, 2014: entrevista n.º 6). 

Nessa lógica, Caride (2012) avança com três linhas de atuação prioritárias, com as 

quais concordamos: 

1. Criar condições que fomentem a consciência e a moralidade dos educandos, para 

que constatem e vivam os conflitos morais da comunidade onde estão inseridos; 

2. Contribuir para superar a subjetividade dos sentimentos e, mediante o diálogo, 

construir, de forma partilhada (como agentes educativos implicados nos processos de 

participação social) princípios morais aceites na comunidade; 

3. Criar condições que ajudem a reconhecer as diferenças, valores e tradições da 

cultura de cada comunidade que favoreçam a construção hábitos cooperativos dentro de 

uma ética civil ou de uma cidadania ativa, como suporte fundamental de qualquer 

convivência que se pretenda plural e democrática. 

Serão estes os três princípios básicos que funcionarão como “ativos pedagógicos e 

sociais mais estimáveis para a construção das comunidades locais como ‘espaços públicos’, 

de encontros e diálogos coletivos, em que nada fique de fora e seja repudiado e, ao mesmo 

tempo, que nos permita sermos nós mesmos, nos engrandeça no que se supõe ser com 

outros” (Caride, 2012: 56). 

Acreditamos que as práticas de ASC, nas metodologias de ação, sejam um enorme 

contributo na educação para a participação, autonomia e cooperação. 

As próximas páginas serão dedicadas inteiramente à ASC, onde destacamos a sua 

relação com a educação e com o espaço, alinhando no mesmo sentido os vértices desta 

investigação. 
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“Mas ora te vejo eu mente restrita de 
pensar em pensar num nó que todo deseja 
desatar e assim se agita” (Alighieri, 2011: 
649). 

 

 

 

ASC entre arbítrios e metamorfoses 
As opiniões são sentenças por decifrar. Mudar o rumo dos factos é tarefa heroica de 

quem está disposto a perder quando há tanto para ganhar. A aventura começa no desafio 

de dar o primeiro passo. Depois disso, acredita-se que a mudança é cenário plausível. Aliás, 

o único admissível. O afrouxamento do que nos rodeia atenta à ação, apela à mudança. 

Sempre inspirados por um mundo mais justo, democrático e íntegro. Neste capítulo 

folheamos a polivalência da ASC e a sua influência no contexto educativo do sujeito. 

 

 

Existe sempre alguma complexidade quando se teoriza acerca de Animação 

Sociocultural (ASC). Como prática educativa é bastante difícil de definir. Aliás, é a essência 

multidisciplinar da ASC que acaba por lhe conceder um caráter polissémico e por gerar 

alguma confusão terminológica (Calvo, 2002). O recorte da ASC atribui-lhe uma silhueta 

onde se expõe a sombra de tudo, que, porventura, poderá também ser contorno de nada. 

Assim sendo, com o receio de caber num mesmo saco tudo o que diz respeito à ASC e 

desse saco estar cheio de nada, um dos caminhos mais utilizados para compreender a ASC 

é recorrer à epistemologia da palavra Animação. Epistemologicamente, ASC define-se pela 

sua polissemia e polivalência (Ventosa, 2008a), tendo na sua origem os termos: 

Animus: Mobilizar, dinamizar, por em relação; 

Anima: Dar vida, dar sentido, dar significado. 

ASC “é uma estratégia orientada para a mobilização (animus) de um determinado 

coletivo (...) com o objetivo de o envolver de modo ativo no desenvolvimento de um projeto 

cultural (anima)” (Ventosa, 2008a: 19). 

Adotando o substantivo feminino estratégia como forma de apresentar a ASC, 

consideramos essencial compreender essa arte de fazer algo explicando a sua origem, com 

especial destaque para o contexto português, onde abordamos a sua evolução ao longo do 
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tempo. Depois dessa abordagem fica mais facilitada a apresentação de alguns conceitos de 

ASC, isolando as suas caraterísticas, objetivos e funções. De seguida, na calha remissiva 

de todo este trabalho de investigação, apresentar-se-ão as diferentes visões de ASC na 

ótica da educação e do espaço, revisitando a questões relacionadas com as diferentes 

modalidades de educação e diferentes perspetivas de espaço. Por último, desenhamos o 

triângulo de sempre, cujos vértices são a participação, autonomia e cooperação. Desta 

forma, deixamos algumas pistas sobre o contributo da ASC nos lugares de educação para a 

participação, autonomia e cooperação, antes da apresentação do Estudo de caso desta 

investigação. 
 

Origem da ASC 
A ASC é uma metodologia educativa que primava por ser do povo e para o povo – 

metodologia que iremos explorar ao longo deste capítulo, quando explicarmos o conceito, 

caraterísticas e funções da ASC. 

É importante distinguir Animação de ASC. Se falarmos apenas de Animação, é difícil 

precisar o seu nascimento. 
Não é possível identificar, de uma forma precisa, a origem, menos ainda atribuir 
uma cronologia àquilo que hoje designamos como Animação. Sabemos, isso sim, 
que sempre houve diferentes tempos na vida das pessoas. Um tempo para o 
trabalho e um tempo para o não trabalho, que inclui diferentes espaços e tempos 
como a festa, o recreio, aquilo que, em sentido lato, podemos chamar Animação 
(Lopes, 2006: 135). 

Contudo, a Animação que aqui se trata é a Animação Sociocultural. Esta designação 

remonta aos anos 50/60 do século XX, sendo originária dos países francófonos. Aliás, a 

França é o país pioneiro da ASC. Na década de 50, quando nasce a ASC, esta apresenta-

se “muito vinculada a um novo contexto geral da educação e, mais concretamente, à 

educação não formal” (Ayuso Carrasco e Carrasco Mihi, 2007: 32), muito relacionada à 

educação de adultos, educação permanente e educação popular. 

Gillet (2006b) questiona se a ASC surgiu como prática de transformação ou de 

integração. 
Ao mesmo tempo parece, logo após o surgimento da animação, primeiramente 
durante os períodos de resistência à ditadura, de mudanças de transições 
políticas, económicas e culturais (na Espanha, Portugal, Hungria, Cuba, Chile, 
Líbano, etc.); que representasse uma forma de destruir velhos grilhões e uma 
maneira de afirmar uma esperança que respondesse às aspirações de 
transformação social” (Gillet, 2006b: 26),  
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Correntes internacionais da ASC 
Ao longo dos últimos anos, assistimos a um grande esforço para delimitar 

profissionalmente o campo de ação da ASC e delimitar as suas funções e competências. 

Para tal, os contributos de alguns investigadores foram essenciais, como é o caso de 

Marcelino de Sousa Lopes (Portugal), Victor Ventosa, Sara De Miguel e José Caride 

(Espanha) ou Jean Claude Gillet (França). É graças ao trabalho de muitos investigadores 

que é possível balizar a ASC no campo educativo do qual faz parte. 

Começamos por apresentar as suas correntes internacionais que importam conhecer, 

para perceber as conceptualizações da ASC. Para tal, recorremos a Ventosa (2012) que 

menciona três grandes correntes ou áreas de influência, a saber: corrente francófona; anglo-

saxónica e ibero americana. 

A corrente francófona, também conhecida como corrente europeia, corresponde ao 

início e é núcleo central da ASC. Foi na Europa, em França, que surgiram as primeiras 

experiências e reflexões à volta da ASC sistematizadas pela primeira vez no Conselho da 

Europa (CE), através de projetos fomentados pelo Conselho de Cooperação Cultural (CCC), 

sob a direção de J.A. Simpson, entre 1970-76, de que falaremos adiante. As suas áreas 

prioritárias de atuação foram por um lado a juventude e o tempo livre e por outro a 

Educação Popular e Educação de Adultos. 

A corrente anglo-saxónica destaca a vertente sociocomunitária da ASC. Muitas 

vezes reconhecida pelo conceito de Desenvolvimento Comunitário (development 

community), a figura do Animador surge como trabalhador social, nomeadamente com 

jovens marginalizados e com minorias. A corrente anglo-saxónica da ASC carimba-a de um 

trabalho fortemente social ligado à vertente social e comunitária, muitas vezes confundida 

com uma vertente assistencialista. 

A corrente ibero americana é muito mais recente e, segundo Ventosa (2012) tem a 

vantagem e a oportunidade de, por conhecer os resultados e limitações das outras correntes, 

fazer um trabalho mais adequado à realidade, conseguindo oferecer mais respostas às 

necessidades dos atores sociais com os quais trabalha. Esta corrente inspira-se em duas 

grandes áreas: América Latina e área Ibérica. Por um lado, vai beber à tradição latino-

americana da Educação Popular e a toda a recreação da América do Sul. Por outro lado, 

resulta do benefício das raízes ibéricas da Animação Cultural e sociocomunitária e da 

pedagogia do ócio e do tempo livre tão marcantes nessa região. 

Nessa linha de raciocínio, Merino (2003) revela a génese da ASC, relacionando-os 

com as três correntes. O autor utiliza três termos chave na configuração da ASC, de acordo 

com as diferentes correntes. 

1. Corrente francófona – Incentivar 
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2. Corrente anglo-saxónica – Intervir 

3. Corrente ibero americana – Transformar. 

A ASC, na sua corrente francófona, protagoniza as suas intervenções no sentido de 

incentivar, em duplo sentido: pessoal e grupal. Pessoal através da inter-relação das pessoas, 

no desenvolvimento da iniciativa mediante o consumo indiscriminado e não-seletivo e na 

criação e difusão cultural. Grupal no sentido da criação de grupos ou processos grupais, 

para motivar processos de grupo; facilitar quadros estruturais e operacionais que ajudem a 

auto-organização de grupos; promover a cultura local (ajuda em programas, projetos e 

empresas de criação cultural) e favorecer a conversão da ASC num fórum de encontros ou 

seminários de iniciativas. 

A corrente anglo-saxónica pressupõe uma ASC mais interventiva, através de 

programas de intervenção territorial eficazes para o desenvolvimento territorial mais 

qualitativo e criativo. Para tal, recorre a instrumentos vários como processos de grupo; 

grupos autónomos e cooperativas; redes sociais; planificação participativa; pedagogia ativa; 

investigação-ação; desenho, desenvolvimento e avaliação de programas globais de gestão 

e atividades concretas; divulgação, apoio e promoção de iniciativas, envolvendo o aumento 

de criatividade sociocultural. 

A corrente ibero americana é vincada pela transformação de atitudes e situações, de 

passiva para ativa; individualistas para participativa; solitárias por solidárias e conformistas 

por criativas e inovadoras. Esta corrente evidencia também a intenção de, através da ASC, 

modificar uma metodologia autoritária e unidirecional por uma metodologia participativa e 

interdisciplinar. Procura-se também motivar atitudes ativas 

 

A ASC na Europa 
Focalizando a nossa atenção para a situação europeia, apresentamos no quadro 11 

um trabalho de De Miguel (2008), onde revela a origem e desenvolvimento da ASC na 

Europa, que a autora divide por quatro países: França; Reino Unido, Alemanha e Suíça. 
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Quadro 10: Evolução e desenvolvimento da ASC na Europa 

País Designação Caraterísticas 

França Animation 
Socioculturelle 

Desde 1960 como um movimento de Educação Popular. 
Surge a figura do animador 
Intervenção das Associações Federadas 

Reino Unido 
Community 

Development 

Teorias de desenvolvimento comunitário. 
Educação social e prestação de serviços à Comunidade. 
Centros cívicos. 
Educação social da juventude. 

Alemanha 
Gesellschaftlich-

kulturell Anregung 

Entretenimento da juventude 
Ocupação de tempos livres 
Formação permanente 
Criação cultural 
Formação social 

Suíça 
Animation 

Socioculturelle 

Movimentos de Juventude e de Educação Popular. 

Movimentos da igreja: identificação com valores morais. 

Centros de prevenção, primeiros centros de lazer. 
Anos 1968-75, política de animação que atinge toda a 

população. 

Intervenção dentro dos marcos político, económico e social. 
 

Fonte: adaptado de De Miguel (2008) 

 

Analisando este quadro é possível perceber que a ASC tem, de facto, a sua 

ascendência na Educação Popular e que a figura do Animador Sociocultural surge nos anos 

60, em França. No Reino Unido, a ASC está mais ligada a movimentos sociais e ao 

desenvolvimento social e concretiza-se através de serviços sociais prestados à comunidade. 

A autora também distingue a ASC protagonizada na Alemanha, evidenciando a sua relação 

ao ócio, ao lazer, ao entretenimento e à fruição cultural, e na Suíça, relacionando-a com 

movimentos da Igreja e dos valores morais. 

Independentemente das particularidades de cada região e da forma como evoluiu ao 

longo do tempo, é evidente que “a ASC surge na Europa não como uma moda, mas sim 

como uma resposta necessária à frágil e indefesa situação do Homem pós-industrial” (Ayuso 

Carrasco e Carrasco Mihi, 2007: 31), indo ao encontro, através de práticas participativas, 

das suas necessidades, na tentativa de minimizar problemas socioculturais e educativos. 

Xavier Ucar, referenciado por Ayuso Carrasco e Carrasco Mihi (2007), recorda que a 

ASC nasceu como um instrumento metodológico de intervenção na e sobre uma realidade, 

sendo uma ação interventiva que responde a uma necessidade. A ASC dirige-se ao social e 

utiliza o social como uma das suas metodologias e pretende ser social. Ou seja, o social 

manifesta-se como uma das grandes finalidades da ASC. 
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No entanto, a ASC também se manifesta no cultural e dirige-se ao cultural, usando-o 

como um meio de intervenção.  

Lopes (2008a) realça as intenções pedagógicas da ASC que motivaram a sua 

origem, recorrendo às palavras de J. Charpentreau, quando refere que a ASC “consiste 

essencialmente em oferecer possibilidades de cultura no mais amplo sector possível da vida 

do cidadão, fazendo-o participar e tornando-o protagonista (Lopes, 2008a: 147). 

Ander-Egg (2000) considera que, a partir dos anos 60, a utilização do tempo livre 

começou a ser um problema para as ciências sociais, o que complicou algumas formas de 

intervenção social. A ASC, como estratégia de intervenção social, abraçou essas 

problemáticas de rentabilização do tempo livre e desenvolveu-se numa estratégia de ação 

que tente conseguir dois objetivos principais:  

- Transformar uma cultura do ócio, onde as pessoas são fundamentalmente 

espectadores/consumidores, numa cultura em que as pessoas sejam participantes/atores 

em tudo o que envolva a sua vida pessoal e social.  

- Utilizar o ócio como meio para a participação e autorrealização pessoal e 

comunitária, assim como para a formação sistemática em valores sociais e estéticos. 

Durante a segunda metade do século XX, a ASC atravessou distintos períodos e 

processos, que se podem sintetizar por uma preocupação pelo uso e aproveitamento do 

tempo livre, e por um interesse pelo desenvolvimento comunitário, especialmente centrado 

nas populações desfavorecidas, juntamente com uma articulação das novas ações, através 

da animação social e cultural. Ou seja, para além da vertente social, a ASC evoluiu para 

preocupações culturais. 

Foi, aliás, a partir de contextos culturais, impulsionada pela UNESCO, que a ASC se 

assumiu e expandiu na Europa. A ASC é reconhecida como forma de intervenção cultural 

quando, nas décadas de 70-80, recebe um enorme impulso da CE, através do Conselho de 

Cooperação Cultural (CCC), sob a direção de J.A. Simpson. O CCC organizou quatro 

simpósios (Rotterdam, 1970; San Remo, 1972; Bruxelas, 1974 e Reading, 1976 que 

marcaram a suas acensão e influência no panorama cultural europeu. Os simpósios 

distribuíram-se pelas seguintes temáticas: 

1960-70: A ASC no contexto da democratização da cultura; 

1970-72: Gestação – A ASC no contexto da democracia cultural; 

1972-74: Definição e clarificação e demarcação do conceito de ASC; 

1974-1976: Sistematização e difusão: popularização do termo ‘Animação’ na Europa; 

1976-77: Implantação: os governos assumem a ASC. 

Lopes salienta ainda a importância de o 
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projeto de Animação cultural levado a cabo em 1972-1973 que, sobre a égide do 
comité de educação extraescolar e do desenvolvimento cultural, apresentado ao 
CCC, lança os fundamentos duma política educativa integrada, em que a 
Animação Sociocultural aparece como uma estratégia para preencher o fosso 
cultural existente (Lopes, 2008a: 148).  

A UNESCO e o Conselho da Europa foram essenciais para demarcar a ASC no 

contexto Europeu.  

No contexto Português, a ASC apenas ganha relevo depois da revolução dos cravos, 

tendo alcançado “a sua máxima expressão na segunda metade da década de 70, depois da 

revolução do 25 de abril” (Lopes, 2006: 95). De seguida, iremos espreitar a evolução da 

ASC em Portugal. 

 

ASC em Portugal 
A ASC em Portugal é brilhantemente apresentada por Lopes (2006, 2008b), obra à 

qual recorremos para apresentar a sua evolução histórica no contexto nacional. Para além 

da obra sobejamente conhecida, de 2006, que versa sobre a ASC em Portugal, brinda-nos, 

em 2008, com um artigo sobre os perfis profissionais da ASC em Portugal, que traduz a sua 

evolução ao longo do tempo, caraterizando-a ao longo das diferentes décadas. Contudo, 

numa visão mais abreviada, Lopes elabora uma resenha histórica e as diferentes fases 

presentes na origem da ASC em Portugal, através do quadro 12. 

 

Quadro 11: Fases históricas da ASC em Portugal 

Fases Animação/tipo Enquadramento histórico 

1ª Fase: intemporal A ASC como processo difuso 

Advém de práticas comunitárias. 
Liga-se à necessidade do homem 
estabelecer relações sociais, 
culturais, políticas e económicas com 
outros homens. 

2ª Fase: a ASC ao serviço de 
uma estratégia política 

A ASC na história dos 
movimentos oposicionistas 
em Portugal 

De 1960 a abril de 1974 

3ª Fase: Institucionalização 
A ASC assumida pelos 
diferentes governos do 
Portugal democrático 

A partir do 25 de abril de 1974 – a 
instauração das liberdades 
democráticas em Portugal 

 
Fonte: Lopes (2006: 153) 

 

De facto, existem três grandes fases da ASC em Portugal. A primeira cujo inicio e 

desenvolvimento é bastante incerto. Uma segunda fase, que nos chega com a lufada vinda 

dos lados de França e que nos leva até à Revolução de abril. Por último, uma terceira fase, 
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onde a ASC se afirma e confirma na sociedade portuguesa. De facto, o ponto de viragem da 

ASC em Portugal coincidiu com o ponto de renovação democrática. 

Lopes (2006) considera que, como se vivia em tempo de ditadura, não se pode 

afirmar que havia ASC e que esta só nascera, de facto, em Portugal, depois da revolução de 

Abril de 1974. Antes disso, todas as iniciativas de ASC deverão ser consideradas 

antecedentes de ASC. “Os seus antecedentes remontam aos tempos longínquos da 1ª 

república (1910/ 1926), prolongando-se pela ditadura militar e pelo Estado Novo (1926/1974)” 

(Lopes, 2006: 95). Ao exemplificar aquilo que intitula de antecedentes de ASC, Lopes (2006) 

regressa ao tempo da 1ª República para encontrar alguns exemplos, destacando as 

Universidades Livres, criadas em 1912; a Escola Nova ou os movimentos de Educação 

Popular. Destaca também as dinâmicas socioculturais e o respeito pela educação integral 

da criança; a arte dramática como meio de intervenção e a opção pela educação em 

detrimento da instrução. Por último, o autor destaca os movimentos sociais como expoente 

de boas práticas de ASC, dando o exemplo do cooperativismo, o associativismo, o 

sindicalismo, entre outros. 

Já durante o Estado Novo, Lopes (2006) recupera os tempos da FNAT, que, com o 

objetivo de distrair o povo trabalhador e propagandear as ações do Estado, organizava 

colónias de férias, passeios, excursões, sessões de cinema, entre outras atividades. 

Mas é a partir dos anos 50 que se torna possível compreender e notar a presença da 

ASC em Portugal. Segundo Lopes (2008b), a década de 50 caraterizou-se por uma ASC 

muito difusa e por atividades de animação muito recreativas, no mais das vezes de âmbito 

teatral e comunitário. Na década de 60, acompanhada pelo aparecimento da ASC em 

França, começa a emergir em Portugal a ASC ligada à clandestinidade, em busca da 

liberdade de expressão e da liberdade. Muitas atividades estariam ligadas à educação, 

nomeadamente à educação de adultos, alfabetização e desenvolvimento comunitário. 
É a partir do final dos anos de 1960 que a animação surge como resposta à crise 
da educação escolar formal, valorizando a ação educativa não formal e informal, 
opondo-se ao fechamento, compartimentação e organização hierárquica do 
sistema escolar, e apontando para formas de relação mais horizontais e para uma 
maior autonomia e participação das populações, integrando, em processos 
educativos globalizados, crianças, jovens, adultos; grupos, associações e 
comunidades; dimensões políticas, sociais e culturais (Ferreira, 2006: 50-51). 

Nos anos 70, segundo Lopes (2008b), com a revolução dos cravos, viveu-se uma 

época em que a ASC se massificou, pois estariam garantidas todas as condições para a sua 

afirmação. Ferreira (2006) também partilha da mesma opinião, quando refere que “no caso 

particular do nosso país, é sobretudo a partir do 25 de abril de 1974 que as práticas de 

animação mais se desenvolvem, sobretudo no interior do movimento associativo emergente” 
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(Ferreira, 2006: 50-51). É permitido afirmar que houve uma ASC antes de abril e uma ASC 

depois de abril. 

 

A ASC depois de abril 
É, de facto, em abril de 1974, depois da revolução, que a ASC principia a sua 

afirmação em Portugal. Muito graças aos 10 milhões de animadores (Lopes, 2008a), numa 

altura em que ser animador era, mais do que uma profissão, uma obrigação cívica, ética e 

patriótica. Vivia-se uma animação de rua, espontânea, que morava no verso de uma canção 

e se abrigava num mural de uma rua, bairro ou associação. Nesse tempo, e até início da 

década de 90, a ASC estava ligada à democratização da cultura, confundindo-se a figura e 

função do animador com a de mediador cultural. 
O 25 de abril desceu às ruas, às fábricas, às escolas, impulsionado por um povo 
que reaprendia o significado e o sentido de esperança, da liberdade de ação, de 
expressão e associação, por um povo que animava e se animava num reencontro 
com a história e com a vontade de transformar as vertentes da política, da 
educação e da dimensão social e cultural (Lopes, 2006: 153). 

Entre meados dos anos 70 do século XX e finais do mesmo século, Lopes (2006) 

distingue 6 fases da ASC, entre 1974 e a atualidade, que aqui apenas se mencionam, 

sugerindo a leitura da obra para conhecimento mais profundo do tema. 

1- 1974-1976: Fase revolucionária da ASC, caraterizada por uma animação 

generalista e, no mais das vezes, centralizada nas intervenções do MFA. É também um 

tempo de animações de rua e de democratização no acesso à cultura, através de 

mediações culturais. 

2- 1977-1980: Fase constitucional da ASC, marcada pelo confronto entre as 

iniciativas promovidas pelo povo e a dependência do Estado nas ações de ASC. É também 

a fase em que se começam a protagonizar ações de ASC em instituições. 

3- 1981-1985: Fase patrimonial da ASC, muito ligada ao Desenvolvimento Local e à 

intervenção em projetos regionais, onde o património é uma preocupação. 

4- 1986-1990: Fase de transferência da ASC do poder central para o poder local, 

onde se sublinha a confirmação da figura profissional do Animador e da ASC, muito vincada 

pela formação de animadores e pelos encontros nacionais. Por outro lado, a ASC liga-se ao 

poder e ao desenvolvimento local. 

5- 1991-1995: Fase multicultural e intercultural da ASC, em que a ASC é 

reconhecida no âmbito da Educação formal e onde ocorre a pluralidade de âmbitos e perfis 

na ASC, em conformidade com o aumento de cursos de formação, que continuará ao longo 

da próxima fase.  
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6- 1996 - Atualidade: Fase da ASC no contexto da globalização, marcada pelo 

reconhecimento social e institucional da ASC e dos animadores. 

Na primeira década do século XXI assistiu-se à asserção da figura do animador 

como trabalhador social, havendo, porém, um excedente de profissionais na área e muita 

dificuldade em inseri-los no mercado de trabalho. Com isso, reduziu-se o número de cursos 

de formação profissional e de formação superior em ASC. Contudo, é ainda uma 

metodologia necessária e fundamental para minimizar as problemáticas sociais. Assente em 

múltiplas conceptualizações, influenciada por diferentes correntes internacionais e motivada 

por diversas circunstâncias nacionais, a ASC é uma metodologia e uma estratégia de ação, 

cuja pluralidade de sentidos, instrumentos e práticas a mantém atual como resposta aos 

constantes desafios sociais, culturais e educativos, em permanente transformação. 

Importa, assim, conhecer-lhe um possível conceito, assim como as suas 

caraterísticas, objetivos e funções. 

 

Conceitos de ASC 
Apesar de ser possível demarcar-lhe as latitudes, reconhecer-lhe (embora de forma 

difusa) uma origem e de desenhar no tempo a sua evolução, muitos autores defendem que 

a tarefa de conceptualizar a ASC, reduzindo-a a uma definição ou um conceito englobante e 

unificador, é impossível. De acordo com Gillet, recordado por Ander-Egg (2000), ASC é uma 

definição impossível. É complicado confinar em algo escrito o que por definição é ação, 

movimento, atitude, gesto, impulso, vida. É muito difícil delimitar a ideia ou definir o conceito 

de ASC, pois “é um fenómeno social muito amplo que abrange realidades muito diferentes” 

(De Miguel, 2008: 42). Ventosa justifica o facto de ser impossível encontrar uma só definição 

ao manifestar que  
é a escassa clareza conceptual quando lhe fazemos referência, assim como a sua 
indeterminação epistemológica, que acaba desembocando irremediavelmente na 
incapacidade, mais ou menos dissimulada de palavras, para delimitar o objeto da 
animação sociocultural e com isso os seus traços diferenciadores, que ajudem a 
delimitar os seus perfis, face a outras disciplinas e modelos de intervenção 
fronteiriços (Ventosa, 2006a: 149). 

Para Orlando Garcia, dentro do nome ‘Animação’ têm vindo a caber imensas coisas. 
 Quando dizemos a palavra Animação já estamos a agarrar num saco de 
muitíssimas modalidades. No fundo, sempre que dizemos Animação – seja na 
área mais artística, seja na área social ou educacional – estamos a querer dizer 
que nos comprometemos a fazer um conjunto de intermediações em que vamos 
conseguir por os conteúdos que estão nos nossos objetivos, no nosso trabalho, de 
uma forma mais participativa possível (Garcia, 2014: entrevista n.º 2). 

Ander-Egg, por sua vez, apresenta-nos uma versão caleidoscópica de ASC (Ander-

Egg, 2000). O autor explica que, apesar de ser uma conquista improvável, será interessante 
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procurar um conceito universal de ASC, apesar da variedade caleidoscópica das atividades 

que protagoniza. O autor apresenta quatro situações distintas em que o termo animação é 

utilizado: 

1. Para indicar a ação de infundir ânimo, a uma pessoa ou a um. Ou mesmo 

incentivar algo: uma festa, uma reunião, etc. 

2. Como adjetivo, quando caraterizamos uma reunião animada, uma festa animada, 

um carnaval animado, etc. 

3. Como promoção/ divulgação de cultura, quando a política cultural começou a 

tornar-se uma realidade em alguns países europeus e animador cultural se assemelhava a 

promotor/vendedor que coloca os seus produtos acessíveis aos outros. 

4. Para referir uma metodologia de intervenção social, um conjunto de social, 

educacional, práticas culturais e uma profissão com uma série de competências gerais e 

específicas. 

É de facto esta última definição que mais se adequa à realidade atual. Contudo, não 

será nossa intenção construir e apresentar aqui uma definição unificadora. Será mais 

interessante, e certamente mais profícuo, apresentar algumas visões de muitos autores 

influentes no panorama teórico-prático da ASC. Consideramos que esta pluralidade de 

conceitos e visões não será uma desvantagem, mas sim uma mais-valia para compreender 

a ASC. Concordamos com Lopes (2006), quando ele afirma que “esta pluralidade 

conceptual é representativa da complexidade e da riqueza do fenómeno em estudo, pelo 

que rejeitámos uma definição unívoca, necessariamente redutora e parcial, sobretudo 

quando tem a pretensão de fixar o que, por natureza, é infixável” (Lopes, 2006: 142). 

A ASC é infixável graças à sua versatilidade, flexibilidade e disponibilidade para 

trabalhar com a comunidade. Ao trabalhar com grupos, a ASC está a priorizar a relação intra 

e intergrupal. Segundo Capul e Lemay (2005a) os grupos são conjuntos de pessoas que se 

compreendem umas às outras, formando uma entidade que persiste através do tempo e do 

espaço e que se definem por interações; regras; objetivos comuns; desenvolvimento de 

emoções e sentimentos coletivos; edificação de uma estrutura informal; constituição de um 

inconsciente coletivo e, por último, pelo estabelecimento de um equilíbrio interno e de um 

sistema de relações estáveis com o meio onde estão inseridos. Desse modo, trabalhando a 

ASC com grupos e entendendo que os grupos são um núcleo de emoções e sentimentos 

coletivos e um sistema de relações, partilhamos a visão de Lopes (2006). 
Não somos defensores de um conceito de ASC que sobrevalorize o seu 
entendimento numa perspectiva fundamentalmente racional, e, como estamos 
num terreno que é fértil ao nível das emoções, se tivermos que optar preferimos 
considerar uma abordagem desta prática de intervenção social que tome em linha 
de conta os afetos e as ligações geradas pela interação (Lopes, 2006: 143). 



Enquadramento teórico – ASC entre arbítrios e metamorfoses 

 185 

Contudo, existem autores que, ao longo da história da ASC a foram definindo de 

uma forma mais racional que relacional. O próprio investigador da UTAD apresenta uma 

síntese das definições de ASC, ordenadas cronologicamente, por autor. Lopes (2006) refere 

os termos relacionados com os propósitos perseguidos pela ASC em Portugal que mais 

vezes foram mencionados, a saber: 

- Processo de consciencialização (treze menções); 

- Desenvolvimento e autodesenvolvimento (doze menções); 

- Participação (nove menções); 

- Transformação (sete menções); 

- Metodologia ativa/ método (cinco menções); 

- Conjunto de práticas (cinco menções); 

- Intervenção (quatro menções); 

- Estímulo (três menções); 

- Conjunto de técnicas (duas menções). 

Quadro 12: Síntese de definições de ASC em Portugal 
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FAOJ (1975) X   X  X X   
Garcia (1976) X   X X X X  X 
I Governo Constitucional   X X X X    
Gaspar (1976)  X  X      
Henriques (1977)   X      X 
Intervenção Rev. ASC (1977) X   X     X 
Martins (1977)    X X    X 
Albuquerque (1978)    X  X  X  
Gomes (1979) X       X  
Fragateiro (1980)    X  X    
Ferra (1982)      X  X  
CEDI (1985)  X    X X X  
Direção Geral da Ação Cultural    X    X X 
Jesus (1988)  X    X  X  
CADA (1992)    X X    X 
Santos (1998)      X    
ANASC (1999)  X    X  X X 
Silva (2003) X     X    
Dinis (2003)    X  X    
Araújo (2003)    X    X  
Peres (2004)  X  X    X  

 

Fonte: Lopes (2006: 150-151) 
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A nível internacional, De Miguel (2008) adotou a mesma metodologia e recolheu 

definições elaboradas por diferentes autores de diferentes épocas e latitudes geográficas, 

nomeadamente entre 1970 e 1993. Utilizando a metodologia comparativa, tentou encontrar 

os elementos comuns e diferenciadores nas definições, o que, na opinião da autora, 

permitirá “desenvolver uma definição integradora de ASC” (De Miguel, 2008: 44). Como se 

pode verificar no quadro 14, o conjunto de definições enquadram a ASC como uma prática 

social; um fenómeno social; um conjunto de ações; um processo dirigido; técnicas de 

trabalho social; um modelo de intervenção; uma metodologia; como animar, ajudar e dar 

sentido; uma tecnologia; conciliação; facto global; instrumento; ação grupal; método de 

intervenção e, por último, esforço. 

Quadro 13: Síntese de definições de ASC no mundo 
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Ander-Egg X               
Barrado  X              

Caride Gomez   X             
De Castro   X             

Cembranos     X           
De la Riva                
Del Valle   X             
G. Pérez      X          
Grosjean               X 

Hicter      X          
Izquierdo       X         
La Hoz              X  
Martín        X        

Marzo y Figueras         X     X  
Monera           X     
Griéger          X      

Puig Ricart              X  
Puig Rovira            X    

Quitana X        X     X  
Simonot  X              
Simpson           X     
Unesco X               
Viché             X   

Weisgerber         X       
 

Fonte: adaptado de De Miguel (2008) 



Enquadramento teórico – ASC entre arbítrios e metamorfoses 

 187 

 

De acordo com este conjunto de definições, o que mais (não o que melhor) define 

ASC é o facto de ser uma prática social, caracterizada por um conjunto de ações. É também 

vista por muitos como um modelo ou método de intervenção e uma tecnologia. 

Recentemente, Barbosa (2006) fez o mesmo exercício ao reunir a opinião de cinco autores, 

que aqui se apresentam por ordem cronológica, no quadro 15. 

 

Quadro 14: Conceitos de ASC 

Autor Ano Definição 

Ander-Egg 1981 

Conjunto de práticas sociais baseadas numa pedagogia participativa 

e que têm por finalidade atuar em diferentes âmbitos de 

desenvolvimento da qualidade de vida, com a finalidade de 

promover a participação das gentes no seu próprio desenvolvimento 

cultural, criando espaços para a comunicação interpessoal. 

Caride 

Gomez 
1986 

Ação ou o conjunto de ações dirigidas à elaboração e 

desenvolvimento de um projeto, essencialmente prático, de 

consciencialização, participação e integração sociocultural dos 

indivíduos dos grupos e/ou das instituições no seio de uma 

comunidade para promover as transformações ou mudanças 

requeridas por uma qualidade de vida ajustada à construção crítica 

da realidade. 

A. Martín 1988 
Animar, dar sentido, mover, motivar, dinamizar, acompanhar, 

comunicar, e ajudar a crescer (.,). 

Quintana  1993 

Tem inúmeras denominações em virtude do seu objeto, podendo 

denominar-se cultural, recreativa, social desportiva, etc. Embora o 

conceito de animação sociocultural seja o mais utilizado, pensamos, 

no entanto, que a animação possui sempre uma finalidade 

educativa, uma vez que se consubstancia num conjunto de 

atividades intencionais que promovem o desenvolvimento pessoal e 

social, ou seja, o desenvolvimento humano. 

J. Trilla 1998 

Conjunto de ações realizadas por indivíduos, grupos ou instituições 

acerca de uma comunidade ou sector da mesma e no marco de um 

território concreto, com a finalidade de favorecer a participação ativa 

das suas partes integrantes no processo do seu próprio 

desenvolvimento social e cultural. 

 
Fonte: adaptado de Barbosa (2006) 
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Na década de 80, o conceito de ASC estava muito relacionada com o aumento de 

qualidade de vida e com a necessidade de mudança dos atores sociais. Nesse tempo, 

entendia-se a ASC como uma atividade educativa, cujo objetivo último seria a transformação 

quer ao nível pessoal como social. A ASC, ao promover projetos educativos de índole 

pessoal, modificando crenças, atitudes, aptidões e comportamentos, potenciava mudanças 

sociais, incentivando uma comunidade mais autónoma e criativa. 

Nos anos 90, o conceito de ASC focalizava-se na participação e no indivíduo, como 

protagonista do seu próprio desenvolvimento.  

Dando um salto no tempo e atualizando o conceito de ASC na conjuntura deste novo 

século recolhemos a opinião de alguns autores, que apresentamos de seguida. 

Segundo Trilla et al., ASC é o  
conjunto de ações realizadas por indivíduos, grupos ou instituições sobre uma 
comunidade ou sector da mesma, dentro de um território concreto, com a 
finalidade principal de favorecer a participação ativa dos participantes no processo 
do seu próprio desenvolvimento social e cultural (Trilla et al., 2003: 89). 

Para Merino, ASC é  
um método de intervenção, com ações de prática social, dirigidas e destinadas a 
animar, ajudar, dar vida, por em relação os indivíduos e a sociedade, com uma 
tecnologia adequada, e mediante a utilização de instrumentos que potenciem o 
esforço e a participação social e cultural (Merino, 2003: 37). 

O mesmo autor considera-a, numa perspetiva prática, como um estímulo que incita 

as pessoas a iniciar uma diversidade de experiências; uma ação ou conjunto de ações 

dirigidas à elaboração e desenvolvimento de um projeto essencialmente prático; um 

elemento técnico que permite ajudar os indivíduos a tomar consciência dos seus problemas; 

um conjunto de práticas sociais que estimulam a iniciativa e participação da comunidade; 

uma tecnologia social baseada numa pedagogia participativa e uma transformação social e 

processo de lançamento que leva a que os povos criem a sua própria cultura e, em suma, à 

construção crítica da realidade. 

Na opinião de Ytarte, ASC é “uma ação educativa, num determinado espaço que 

promove a emancipação dos indivíduos e sociedades” (Ytarte, 2006: 310). Contrariando as 

práticas educativas individualistas baseadas na aquisição de conhecimentos e 

competências, rejeitando uma visão patrimonialista da cultura, ASC é também uma  
ação social e educativa de e para os coletivos e os grupos (...), orientada para a 
recreação e construção da cultura, a apropriação por parte desses coletivos das 
formas de cultura de uma sociedade e a reivindicação da sua pluralidade e 
complexidade (...) que mobiliza os recursos culturais e sociais da própria 
comunidade com o objetivo de promover o desenvolvimento local e favorecer a 
qualidade de vida dos seus habitantes (Ytarte, 2006: 310). 

Para De Miguel, ASC  
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é um método de intervenção, com ações de prática social, dirigido e concebido 
para incentivar, ajudar, dar vida, colocar indivíduos de relacionamento em e 
sociedade em geral, com uma tecnologia adequada e através da uso de 
instrumentos que promovam o esforço e a participação social e cultural (De 
Miguel, 2008: 51). 

Antunes entende a ASC como  
um conjunto de estratégias, métodos e técnicas de intencionalidade educativa que 
tem como finalidade melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, implicando-os no 
desenvolvimento sociocultural das comunidades de que fazem parte de uma forma 
ativa, responsável e participativa (Antunes, 2011: 150). 

O mesmo autor explica que a ASC, enquanto uma estratégia, uma metodologia, um 

modelo de intervenção a animação sociocultural, é diferente de outras ações sociais, 

culturais e educativas, outros modelos de intervenção, “mais pelo modo e atitude como é 

feita, ou seja, pelos procedimentos e metas que utiliza do que propriamente pelos conteúdos 

e objetivos que pretende alcançar” (Antunes, 2011: 150). 

Todos estes autores singularizam a sua visão sobre o conceito de ASC, ao mesmo 

tempo que destacam alguns termos a ela inerentes: estratégia sociocultural e educativa; 

intervenção social; transformação; participação e desenvolvimento. Serão esses, em 

conjunto com outros, os valores promovidos pela ASC. Em relação a essa temática, De 

Miguel (2008) regista cinco valores essenciais que, ao serem fomentados pela ASC, fazem 

parte da sua definição: 

1. Pluralismo: Tolerância saudável entre multiplicidade opções ideológicas, sociais e 

políticas. 

2. Consciencialização: Tomar consciência como é o homem, como é o mundo e 

como são os outros homens. 

3. Liberdade: Ajudar o homem na sua autorrealização, sendo o protagonista de seus 

próprios atos. 

4. Democracia: Incentivar a pessoa a procurar um modelo satisfatório de vida em 

contacto com os outros. 

5. Relações humanas: Criar um novo clima de opinião pública e uma melhor 

qualidade de vida. 

A ASC é uma metodologia de intervenção que promove o pluralismo de opiniões e 

crenças; a consciencialização social; a liberdade de ações e pensamentos; a atitude 

democrática e as relações humanas como estímulo da qualidade de vida. Também Ytarte 

defende que “os valores que estão por detrás das práticas de ASC têm que ver com aqueles 

que promovem a democracia e a cidadania em todas as suas formas” (Ytarte, 2006: 311). A 

ASC promove a autonomia e a iniciativa, com vista à plena participação social, ativa e 
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criativa do indivíduo, capaz de gerar espaços de relação e cultura para todos, num espírito 

de igualdade de oportunidades, segundo um paradigma de cooperação e solidariedade. 

Fazendo referência ainda aos valores que se impõem na defesa de um só conceito 

para ASC, esta deve, na visão de Vargas Callejas 
promover os valores da tolerância, da convivência e do respeito pelo diferente. Isto 
supõe a valorização crítica da diversidade, afastada dos estereótipos ou do 
paternalismo, para descobrir no coletivo imigrante um conjunto de pessoas 
singularizadas pela sua visão ética do mundo e da vida (Vargas Callejas, 2006: 
66). 

Todos os valores atrás referidos devem ser despertados, ativados, praticados pelos 

indivíduos e grupos, para que se descubram, conheçam e reconheçam, em conjunto, como 

membros integrantes da mesma comunidade, sendo respeitados e acarinhados como tal. 

A ASC é, no fundo, uma estratégia para por em relação os sujeitos de uma 

comunidade por intermédio de técnicas, atividades e ações que potenciem a participação 

social, com vista à construção de indivíduos autónomos, ativos e com capacidade crítica. 

Nesse sentido, é uma contribuição para o desenvolvimento integral da pessoa dentro de um 

contexto muito concreto, num espaço e num tempo definido, ampliando o contexto pessoal a 

dimensões coletivas. É um modelo democrático de intervenção comunitária com estratégias 

orientadas para o desenvolvimento de ações e práticas sociais dirigidas e destinadas a 

gerar espaços e condições para uma transformação na sociedade, onde o sujeito é um 

agente ativo e participativo na sua própria mudança social, cultural e educativa, contribuindo, 

assim, para o processo de desenvolvimento pessoal e social dos grupos. 

A. Marzo e J. M. Figueras, lembrado por Ayuso Carrasco e Carrasco Mihi (2007) 

defendem a ASC como um modelo de intervenção na realidade, com um corpus teórico 

globalizado para a intervenção social e cultural. Ou seja, para a promoção de mudanças 

sociais e culturais que modifiquem situações existentes na realidade, a partir da qual 

emanam funções, perfis profissionais e metodologias específicas de intervenção na 

realidade. Nesse sentido, ASC pode definir-se como um conjunto de metodologias e 

recursos para a intervenção social e cultural utilizado por distintos modelos de intervenção, 

desde o trabalho social à educação permanente. 

Reconhecendo a dificuldade de abraçar numa só única definição, toda a pluralidade, 

dedicamos as próximas páginas à apresentação das suas caraterísticas, objetivos e funções, 

com o propósito de aprofundar um pouco mais a conceptualização da ASC. 

 

ASC: caraterísticas, objetivos e funções 
Muitas vezes, a única forma de conseguir explicar na teoria o que até então só se 

vivenciou na prática é recorrer a exemplos práticos, onde se manifeste as caraterísticas do 
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fenómeno difícil de elucidar. Para esclarecer acerca da ASC, em busca da máxima 

teorização possível, propomo-nos a reunir o máximo de considerações sobre as suas 

caraterísticas, objetivos e funções. 

Merino (2003) recorda que, independentemente do conceito de ASC com o qual mais 

nos identificamos, existem quatro caraterísticas comuns a todas as práticas de animação: 

1. Destinatários: a quem de dirige a ação; 

2. Território: onde se localiza a ação; 

3. Objeto: ao qual se dedica a ação; 

4. Habitat humano: lugar de relação com o sujeito da ação. 

Qualquer atividade de ASC é caraterizada por ter um público-alvo ao qual se dirige, 

que será o ponto central das dinâmicas impostas; um território físico onde tudo acontece e 

um objeto que será a sua linha de ação e determinará a definição de objetivos e a escolha 

de metodologias e instrumentos. A ASC é caraterizada também por se assumir num lugar e 

num espaço de relação social, pelo qual o indivíduo se sente, ou não, identificado. 

Na tentativa de encontrar elos comuns nos diferentes conceitos, alguns deles já 

expostos anteriormente, Calvo (2002), refere quais são para si as principais caraterísticas da 

ASC, a saber: 

1. Ser um processo intencional, crítico, criador e integrador; 

2. Ser centrado nas necessidades dos destinatários; 

3. Fazer uso de metodologias ativas e participativas; 

4. Não serem necessários requisitos académicos nem administrativos; 

5. Não existirem limitações temporais nem espaciais para a sua realização. 

De um modo geral, para se assumir como prática de ASC, terá que se caraterizar por 

ser um processo intencional, centralizada nas pessoas, assentes na participação dos 

intervenientes, sem limitações espácio-temporais, nem relacionada com as metodologias 

formais académicas. 

Também Ayuso Carrasco e Carrasco Mihi (2007) fixam as principais caraterísticas 

que configuram o corpus teórico da ASC e lhe conferem a sua singularidade: 

1. Ação social que tende a criar, potenciar e fortalecer o dinamismo e mudança social. 

2. Educação baseada numa pedagogia ativa e participativa de desenvolvimento através 

de uma metodologia participativa; 

3. Democratização e democracia cultural; 

4. Gerar e fortalecer grupos sociais autónomos e processo de grupos operativos; 

5. Práticas sociais que estimulam a iniciativa, a participação e a reflexão; 

6. Tecnologia de intervenção social 
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Mais uma vez, é enunciada as questões da intervenção intencional e participativa, 

com forte centralidade nos indivíduos. 

Para de De Miguel (2008), as principais caraterísticas da ASC prendem-se ao facto 

de ser: 

1. Promotora de valores: culturais e sociais, que permitem ao indivíduo coabitar e 

comunidade. 

2. Elemento transformador: prepara um homem para se adaptar às situações e 

transformar a sociedade. 

3. Impulsionadora de participação: transforma a cultura de consumo por uma cultura 

de participação. 

4. Catalisador: desenvolve iniciativas das pessoas, contribuindo para a redução da 

diferença entre teoria e prática. 

5. Promoção da vida associativa: contribui para a integração de todos os grupos 

sociais. 

6. Processual: as pessoas estão, de forma metódica e sistemática, a criar a sua 

própria cultura, através da aquisição de capacidades, analisar situações, organizar e 

transformar as ações. 

O que carateriza a ASC é o facto de ser uma pedagogia de intervenção, que 

promove a igualdade e equidade dos atores sociais com os quais (e não para os quais) 

intervém. Protagonizando iniciativas de caráter educativo distantes das utilizadas em 

âmbitos, contextos e ambientes mais formais, motiva nos públicos o desejo de se 

transformarem e de se autoeducarem. 

A sua principal característica é o facto de se assumir como uma prática educativa 

assente numa democracia educativa e cultural, que promove a integração comunitária dos 

grupos. Como técnica de trabalho social, singulariza-se por ser promotora de processos de 

ação-reflexão-ação, que permitem ajudar os indivíduos a tomar consciência dos seus 

problemas e necessidades e a relacionar-se com os outros para minimizar ou ultrapassar, 

coletivamente, esses problemas. 

Carateristicamente, a ASC revela uma identidade muito própria, assente numa 

gramática singular. “Emancipação, dinamização, desenvolvimento das comunidades e dos 

grupos, cidadania e participação social, promoção e criação da cultura... Eis a linguagem 

comum de quem nos fala de ASC” (Ytarte, 2006: 310). 

A ASC, nos seus argumentos conceptuais, axiológicos e metodológicos, obedece a 

princípios que a remetem, segundo Caride (2006), para as seguintes caraterísticas: 
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1. Estar integrada e em conformidade num conjunto diversificado de práticas sociais 

e culturais de natureza educativa, artística, recreativa, etc., abertas à participação de 

indivíduos, grupos, comunidades, instituições, etc.; 

2. Estimular práticas que convertem o público como espetador (no maioria das vezes, 

cliente) em sujeito ator, protagonista da ação e criação cultural; 

3. Singularizar-se por uma metodologia participativa e implicativa, embora flexível e 

plural, através da qual se suscitem e/ou consolidam processos de conhecimento-reflexão-

ação que ativam a comunicação e o diálogo social; 

4. Partir do conhecimento das identidades culturais de cada comunidade ou país, da 

sua diversidade e do pluralismo que carateriza as pessoas, rejeitando a imposição de 

padrões culturais rígidos, para apostar na diversidade criativa, potenciando o diferente e o 

distinto; 

5. Ter uma visão pedagógica e social dos processos que desenvolve, desde a 

capacidade de análise até à organização, implementação e avaliação, refletindo de que 

modo se deu resposta aos direitos e necessidades socioculturais que motivou a intervenção; 

6. Assumir diversas, até mesmo contraditórias, funções no contexto da sociedade 

atual, entre outras: integração e adaptação dos indivíduos e grupos sociais, de aculturação e 

formação, de recreação e distração, de regulação e terapia social, de comunicação entre os 

indivíduos e grupos, de desenvolvimento de grupos de indivíduos, de promoção de culturas 

populares e de crítica ao imperialismo insolente da cultura dominante... e tudo isso na 

perspetiva da transformação social (mudanças, mentalidades, atitudes). 

A ASC é uma luta constante na manutenção de um equilíbrio social. No 

desenvolvimento das suas atividades, segundo Gillet, visa produzir um sistema de 

interações entre três polos: 
- Axiológico, que significa um conjunto de valores de referência estendido por uma 
intencionalidade baseada no pensamento filosófico e ético sobre o lugar dos seres 
humanos na sociedade; 

- Heurístico, ou sejam, epistemológico, científico e teórico, que privilegia o 
conhecimento e a apropriação do saber por parte dos agentes educativos; 

- Praxeológico, que significa uma permanente tensão entre teoria e prática para 
melhorar a intervenção regular sobre a realidade que se pretende transformar 
(Gillet, 2015: Depoimento n.º 31) 

É entre estes três polos que a ASC faz parte desta “luta perigosa e permanente entre 

as forças de vida e morte, do dominante e dominado, do espontâneo e organizacional, do 

carisma e racionalização, da inovação e tradição” (Gillet, 2015: Depoimento n.º 31). 

Se fosse possível desenhar o figurino da ASC através de algumas palavras, não no 

sentido de a maquilhar, mas com o propósito de a descrever, essas palavras seriam: 

participação; processo intencional; democracia; equidade e igualdade; público-alvo; grupos; 
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reflexão e transformação. Concordamos com Ventosa quando sintetiza que a ASC é “um 

modelo de intervenção socioeducativa, caraterizado por levar-se a cabo através de uma 

metodologia participativa destinada a gerar processos auto-organizativos individuais, grupais 

e comunitários, orientados para o desenvolvimento cultural, social e educativo dos seus 

destinatários” (Ventosa, 2008a: 18-19). 

Tudo o que singulariza e carateriza a ASC, nas suas mais variadas vertentes, 

espelha-se nos objetivos e funções que lhe estão adictos. 

 

Objetivos e funções da ASC 
Apesar de vivermos, atualmente, numa sociedade bem diferente da que viu germinar, 

nas décadas de 50/60, a ASC, é possível recolher na sua génesis muitos dos seus objetivos 

e funções que doutrinam as suas práticas. Viajamos até meados da década de 60 para 

recuperar a visão de J. P. Imhof (1966) trazido à atualidade por Lopes (2008a), que refere 

que “a função da Animação Sociocultural define-se como uma função de adaptação às 

novas formas da vida social (...) com os aspetos complementares de bálsamo para as 

inadaptações e de elemento de desenvolvimento individual e coletivo” (Lopes, 2008a: 147). 

É fundamental que a ASC se atualize e se enquadre nos cenários das sociedades de hoje, 

demarcados por uma profunda crise, que se espalha pelo mundo e se reflete na economia, 

na família, na política, na educação, na justiça, na saúde e em todos os demais sectores da 

sociedade. 

Caride (2011) defende que um dos reptos mais urgentes da ASC consiste em utilizar 

elementos teóricos para uma reformulação das identidades como processos abertos de 

construção reflexiva ativa e criativa capaz de promover vias para o desenvolvimento local e 

para a emergência de hábitos, comportamentos e atitudes de cidadania. Nesse sentido, é 

urgente que a evolução e desenvolvimento das diferentes dimensões da ASC seja fruto de 

uma profunda reflexão, para que se delineiem programas e estratégias chave consistentes 

que reconheçam os diferentes atores e promovam a sua implicação. “Uma tarefa, na qual 

sabemos, que a Animação Sociocultural joga a sua verdadeira razão de ser” (Caride, 2011: 

18). É natural que, tal como noutros processos de intervenção social, a ASC corra o perigo 

de se atrofiar perante a impetuosa sociedade atual e não se conseguir demarcar nas suas 

funções. Contudo, defendemos, que graças ao espírito aberto e multifuncional da ASC, 

conjugado à sua veia reflexiva e interventiva, os objetivos e funções da ASC continuam 

vigentes e adequados à realidade atual. Recorremos a Orlando Garcia, quando refere que 

“o papel da ASC será sempre andar a meter-se nos meandros educativos para tentar 

descobrir novos espaços que sejam mais democráticos, cívicos, participativos, satisfatórios, 
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para que as pessoas sintam que estão a fazer o que querem e gostam” (Garcia, 2014: 

entrevista n.º 2). 

Espreitemos, para confirmar isso mesmo, a opinião de De Miguel (2008) que aponta 

como principais objetivos da ASC: 

- Favorecer a participação. 

- Facilitar a adesão a objetivos livremente elaborados. 

- Viver em relação, respeito e aceitação. 

- Dar ocasião de intercâmbio de ideias e expressar-se livremente. 

- Dar a todos as mesmas oportunidades. 

- Diminuir o vazio sociocultural entre os estratos sociais. 

- Potenciar pessoas e recursos. 

É através desses objetivos que se poderá, ontem como hoje, “lutar pela: 

universalização e integração social; normalização; descentralização; participação e 

intervenção sociocultural” (De Miguel, 2008: 59), contrariando os fenómenos cada vez mais 

comuns assentes no individualismo, na marginalidade, na segregação, na passividade, na 

alienação e no desinteresse sociocultural. No fundo, democratizar a democracia (Gillet, 

2006a), baseada em interações, diálogo, permuta e cooperação. 

Outros autores atribuem como principal objetivo da ASC consciencializar os sujeitos 

e, consequentemente, promover uma atitude de renovação social. De Miguel (2008) salienta 

que a ASC tem como objetivo “transformar a sociedade através da participação e iniciativa, 

a fim de obter o desenvolvimento pessoal, social e cultural e ao mesmo tempo melhorar a 

comunicação interpessoal, respeitando os valores democráticos, que levam a 

conscientização e integração social” (De Miguel, 2008: 51). Na mesma ótica, Gillet (2006a) 

considera que, estando mobilizada para transformações sociais e culturais, a ASC tem como 

objetivo  
fazer com que cada um perceba as situações que vive, para que possa reagir 
contra os constrangimentos insuportáveis que vai sofrendo e agir para afirmar, ao 
mesmo tempo, o seu lugar na relação social e coletiva a tecer e também o 
carácter irredutível da sua singularidade individual (Gillet, 2006a: 89). 

Para tal, será necessário “caraterizar, organizar e mobilizar as pessoas para estas se 

transformarem em agentes ativos da sua própria evolução e, na medida do possível, 

tornarem-se protagonistas da sua própria história” (Pérez e Guzmán, 2006: 178). É no 

sentido de contrariar a alienação e de promover uma participação assertiva e ciente do 

indivíduo no contacto com a realidade, que a ASC atua, sendo que um dos objetivos do 

educador que utiliza a metodologia da ASC  
trabalhar no sentido da construção coletiva do conhecimento da realidade 
(estimular, informar, promover a intercomunicação, o sentido crítico, a iniciativa, a 
responsabilização, etc.) e dinamizar os indivíduos e os grupos da comunidade 
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articulando com eles ações, programas e/ou projetos de autodesenvolvimento” 
(Antunes, 2011: 152). 

A participação, o desenvolvimento social e comunitário e a transformação social 

afiguram-se como os objetivos mais presentes nas diferentes definições de ASC, ao longo 

do tempo. De Miguel (2008) elaborou uma síntese das opiniões de diferentes autores que 

confere isso mesmo. Poderemos perceber pelo quadro 15 que, na opinião dos autores 

enunciados por De Miguel, os principais objetivos da ASC são: participar; consciencializar; 

promover o desenvolvimento social e cultural; incentivar para a comunicação interpessoal; 

promover a qualidade de vida; fomentar a transformação da sociedade; incentivar a 

integração social; dinamizar o social; promover a democratização social e educativa; 

fomentar o desenvolvimento pessoal; estimular a iniciativa e participação. 

 

Quadro 15: Síntese dos objetivos de ASC 

 

Pa
rti

ci
pa

çã
o 

C
on

sc
iê

nc
ia

 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 s
oc

ia
l e

 c
ul

tu
ra

l 

C
om

un
ic

aç
ão

 in
te

rp
es

so
al

 

Q
ua

lid
ad

e 
de

 v
id

a 

Tr
an

sf
or

m
aç

ão
 d

a 
so

ci
ed

ad
e 

In
te

gr
aç

ão
 s

oc
ia

l 

D
in

am
iz

aç
ão

 s
oc

ia
l 

D
em

oc
ra

tiz
aç

ão
 s

oc
ia

l e
 e

du
ca

tiv
a 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 p
es

so
al

 

Es
tim

ul
ar

 in
ic

ia
tiv

a 
e 

pa
rti

ci
pa

çã
o 

Ander-Egg X   X X       
Barrado      X      
Caride X X   X X X     

De Castro X           
Cembranos   X       X  
De la Riva X  X X        
Del Valle      X  X    
G. Pérez        X    
Grosjean   X       X X 

Hicter      X      
Izquierdo      X      
La Hoz   X      X   
Martín   X       X  

Marzo y Figueras      X     X 
Monera           X 
Griéger X X       X   

Puig Ricart    X       X 
Puig Rovira X   X        

Quitana X  X  X       
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Simonot      X      
Simpson         X X  
Unesco X          X 
Viché          X  

Weisgerber          X  
 

Fonte: De Miguel (2008: 50) 

 

Diretamente relacionado com os objetivos, as funções estão também presentes 

quando teorizamos as características da ASC. Contudo, em relação às funções, não se 

sentiram tanto as dificuldades encontradas na teorização da praxis da ASC. 

Recorremos à visão minuciada de Quintana, lembrada por Ayuso Carrasco e 

Carrasco Mihi (2007), que agrupa as diferentes funções da ASC nas suas diversas relações 

com os cidadãos, com os próprios animadores, com os grupos sociais e com a própria 

dinâmica. 

 

1. Funções relacionadas com os cidadãos: despertar a consciência cívica; 

proporcionar uma educação social; superar a passividade natural; promover o 

associativismo; convidar a atuar desinteressadamente; descobrir vocações; fomentar a 

ocupação de tempos livres. 

2. Funções relacionadas com os animadores: estimular impulsos solidários; cultivar 

atitudes pessoais; facilitar o exercício de um serviço social; oferecer possibilidades 

profissionais. 

3. Funções relacionadas com grupos sociais: proporcionar um sentimento coletivo; 

manter os valores do grupo; vitalizar tradições; sensibilizar para o respeito sobre os 

problemas; consciencializar para situações injustas; promover reivindicações; fazer ver as 

necessidades. 

4. Funções relacionadas com a dinâmica: fomentar a informação; incrementar a 

preocupação preventiva; aumentar a participação cidadã; garantir a promoção social; 

estimular a comunicação; potenciar a iniciativa. 

Para De Miguel (2008), as principais funções da ASC estão bastante ligadas a 

fenómenos de integração, desenvolvimento, participação e regulação social, sendo elas: 

- Integração e adaptação, corrigindo os defeitos do desenvolvimento e do sistema 

educativo. 

- Desenvolvimento, elevando a qualidade de vida, tanto de forma qualitativa como 

quantitativa. 

- Criação, tratando de gerar processos de participação. 

- Regulação social, atuando para conseguir a reinserção. 
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Por sua vez, Caride (2006) é mais abrangente quando descreve como função 

essencial da ASC o potenciamento de uma força transformadora, afirmando que, de um 

modo geral, é função da ASC trabalhar e desenvolver 
a capacidade crítica e transformadora dos cidadãos nas tomadas de decisão, 
comprometendo-os em responsabilidades que vão desde ao próprio 
autodiagnóstico sociocultural até à adoção de alternativas de mudança e 
transformação social, na forma de planos, programas, projetos, atividades, etc., 
com um propósito essencial: transformar as condições que impeçam e/ou limitam 
a vida das pessoas no seu meio social, com a intenção de melhorar 
significativamente a suas condições de vida (Caride, 2006: 324). 

Na nossa opinião é possível agrupar as funções da ASC em quatro termos chave: 

1. Organização 

2. Integração 

3. Incentivo 

4. Transformação 

A ASC deve incentivar a organização social e a integração em grupos, associações, 

cooperativas ou outras redes associativas. Como o principal objetivo da ASC é a mudança, 

esta quer-se coletiva e unificada. As ações de ASC, assentes no grupo, são vocacionadas 

para que as pessoas se organizem e agrupem mediante os seus interesses, necessidades, 

objetivos e ambições. As ações individuais (e individualistas) geram cansaço, desgaste e 

trazem poucos resultados. Nesse sentido, uma das funções da ASC é promover a 

organização, de modo a que a mudança assente num processo metódico, pensado e 

planificado. 

A ASC deve promover a integração de todos os indivíduos. Inclinada para o trabalho 

com minorias e com subculturas, muitas delas marginais, as ASC deve funcionar como um 

elo de ligação e integração de todas as pessoas, para que estas se sintam confortadas e 

entusiasmadas para participar como agentes da sua própria mudança. É uma metodologia 

que oferece o ensejo para que pessoas e coletividades reforcem o seu sentido de identidade 

e de pertença. Baseada em valores como equidade e democracia, a ASC privilegia o 

trabalho integrado, de inclusão, onde o sentimento de pertença deva ser o ingrediente fulcral 

para a fórmula utilizada nos processos de animação. Essa integração deve ser assumida de 

forma conjunta e mútua, com respeito pela diferença.  

A ASC deve incentivar. Como verbo transitivo, quer direto quer indireto, percebe-se 

que a ASC deve incentivar algo ou alguém. Neste caso, ambas as situações são 

verdadeiras. Por um lado, deve dar incentivo às pessoas e, por outro, deve criar ânimo nas 

pessoas. É uma espécie de função bipolar. Num sentido oferece algo às pessoas (incentivo), 

noutro sentido exige algo das pessoas (incentiva). A ASC deve despertar o ânimo e o 

interesse das pessoas, para que elas se sintam encorajadas em atuar, em fazer, em agir. 
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A ASC deve fomentar a transformação. Muito relacionada com a ambição de 

melhorar a qualidade de vida, a ASC tem como função central alterar o comportamento das 

pessoas, para que elas se sintam capazes de alterar a sua própria vida, melhorando-a, quer 

nos aspetos sociais, como culturais, educativos e económicos. É nas pequenas 

metamorfoses da vida que se encontram as modificações certas, que orientam os processos 

grupais que levam a mudanças estruturais na sociedade. A ASC é uma metodologia cuja 

função é o estímulo e a motivação das pessoas e dos grupos, no sentido de potenciarem as 

suas capacidades e recursos, para originarem mudanças sociais potenciadoras de melhores 

condições de vida. 

Ao longo do discurso, vocacionarmos a ASC para iniciativas de participação cultural 

e transformação social, em tudo relacionadas com a democratização da cultura e com a 

consciencialização das problemáticas da sociedade. Todavia, para potenciar as dimensões 

culturais e sociais, é imperioso que as práticas de ASC estejam diretamente relacionadas 

com o universo educativo. Como processo de intervenção comunitária, a ASC aprovisiona 

as suas intenções nas práticas de educação. Como refere Antunes (2011), a ASC projeta-se 

como uma finalidade eminentemente educativa a partir de uma nova relação pedagógica, 

tornando explícitas nas suas metas individuais ou sociais a participação e a democracia 

cultural, a motivação e a transformação social, a identidade cultural, a criatividade coletiva e 

o desenvolvimento autónomo e integrado. A ASC envolve-se nas dimensões sociais, 

culturais e educativas da sociedade. 

Perante a emergência de novas realidades sociais, relacionadas com o 

desenvolvimento de uma sociedade do bem-estar (Ytarte, 2006), a ASC intervém em novos 

lugares de educação social, fruto de novos cenários e contextos atuais, ligados a novas 

necessidades da população. 

 

ASC e espaço 
O universo de ASC é amplo, diverso e com contornos bastante difusos, que se 

preludiam logo na procura de um conceito pleno e absoluto. Nesse sentido, é complicado 

definir uma relação clarividente com o espaço. É complicado expor, ainda mais por escrito, 

todas as modalidades, âmbitos, intervenções e programas que esclareçam a relação da 

ASC com o espaço. 

Mário Viché é um dos autores que mais preocupações tem revelado sobre a relação 

da ASC com o espaço, quer físico, quer virtual. Baseamos o nosso discurso em alguns dos 

seus artigos, em convergência com outras ideias difundidas por outros autores. 
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Segundo Viché (2008a), o espaço é definido por três contextos: os grupos e redes 

primárias; a comunidade local e as caraterísticas do espaço. 

Os grupos e as redes primárias, com especial menção para as famílias, são os que 

motivam a criação de estruturas básicas da personalidade. 

A comunidade local é constituída pelas estruturas e instituições que sustentam a vida 

social da comunidade, desde o público ao privado, passando pelo associativismo e o 

cooperativismo. 

As caraterísticas do espaço são um dos fatores determinantes para a prática de ASC, 

pois influem nas relações nele produzidas. Segundo Viché (2008a) os fatores a ter em conta 

no estabelecimento de relações, para protagonizar práticas de ASC são: 

- Identificação: que permita a criação cultural comunitária; 

- Representação partilhada da realidade: que se estrutura a partir de imagens 

mentais convergentes, fruto de uma visão sobre a realidade coincidente; 

- Comunicação interativa: protagonizada pelos sujeitos, capazes de transmitir e 

expressar ideias, sentimentos e sensações. 

Tendo esses três fatores em conta, é possível concretizar as atividades de ASC. É 

necessário que as pessoas se identifiquem, quer com o espaço como com as atividades; se 

sintam, de alguma forma, interligadas na forma como sentem e se apropriam do espaço e 

que promovam uma comunicação constante, livre e desprendida de preconceitos e ideias 

preconcebidas. 

Por sua vez, Merino (2003) defende que a localização dos programas e projetos de 

ASC acontecem num duplo sentido: 

Macro localização: A localização geográfica dos programas e projetos acontecem 

numa determinada área: Conselho, região, urbano, rural... 

Micro localização: A concretização das atividades de ASC acontecem integradas 

num conjunto circunscrito pela macro localização, mas apenas num determinado sector, 

bairro, comunidade, entre outros. 

Independentemente dessa perspetiva, assumimos a visão de Viché (2009), que 

defende a ASC como meio de articulação em comunidades territoriais de coexistência e 

convivência, nas quais é fundamental a criação de vínculos interpessoais e a existência de 

um espaço físico de referência, com o qual os indivíduos se identifiquem. Entendemos os 

espaços de ASC como espaços de formação pessoal e social. Para Viché (2008a), espaços 

de formação são 
diversos contextos onde se desenvolvem práticas educativas (...) São lugares 
físicos institucionalizados: escolas; centros de animação, casas de cultura; teatro; 
museus; centros comunitários e espaços comunitários, como bairros, 
comunidades, cidades educadoras... A ASC trabalha nesses espaços, com as 
populações, em processos participativos, críticos, expressivos, que desencadeiam 
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melhorias na qualidade de vida, onde “a pessoa, em constante crescimento, 
suscetível de ser sujeito ativo dos processos educativos, é o ponto de partida para 
a intervenção sociocultural (Viché, 2008a: 6). 

A ASC trabalha sempre no terreno, através de meios, processos e formas, em que 

se estabelecem relações entre os intervenientes e o próprio espaço. Apesar do indivíduo ser 

o ponto fulcral das atividades, a ASC, capaz de abranger inúmeros espaços, também 

depende de outras variáveis, que podem estar relacionadas com o objeto, o objetivo, o 

público, entre outras. Essas variáveis oferecem outros entendimentos sobre a ligação da 

ASC com o espaço. 

Ander-Egg (2000) estabelece algumas modalidades de ASC, relacionadas com 

espaço. Pode-se entender a ASC segundo as variáveis contexto; geografia e sector. 

Segundo o contexto, temos as vertentes Institucional (protagonizadas em várias instituições, 

da terceira idade, de jovens, crianças...); Técnica: Animação teatral, recreativa, desportiva, 

musical...); Social: (por exemplo animação de imigrantes, jovens, rural, urbano...) e Político 

(animação como reivindicação, como ação social...). Segundo a geografia distinguem-se a 

Animação rural; Animação suburbana e Animação urbana. 

Segundo o sector, talvez o mais relevante para a orientação assumida ao longo do 

nosso discurso, assinalam-se os sectores: 

1. Cultural, onde se promove atividades culturais e artísticas; 

2. Educativo, onde se melhora o nível educativo; 

3. Social, que promove e apoia associações de base com o propósito de resolver 

problemas. 

O espaço de ação determina as práticas diferenciadas de ASC. Conseguimos 

estabelecer as coordenadas espácio-temporais da ASC, em sintonia com os âmbitos de 

intervenção. Uma forma de compreender os espaços de atuação de ASC é interpretá-la 

através dos âmbitos cultural, social e educativo. De facto, podemos avançar essas três 

principais modalidades de ASC: 

Cultural: Onde o principal impulsor é a criatividade e a expressividade. Centrada na 

atividade, em centros culturais, escolas artísticas, museus, galerias... 

Social: Onde se trabalha a participação, transformação, dinamismo, mudança, 

integração. Centrada no grupo, na comunidade, em associações, movimentos coletivos e 

comunitários. 

Educativa: Onde se procura o desenvolvimento pessoal e a mudança de atitudes, a 

consciencialização, o espírito crítico, o pensamento livre, a motivação. Centrada na pessoa, 

em universidades populares, em espaços educativos extracurriculares, ATL’s. 

Indiferentes a essa tripla configuração dos contextos de ASC, assume-se o espaço 

onde decorrem as atividades de ASC como um ecossistema humano (Viché, 2008a), onde 
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se geram e desenvolvem distintas interações que dão forma aos processos educativos. 

Esses ecossistemas humanos, segundo Viché (2008a), estão formados por um conjunto de 

fatores, a saber: 

- Fatores físicos e ecológicos: geográficos, territoriais; ambientais... 

- Fatores de recurso: educacionais; sanitários; assistenciais; desportivos... 

- Fatores culturais: normas, valores; história; tradições; costumes... 

- Fatores em rede: estruturas de rede; população em rede... 

Numa atividade de ASC, temos de entender o espaço, considerando a interação e 

dinâmicas entre os seguintes fatores (Viché, 2008a): 

- Dinâmicas de desenvolvimento local e regional; 

- Dinâmicas migratórias e suas implicações económicas e socioculturais; 

- Dinâmicas culturais: cultura de massas; culturas locais; culturas de vanguarda... 

- Dinâmicas de comunicação social: generalistas; locais, comunitárias e 

interpessoais. 

- Dinâmicas de participação, criatividade e tomada de decisões em que a 

população participa; 

- Dinâmicas de globalização, comunicação e consumo global; 

- Dinâmicas de concentração de poder, económico, comunicacional, informativo... 

- Dinâmicas de interpretação da realidade através do imaginário coletivo. 

É no desenvolvimento de todas estas dinâmicas que a ASC desenvolve o seu 

trabalho. Em relação a qualquer campo de ação, o mais importante é conhecer a realidade 

para, então, estabelecer o espaço. A ASC sempre se caraterizou por um trabalho 

interventivo através de atividades culturais, sociais e educativas. 

As atividades de ASC, de âmbito cultural, social ou educativo, intentam a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos, em especial os que se situam em cenários mais 

desfavorecidos. Porém, a ASC não poderá desenvolver as suas atividades em territórios 

específicos de minorias. Pelo contrário, deve projetar a sua ação para diferentes públicos, 

mas sem responder apenas às necessidades e interesses de públicos específicos. Deve ter 

como princípio a igualdade e a eliminação da diferença, não privilegiando ninguém em 

particular. Neste sentido, a ASC deve oferecer uma diversidade de propostas para que 

todas as pessoas possam disfrutar do desenvolvimento cultural, social e educativo. Há 

lugares específicos para a ASC, mas não há lugares privilegiados. 

A ASC, para cumprir os seus objetivos, necessita de espaços físicos e momentos 

determinados para realizar a sua intervenção (Viché, 2009), estruturando-se em espaços 

determinados e concretos, como a rua, o bairro, a associação, um equipamento, intentando 

recuperar e reconstruir a identidade cultural de uma comunidade, através da participação, 
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autonomia e cooperação das pessoas que dela fazem parte. Se o tempo livre é o tempo da 

ASC, também o espaço livre é o espaço da ASC. 

Só que, nos últimos anos, segundo Viché (2008a), têm surgido novos espaços 

virtuais mediáticos em que a sua estrutura espácio-temporal não será estará tão claramente 

definida. A ASC deve estar atentas a esses novos espaços, muitas vezes vazios de 

identidade e cultura definida. Atualmente, uma diversidade de dinâmicas socioculturais  
estruturam novos espaços virtuais para a interação, comunicação, cooperação, 
desenvolvimento de identidades e imaginários coletivos, novos movimentos 
sociais e, em definitivo, um novo paradigma interpretativo, à qual as dinâmicas 
educativas e, em concreto, a ASC, devem dar uma resposta precisa e eficaz 
(Viché, 2008a: 3). 

 

ASC no espaço virtual 
Seguindo a linha de raciocínio deste trabalho, também em relação à ASC é possível 

distinguir dois lugares: o físico e virtual. Viché (2009) separa-os em dois mundos: o 

analógico e o digital. Como se pode entender da análise ao quadro 17, o espaço analógico 

da ASC está ligado a um suporte físico de referência, estando igualmente mediatizadas por 

contatos bidirecionais. O espaço digital é suportado por um contato multidirecional e 

interativo e não tem uma referência física. 

 

Quadro 16: ASC: espaços e esp@ços 

ASC no espaço ASC no esp@ço 
Estruturada no espaço físico Estruturada nos espaços virtuais. 
Concebida no mundo analógico Concebida no mundo digital 
Intervencionismo paternalista Relaciona o intervencionismo paternalista com 

o ativismo social e interativo 
Estrutura-se sobre os grandes relatos da 
modernidade 

Estrutura-se sobre a teoria do caos e o modelo 
fractal 

Articula-se em modelos de convivência e 
coexistência 

Articula-se nas comunidades virtuais e em rede 

Estrutura-se sobre identidade locais e nacionais Estrutura-se sobre identidades individuais e 
identidades coletivas compartidas 

Organiza a participação através de dinâmicas 
grupais, criando estruturas institucionais de 
opinião, tomada de decisão e gestão 

A participação produz-se de forma espontânea 
a partir de interesses individuais 

Tem como finalidade o desenvolvimento e a 
mudança social 

Tem como finalidade a colaboração 
espontânea, solidária e sustentável. 

Cria estruturas e sistemas culturais Cria uma cibercultura baseada em relações 
interativas de comunicação em rede 

Estrutura-se a partir da justaposição de 
linguagens: oralidade, texto escrito, imagem 
fixa e em movimento 

Estrutura-se a partir da convergência de meios 
e linguagens digitais 

Pretende dar a palavra aos cidadãos Os cidadãos são donos das suas próprias 
palavras 

Desenvolve-se a partir de um trabalho grupal, Utiliza o trabalho colaborativo como ferramenta 
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adaptando as metodologias da dinâmica de 
grupos 

de libertação. 

Estrutura-se como um poder de controlo social Estrutura-se como um conjunto de micro-
poderes que participam no debate social. 

Concebe-se a partir do discurso linear, baseado 
no esquema: princípio, meio e fim 

Concebe-se a partir de um discurso 
hipertextual, discurso helicoidal ramificado 

A autoria do discurso parte das instituições e 
dos agentes intervenientes 

Cria uma dinâmica de autorias partilhadas em 
rede 

Parte de um processo dirigido para intentar 
promover a autonomia e a autogestão 

Parte da autonomia e da autogestão dos 
indivíduos na rede para encontrar pontos de 
convergência 

Animadoras e animadores são interventores 
que guiam y reconduzem os processos 

Animadoras e animadores convertem-se em 
mediadores que facilitam recursos e pontos 
comuns 

 
Fonte: adaptado de Viché (2009) 

 

Estamos perante duas realidades distintas e bastante significativas. Em ASC, tal 

como no mundo, os meios virtuais, da qual é protagonista a Internet atingem uma dimensão 

que não se pode ignorar e fazer de conta que não influi nas nossas ações e, 

consequentemente, nos resultados que se pretendem alcançar. 

A visão pioneira de Mário Viché (2008a, 2008b, 2009, 2012) permite compreender a 

influência das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na ASC e ajudam a 

entender de que forma a ASC e os animadores podem utilizar as TIC em seu benefício, sem 

criar resistências ou rejeições. Para o autor,  
as animadoras e os animadores socioculturais não têm outro remédio senão 
prestar atenção à potencialidade que a Sociedade da Informação oferece para o 
diálogo, a tomada de consciência crítica, a mudança social, a interatividade, a 
estruturação das comunidades humanas, a solidariedade e o desenvolvimento 
sustentável (Viché, 2008b: 92). 

Para melhor explicar o entendimento possível entre ASC e TIC, recorremos às 

palavras de Victor Ventosa, que define o espaço da ASC no seio virtual como Ciberespaço. 

Para o autor, o Ciberespaço 
surge graças ao desenvolvimento e generalização das TIC e consiste na geração 
de ambientes virtuais de comunicação, encontro, informação, ócio e relação entre 
as pessoas, sem os constrangimentos espácio-temporais que até há poucos anos 
condicionavam qualquer encontro ou interação interpessoal e grupal (Ventosa, 
2008b: 35). 

Para Viché (2008b), falar de Ciberespaço, que o autor denomina de Ciberanimação, 

é falar de 
um novo paradigma sociocultural, uma nova cultura, novos espaços e redes para 
a comunicação e a interatividade, falamos de liberdade de expressão, de auto-
organização social, de comunidades reais que se estruturam no espaço virtual, de 
desenvolvimento social e comunitário (Viché, 2008b: 92). 
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Todavia, o esp@ço em ASC é uma tela pintada de ambos os lados, em que um será 

um pouco mais sombrio que o outro. Se, por um lado, permite-nos ultrapassar barreiras e 

alcançar um mundo de extraordinárias e intermináveis possibilidades, por outro lado, pode 

desvirtuar a doutrina na ASC e desconsiderar os seus mais genuínos objetivos. 

Nesse sentido, Ventosa adverte que 
nos devemos aproximar deste novo espaço com decisão e sem preconceitos, mas 
também com sentido crítico e prudência, na convicção de que o ciberespaço e a 
ciberanimação são uma nova oportunidade para desenvolver novas possibilidades 
de intervenção socioeducativa, e, inclusivamente, uma ferramenta imprescindível 
no progresso do trabalho do animador. Mas, isso não quer dizer que se vá 
transformar na panaceia da ASC, já que dentro desta disciplina existem espaços, 
valores e funções insubstituíveis e não reproduzíveis nos novos ambientes virtuais 
(Ventosa, 2008b: 37). 

Para utilizarmos o espaço virtual como fator positivo nas intervenções de ASC, é 

fundamental criar dinâmicas construtivas que contribuam para o desenvolvimento dos 

envolvidos e dos próprios contextos onde se incrementam as ações. Viché (2012) lista 

alguns conselhos práticos que permitem diferenciar as dinâmicas como sendo de ASC e não 

de outros quaisquer ambientes virtuais presentes nas TIC. Esses conselhos/ dinâmicas são: 

a) Assegurar a conectividade, permitindo o acesso livre e universal a todos e cada 

um dos internautas/cidadãos digitais. 

b) Identificar uma identidade corporativa própria de uma representação partilhada da 

realidade, identidade claramente expressa e identificável no ambiente digital. 

c) Identificar situações problemáticas especificas ou expressas através de 

preocupações e interesses comuns. Situações geradoras de uma relação dialógica interativa 

capaz de gerar projetos colaborativos de ação e desenvolvimento comunitário. 

d) Permitir o debate e a tomada de decisão através de ferramentas especificas livres 

e universais: mediante fóruns, chats, redes sociais ou qualquer instrumento digital com as 

mesmas características. 

e) Possibilitar a livre expressão e uma representação não estereotipada da 

cibercomunidade no ciberespaço, expressão que se torna visível na rede, a partir 

do dialogo problematizado e da autoria coletiva. 

f) Possibilitar, mediante ferramentas digitais adequadas, a execução de projetos 

colaborativos de ação sobre a realidade social, coesão comunitária e desenvolvimento de 

redes solidárias. 

g) Introduzir, de forma quotidiana nos ambientes virtuais, a narrativa hipertextual e a 

expressão multimédia. 

h) Facilitar a convergência de meios e redes mediante a convergência de linguagens, 

funções e ferramentas. 
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i) Participar no debate social, a criação e consolidação de redes citadinas mediante o 

impacto da ação da comunidade virtual sobre a vida quotidiana e as estruturas sociais 

básicas. 

 

O esp@ço está presente em todos os lugares da realidade atual e condiciona todas 

as relações, sejam humanas, institucionais ou comunitárias. É importante aproveitar o 

mundo virtual ou digital para promover bons hábitos e boas práticas de cidadania, 

desenvolvendo valores essenciais à convivência e coexistência humana. 

O esp@ço potencia e multiplica os canais de comunicação e aproximação das 

pessoas, acelera processos, diversifica códigos e interpretações. 

O esp@ço baralha, confunde e recria novos conceitos de cultura global e local, 

potenciando a diversidade dos espaços e a multiculturalidade de lugares, concebendo uma 

nova cultura, híbrida, entre o singular e o universal. 

É fundamental que a relação da ASC e do esp@ço seja demarcada pela razão e 

pela consciência de que a fusão entre os dois mundos é possível, mais do que isso, 

necessária para a integração das dinâmicas de ASC no mundo real. Sem que, para tal, nos 

deparemos com uma desterritorialização das atividades de ASC. 

É possível traçar algumas dinâmicas presentes nos processos de ASC, quer no 

espaço, como no esp@ço. Viché (2012) distingue-as em quatro categorias: Participação; 

interação; expressão e colaboração, que se resumem no quadro 18. 

 

Quadro 17: Dinâmicas de ASC presentes no esp@ço 

Dinâmicas Desenvolvimento 

Participação 

Possibilitam a participação de diversos agentes e utilizadores no debate social, 

em análise crítica da realidade, na tomada decisões e posterior seguimento das 

consequências (através de fóruns, chats, videoconferências, grupos de 

discussão, redes sociais, etc.), constituindo-se numa assembleia cibercomunitária 

permanente. 

Interação 

Permitem um modelo descentralizado de comunicação, uma comunicação 

multidirecional, a confluência de redes de comunicação, mas sobretudo não 

dogmática, não dirigista e não paternalista, que se fundamenta sobre interesses, 

inquietudes e representações sociais partilhadas. 

Expressão 

Possibilitam a visibilidade e a expressão de todos e cada um dos utilizadores 

individuais ou coletivos. Uma expressão das identidades e das representações de 

cada um (através de vídeos, música, imagens e textos), combinando de maneira 

multiforme, permitindo que cada um dos coletivos sociais possa ter a sua opinião 
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e criar a sua própria imagem. 

Colaboração 

Promovem a autoria coletiva de textos, ideias, representações e projetos de ação 

e transformação social, sendo geradas por fatores identitários e por uma 

comunicação interativa (através de softwares e ferramentas digitais para a autoria 

e o trabalho colaborativo), tendo como objetivo a transformação social. 

 
Fonte: adaptado de Viché (2012) 

 

É possível criar dinâmicas próprias no mundo virtual, centradas na participação, 

interação, expressão e colaboração – princípios doutrinários da ASC. 
A ASC, tendo a filosofia da participação cívica, da autonomia, vai lutando contra o 
individualismo dos espaços virtuais. Porém, a ASC, se trabalha com as novas 
gerações e com as gerações anteriores, na contemporaneidade tem que saber 
usar o espaço virtual e deve inventar formas de, através da internet e das várias 
redes virtuais, fazerem-se iniciativas presenciais, públicas, interativas. Deve 
utilizá-la como um meio (Garcia, 2014: entrevista n.º 2). 

É viável que os esp@ços desenvolvam ações através da ASC e a ASC desenvolva 

ações através do esp@ço. 
Três questões fundamentais da ciberanimação. Primeiro, ciberanimação não é 
tecnologia não é simplesmente internet. Ciberanimação faz-se a partir da vida 
quotidiana (...) A segunda ideia é definir o que é que eu vou fazer e quais são as 
dinâmicas que quero trabalhar (...) Assim, devo questionar o que quero fazer no 
meu espaço de educação, com os meus educandos. Quero, essencialmente, que 
eles se expressem. Quero que eles se comuniquem e quero que eles trabalhem 
cooperativamente, em colaboração permanente (...) Quando eu tenho isso, o 
terceiro passo é fácil. É o uso da ferramenta. E eu vou buscar a ferramenta que 
vai servir para desenvolver as dinâmicas que eu pretendo desenvolver. Podem 
utilizar-se inúmeras ferramentas, porque o importante não é propriamente a 
ferramenta (Viché, 2014: entrevista n.º 10). 

Segundo o mesmo autor (Viché, 2008a), seja qual for o espaço da ASC, virtual ou 

físico, seja de que âmbito for, teremos de encarar as suas existências numa perspetiva de 

integração das diferentes práticas educativas, numa praxis integral, integrada e integradora, 

que procure criar contextos físicos ou virtuais, mas sempre de forma coordenada e criativa, 

que proporcione nos indivíduos hábitos de participação, autonomia e cooperação. 

O individuo não habita apenas em espaços físicos, mas também em espaços de 

relação, espaços afetivos, estéticos, sociais, históricos: espaços de significação em geral. 

Devemos centrar as nossas sinergias para esses espaços de significação e potenciar uma 

ASC focada na educação para a participação, autonomia e cooperação. 
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ASC e Educação 
A relação entre ASC e educação é inequívoca, sendo até possível demarcá-la do 

âmbito sociocultural e a isolá-la como Animação Educativa. Porém, rejeitamos a opção de 

utilizar apenas a terminologia Animação Educativa, pois defendemos que a ASC, em todas 

as suas práticas, independentemente das especializações ou terminologias adotadas, tem, 

intrinsecamente, uma vertente educativa. Consideramos, aliás, que ao referir Animação 

apenas na sua vertente educativa é bastante redutor. ASC é mais do que “aquele tipo de 

animação que persegue fundamentalmente a educação do e no tempo livre das crianças, 

jovens e também adultos, através do jogo e das atividades recreativas em grupo” (Ventosa, 

2006a: 152).  

O que se pretende neste subcapítulo é referenciar a relação da ASC, em todas as 

dimensões e âmbitos, com a educação e não desmembrar a ASC e potenciar apenas o 

campo educativo, apesar desse campo, através da analogia com a Educação Popular, estar 

bem delineado na história da ASC. 

Procedente da Educação Popular é nessa esfera de atuação que mais e melhor se 

identifica. Sem querer recuar no discurso, recuperamos as palavras de Calvo (2002) que 

refere o nascimento da Educação Popular, no final do século XIX, como o ponto de partida 

para a democratização da cultura, tornando-a acessível a todos os sectores da população e, 

especialmente, aos mais desfavorecidos. A relação com a ASC é inevitável no sentido em 

que, quer a Educação Popular quer a ASC têm como principais metas: 

1. Compensar as carências educativas, sociais e culturais; 

2. Prolongar a ação escolar; 

3. Complementar, reforçar e superar a formação teórica oferecida pela escola. 

No que respeita aos contextos de atuação, os programas de ASC concretizam-se  
em contextos e instituições não-formais, em contextos de Educação informal e em 
contextos de educação exclusivamente formal. Não obstante o facto de podermos 
encontrar programas de animação sociocultural em contextos de Educação formal 
e não formal, a animação sociocultural move-se, fundamentalmente, no âmbito da 
Educação informal (Antunes, 2011: 154). 

A ASC assume diferentes metodologias através das diferentes tipologias ou 

modalidades de educação que encontra no interior das suas práticas. De certa forma, na 

linha desta investigação, podem-se sintetizar as seguintes relações: diferente da Educação 

formal; cúmplice da Educação não-formal; complemento da Educação informal; contraposta 

à Educação Escolar; metodologia da Educação Paralela; instrumento na Heteroeducação; 

presente na Ecoeducação; reveladora da Autoeducação; parceira da Educação ao Longo da 

Vida. 
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ASC é diferente de Educação formal, pois esta decorre em instituições formais, 

regradas e normalizadas, e as aprendizagens obtidas conduzem a diplomas e a 

certificações. 

ASC é cúmplice da Educação não-formal, porque promove atividades e ações que 

acontecem em paralelo aos sistemas formais, sendo impulsionada por entidades, 

organizações ou grupos criados de forma voluntária e associativa. 

ASC é complemento da Educação informal, pois consegue estar presente no 

quotidiano do indivíduo, mesmo de forma subtil, sem ser reconhecida, e contribuir para o 

seu desenvolvimento pessoal e social. 

ASC é contraposta à Educação Escolar, no sentido em que se recusa a atrofiar 

dentro das paredes de uma sala de aula e aninhar-se perante políticas centrais 

desadequadas às realidades locais. 

ASC é uma metodologia da Educação Paralela, pois está presente na sociedade e 

em todos os contextos paralelos à Educação Escolar, onde se promovam ações que tendem 

para a consciencialização e transformação, assentes em valores como democracia, 

emancipação e liberdade. 

ASC é um instrumento na Heteroeducação, sendo uma opção válida para exercer 

influência positiva no outro, incentivando o espírito de partilha e união, onde a opinião de 

todos é mais do que a soma das opiniões de cada um. 

ASC está presente na Ecoeducação, do mesmo modo que, tal como a 

reconhecemos na Educação Paralela, também a revemos através ações protagonizadas em 

diferentes lugares ou contextos educadores, independentemente de terem ou não uma 

vertente assumidamente educativa. 

ASC é reveladora da Autoeducação, no sentido em que o indivíduo se sinta 

consciente, independente e capaz de participar na sua própria transformação. O sujeito é o 

centro de toda a intervenção sociocultural. 

ASC é parceira da Educação ao Longo da Vida, estando presente em diferentes 

iniciativas e não haver limites espácio-temporais para as atividades de ASC. 

Nesta fase, iremos debruçar-nos sobre a afinidade entre ASC e a tríade da educação, 

assim como da sua relação com a Educação Paralela e a Educação ao Longo da Vida (ELV), 

por considerarmos que é nessas modalidades educativas que mais se relevam e impõem as 

práticas de ASC, nomeadamente quando protagonizadas em lugares de educação para a 

participação, autonomia e cooperação, de que falaremos mais adiante. 
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ASC e a tríade da educação 
Arriscaríamos afirmar que a maioria dos autores referenciados neste trabalho 

depressa colocariam a ASC como parte integrante da Educação não-formal, embora 
“se considerarmos uma ASC mais ampla e tendo em conta a diversidade de tipos 
de animação, haverá situações em que poderíamos considerar a animação 
sociocultural ligada à Educação informal (festivais de animação nas aldeias, 
acampamentos, etc.), ou Educação formal (preparação o teste de acesso à 
universidade)” (De Miguel, 2008: 69). 

É possível identificar diferentes tempos e espaços onde a ASC se relaciona com 

qualquer modalidade da tríade educativa, principalmente porque os limites que as separam 

são profundamente ténues, nomeadamente entre o formal e o não-formal.  

 

ASC e Educação formal 

A relação entre ASC e Educação formal é marcada pela oposição. Também 

conhecida como educação estruturada, regrada e inflexível, situada num território específico, 

também ele estruturado e com regras rígidas, é alvo de muitas críticas. As vozes mais 

condenatórias da Educação formal acusam-na de ser insuficiente na satisfação das 

necessidades educativas dos seus intervenientes e de não ser adequada às necessidades 

da sociedade atual. É nesse fosso, entre o que a educação tem para oferecer e o que as 

pessoas precisam que se situa a ASC, como se de uma ponte se tratasse, para unir ambas 

as realidades e equilibrar carências. 

Apesar de ser contrária aos princípios adotados pela Educação formal, a ASC 

reconhece-lhe importância na transmissão de conhecimentos e competências, assim como 

habilidades que tornam possível ao indivíduo viver em sociedade. A sua estratégia, nessa 

ótica, “é operar como um meio para motivar, complementar, articular saberes e potenciar 

aprendizagens envolventes” (Lopes, 2006: 395). Porque, apesar de todos esses 

ensinamentos e partilhas, a Educação formal fica aquém das pretensões do indivíduo, pois 

limita-lhe a liberdade, a consciência crítica, o pensamento autónomo. 

Ao inverso da Educação formal, a ASC estimula para a participação responsável e 

para a ação livre e emancipada. Para além disso, não se sustenta em metas, classificações 

ou exames, o que promove a integração de todos nos processos de ensino-aprendizagem, 

num sistema democrático e ecológico. 

A sociedade está em constante mudança e a Educação formal não consegue 

acompanhar essa evolução, tornando-se capaz de responder às necessidades que a 

sociedade exige. A Educação formal é demasiada estruturada e burocrática, o que afasta o 

desejo de mudança, pelo que a ASC terá que desenvolver metodologias no sentido de 

eliminar o hiato sociocultural provocado pelos sistemas educativos formais.  
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ASC e Educação não-formal 

É natural encarar a Educação não-formal como sendo tudo aquilo que a Educação 

formal não é. Catalogada pela negativa, “é simplesmente uma etiqueta genérica e prática 

que cobre toda a atividade organizada e sistémica que acontece fora do marco do sistema 

formal, para proporcionar determinados tipos de aprendizagem a grupos concretos da 

população” (Haro Mansilla, 2007: 23). Nessa linha de raciocínio metafórico, De Miguel 

(2008) também compara a Educação não-formal a um rótulo genérico e prático que abrange 

qualquer atividade organizada, sistemática, transmitida fora do sistema formal, para fornecer 

certos tipos de aprendizagem para grupos concretos. O conceito de ASC estará sempre 

muito próximo do conceito de Educação não formal, como alternativa ao sistema educativo 

regular, normalizado, regrado. Essa alternativa só surgiu porque, como já foi referido, a 

Educação formal não estaria a conseguir competir com a evolução da sociedade e não 

estaria a responder a todas as suas solicitações educativas.  
A educação não formal corresponde à esfera de atuação da Animação 
Sociocultural, entendida como um conjunto de práticas que se realizam fora do 
espaço escolar, portanto, associada à ideia de uma educação em sentido 
permanente e atinente com o ciclo da vida da pessoa (Lopes, 2006: 395). 

Foram os próprios grupos que, perante a incapacidade da Educação formal para 

atender às necessidades do indivíduo, lançaram uma vasta gama de atividades de 

Educação não-formal, utilizando diferentes mecanismos para chegar às populações de uma 

forma mais próxima e ajustada à vida real. 
Com o advento da democratização do ensino em Portugal verificou-se um 
considerável incremento de programas levados a cabo em diversos contextos de 
educação não formal, orientados segundo uma lógica de associar a educação não 
formal com a vida. Desta articulação resultou uma participação cívica 
comprometida com o desenvolvimento social e pessoal (Lopes, 2006: 403). 

É esta precisamente a perspetiva que devemos assumir para a ASC. Circunscrevê-la 

no sector não formal da educação porque as caraterísticas “processuais e institucionais se 

ajustam a esse tipo de educação, como por exemplo no uso de metodologias ativas e 

participativas, atenção aos interesses da população a quem se dirige a ação, poucos 

requerimentos de nível académico; objetivos contextualizados” Haro Mansilla (2007: 25). 

Existem autores que situam a ASC num campo da educação híbrido que designam por 

“educação em contextos não formais” (Orzechowski e Gama Barbosa, 2011: 7612). 
Um dos aspetos mais importante para o reconhecimento da ASC pelas 
comunidades é a sua capacidade para dar resposta a novas necessidades e 
exigências sociais, muitas delas emergentes numa sociedade qualificada como 
pós-moderna, pós-industrial, da informação, do conhecimento, em rede, do ócio, 
etc. (Orzechowski e Gama Barbosa, 2011: 7612). 
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São essas novas necessidades que “obrigam a repensar a natureza e o alcance da 

educação como uma prática que pode estar presente em qualquer tempo e espaço da vida 

das pessoas” (Caride, 2008: 122), através de, acrescentamos nós, atividades de ASC nos 

mais variados contextos e ambientes, como por exemplo: seminários, conferências, 

congressos; promoção do património; exposições; visitas a galerias de arte; atividades 

artísticas de teatro, música, dança, desporto, cinema ou atividades lúdicas e de recreação. 

Para compreender melhor a relação que existe entre a ASC e a Educação não 

formal, propomos duas perspetivas distintas. Na primeira, recuperamos alguns valores 

fomentados pela ASC, agora do ponto de vista de Haro Mansilla (2007). Na segunda 

apresentamos algumas caraterísticas coincidentes entre a Educação não-formal e a ASC, 

mencionadas por De Miguel (2008). 

Os valores defendidos pela ASC e potenciados nas práticas de Educação não-formal 

são: 

1. Pluralismo: Compreensão perante a multiplicidade de opções sociais, políticas e 

ideológicas; 

2. Consciencialização: Tomada de consciência de que o Homem é o que é o mundo e o 

que são os outros homens; 

3. Liberdade: Contributo para a realização pessoal, sendo o indivíduo protagonista das 

suas próprias ações; 

4. Democracia: Estímulo para a pessoa encontrar um modelo de vida mas satisfatório 

em contato com os outros; 

5. Relações humanas: Criação de um novo clima de opinião pública e uma maior 

qualidade de vida; 

6. Autonomia pessoal: Capacidade de formular juízos de valor e decisões necessários 

para atuar com independência e liberdade pessoal; 

7. Comunicação: Conjunto de ideias e sentimentos em disposição de reciprocidade. 

Essa reciprocidade implica a capacidade de se colocar em relação e interrelacionar 

com os outros. 

As caraterísticas coincidentes entre a Educação não-formal e a ASC são: 

1. Crítica, porque permite uma análise de todos os fatores envolvidos em cada 

situação; 

2. Criativa, porque estimula a criatividade de todos os membros da comunidade no 

sentido de descobrir novos métodos de análise e novas soluções para problemas; 

3. Realista, na medida em que se afasta de soluções utópicas; 
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4. Integrativa, porque visa a estabelecer um diálogo com a Educação formal, para 

quebrar as fronteiras artificiais entre ambas, incompatível com o objetivo de uma 

educação global e permanente. 

A Educação não-formal, assim como a ASC pretende envolver todos os diferentes 

grupos de uma comunidade – crianças, jovens, adultos, idosos – a participar nos seus 

processos educativos, de forma realista, baseada na comunicação, na liberdade de 

expressão, na autonomia e na mudança. 

 

ASC e Educação informal 

A informalidade da Educação atribui-lhe, quase sempre, alguma naturalidade e 

espontaneidade. É-lhe inerente desprezo pelas regras, intenções ou planos. Contudo, as 

práticas de ASC não respondem a essas desconsiderações. Contudo, inspira-se na 

espontaneidade dos contextos e atores para delinear processos metódicos e organizados. 

A ASC, no contexto da Educação informal, tem como objetivos: “potenciar as 

relações resultantes de práticas comunitárias que se ligam muito a tradições como jogos, 

festas, convívios e reforço dos laços comunitários e familiares; enquadrar eficazmente a 

informação/ formação veiculada pelos meios de comunicação” (Lopes, 2006: 408). A 

Educação informal, onde os principais atores são a família, os grupos de pares e a própria 

comunidade, é uma educação pautada pela ausência de organização, onde os agentes 

educativos não terão intencionalidade (nem consciência, muitas vezes) de integrar 

processos de ensino-aprendizagem. Como refere De Miguel (2008), é uma educação sem 

mediação. Ocorre espontaneamente, através do relacionamento entre as pessoas e as 

instituições, em contextos variados, assim como a ASC. Muito próxima dos sentimentos de 

liberdade, independência e insubmissão a Educação informal é a educação que todos 

recebem por osmose para viver cada momento da vida, numa sociedade que nos ensina 

sempre algo. 

A ASC acredita que o aspeto mais importante nos processos educativos é a relação 

entre os agentes educativos. É nessa particularidade que a ASC consegue favorecer a 

Educação informal, na tentativa de oferecer respostas adequadas ao indivíduo, de âmbito 

educacional, social e cultural. A ASC pretende motivar as pessoas, ativamente envolvidas 

na sua educação, para serem elas próprias os motores do seu desenvolvimento, assentes 

em relações espontâneas e informais. Relações que ultrapassam o tempo e o espaço da 

educação escolarizada. 
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ASC e Educação ao Longo da Vida 
Abordar a relação entre ASC e Educação ao Longo da Vida (ELV) é incluir também a 

Educação Paralela, a Educação Permanente e a Educação de Adultos. O que se pretende é 

compreender a ASC quando confrontada com políticas e práticas que vão além escola, além 

formalidade, de um ponto de vista que ultrapassa a tríade por todos conhecida e mais 

próxima da dualidade escolar/paralela explorada neste trabalho. 

A ELV, tal como a ASC, não se encerra em nenhum tipo de limites, espaciais ou 

temporais. Em ambas as doutrinas, é explícito que se tentam abranger todas as dimensões 

da vida, todo conhecimento teórico e todas as competências práticas que, de algum modo, 

possam servir o indivíduo e contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e social, 

tornando-o mais participativo, autónomo e cooperativo. Isso só se consegue com processos 

constantes e indeterminados no tempo, tal como a vida. 

 

ASC e Educação Paralela 
A educação é um processo que dura a vida inteira. O ser humano está em constante 

aprendizagem, numa permanente acumulação de conhecimentos, competências e 

habilidades. Nesse ininterrupto processo de assimilação e partilha, sofrem-se influências de 

inúmeros contextos e ambientes. Se, por um lado, o contexto escola é fundamental na 

educação do indivíduo, o contexto paralelo, social, não o será menos, ganhando até mais 

relevo, pois prolonga-se durante toda a vida, desde a nascença até à morte, ajustando-se às 

diferentes fases da vida. Como alerta Lopes, “educar é ter em atenção os ritmos, a 

diversidade, a ligação do indivíduo à comunidade e, por isso, o ato de educar não deve estar 

confinado à oferta das instituições formais. Formar não é sinónimo de meter numa forma” 

(Lopes, 2006: 395). As mudanças sentidas na sociedade reclamam por mudanças nas 

estruturas educativas. As mudanças na vida quotidiana “requerem uma maior resposta 

educativa por parte da sociedade, que vá mais além da escola e que não acabe uma vez 

finalizado o período de escolarização. É nestes novos espaços educativos que tem 

destaque a ASC” (Ytarte, 2006: 316). 

A ASC e a Educação Paralela, na perspetiva de ELV, permitem a articulação entre 

os sectores sociais, culturais e educativos da sociedade. “Não podemos confundir educação 

com escolaridade” (Lopes, 2006: 395), porque os processos educativos ultrapassam a 

dimensão formal da educação, abraçando outras dimensões. São essas dimensões que 

enquadram a missão de metas da ASC, que, segundo Ytarte (2006) se desenvolve através 

de determinados dinâmicas, em especial a Educação Paralela, pois é possível continuar a 

educar para além do contexto escolar e regulamentado, não só em processos de formação 
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e orientação para a capacitação profissional, como também para o desenvolvimento pessoal 

e social. 

Outra dinâmica imposta pela ASC é o acesso à diversidade cultural, requerendo 

espaços educativos que favoreçam o intercâmbio e diálogo intercultural. A participação 

democrática, entendida como o desenvolvimento de novas redes de comunicação social, 

que favorecem o sentido de pertença, é também outro importante fator. Para além disso, a 

criação e promoção de espaços de ócio e tempo livre, paralelos à educação 

institucionalizada é uma forma de desenvolvimento cultural e pessoal, que fomenta a 

participação comunitária e o associativismo através de metodologias protagonizadas pela 

ASC. 

O facto de habitarmos numa sociedade do conhecimento, que requer competências 

sociais atualizadas faz com que os instrumentos utilizados pela ASC, em contextos de 

Educação Paralela façam todo o sentido. 

 

ASC e Educação Permanente 
Compreender a relação entre ASC e a Educação Permanente é olhar a educação 

através de uma perspetiva aberta e progressiva ao longo da vida. A ASC “nasce e cresce 

intimamente ligada – às vezes, inclusive, confundida – com a educação permanente” (Trilla 

et al., 2003: 93). 

Também resultante da desilusão sentida em relação ao sistema educativo formal, a 

Educação Permanente foi mais uma resposta encontrada para o eterno problema da 

necessidade de acompanhar as mudanças constantes verificadas na sociedade. 

Tal como a ASC não tem limites espácio-temporais,  
a noção de educação permanente é abrangente, com incidências no espaço 
educativo triádico, formal, não formal e informal e em relação à vida, isto é, não há 
uma determinação datada e etária para a aprendizagem; ela desenvolve-se e 
processa-se ao longo da vida individualmente considerada e suspende-se 
somente no termo dessa vida (Lopes, 2006: 403). 

Seguindo os mesmos princípios da ELV, 
A Educação Permanente está centrada na necessidade da capacitação e/ou 
formação contínua e no desenvolvimento de novas atitudes culturais perante as 
mudanças que acontecem na sociedade. A ASC procura superar e vencer atitudes 
de apatia e fatalismo em relação ao esforço para aprender durante toda a vida, 
que é a essência da Educação Permanente (Calvo, 2002: 67). 

Podemos incluir na Educação Permanente todas as modalidades educativas, onde a 

ASC se harmoniza na perfeição, sendo que o sujeito é sempre o agente da sua própria 

educação, pois define a meta a alcançar, elege os caminhos para lá chegar e escolhe os 

meios para os atravessar. 
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A Educação Permanente é, tal como a ASC, um sistema concêntrico onde as 

exigências do educando são as necessidades dele próprio, por meio da interação 

permanente das suas ações e das suas consequências (De Miguel, 2008). 

No entanto, a mais flagrante relação entre ASC e Educação Permanente surge na 

voz de Ander-Egg (2000) citado por Lopes (2006). 
Constitui o verso e o reverso de uma mesma realidade e pode resumir-se no 
seguinte: a educação permanente está centrada na necessidade de uma 
capacitação contínua e no desenvolvimento de novas atividades culturais, de 
acordo com as mudanças que se produzem na sociedade, nas ciências e nas 
tecnologias. A animação sociocultural trata de superar e vencer atitudes de apatia 
e fatalismo em relação com o esforço por ‘aprender durante toda a vida’ que é o 
substancial da educação permanente (Lopes, 2006: 403). 

A concluir, recordamos que ambos os conceitos nasceram e foram desenvolvidos 

com o mesmo objetivo: promover a democracia cultural e criar uma sociedade democrática 

(De Miguel, 2008). 

 

ASC e educação de adultos 
É a partir da Primeira Conferência Internacional de Educação de Adultos organizada 

pela UNESCO, em 1949, em Helsingør, que a Educação de Adultos é reconhecida como 

parte da Educação Permanente. 

A UNESCO, em 1976, recordado por De Miguel (2008) define Educação de Adultos 

como todos procedimentos de educação organizada, independentemente dos conteúdos, 

níveis ou métodos (formal, não-formal ou informal). 

A Educação de Adultos pode prolongar-se depois da escola, através de 

aprendizagens profissionais. O objetivo primário é que o adulto desenvolva os 

conhecimentos, enriqueça competências e habilidades, e aperfeiçoe as suas capacidades 

técnicas ou profissionais. Por outro lado, a Educação de adultos pode oferecer ao sujeito 

novas orientações, que implicarão mudanças na sua vida. 

As práticas de ASC também comungam dessas intencionalidades, pois encaram o 

indivíduo como um ser em constante desenvolvimento, na procura de simetrias pessoas e 

sociais e independência nas escolhas. Não é por acaso que, em Barcelona, no ano de 1988, 

na Conferência sobre a formação de educadores e agentes socioculturais, a ASC foi 

considerada um dos métodos específicos para a educação de adultos. 

Desde a sua origem que a relação com a ASC é bastante significativa. ASC  
é também uma forma de Educação de Adultos. Inclusive, há quem fale de 
‘Educação de Adultos Sociocultural’, em contraposição à Educação de Adultos 
formal. Tratar-se-ia de uma modalidade para consciencializar os adultos sobre a 
sua condição social, seus problemas e forma de os superar (Calvo, 2002: 68). 
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Desse modo, através das metodologias e práticas de ASC, o indivíduo, já adulto, 

transforma-se num cidadão consciente dos seus problemas e ativo na forma de encontrar 

recursos para os ultrapassar. 

Segundo Requejo, reforçado por Calvo (2002), podemos distribuir a oferta da 

Educação de Adultos em três grandes áreas: 

1. Académica, que inclui a formação básica para o acesso a diferentes níveis do 

sistema educativo;  

2. Laboral, centrada na qualificação profissional; 

3. Social e cultural, orientada para a promoção da participação das pessoas adultas na 

vida social, cultural, política e económica. 

 

Nessa ótica, a ASC terá uma intervenção mais próxima da área social e cultural, pois 

visa incentivar a participação ativa das pessoas nas tomadas de decisão. Porém, também 

pode intervir junto das dinâmicas laborais, nomeadamente através de dinâmicas de grupo, e 

académicas, através de atividades de complemento curricular. 

Cáceres (1990), atualizado por (De Miguel, 2008), oferece outro ponto de vista, onde 

destaca três tendências atuais da Educação de Adultos. A primeira é atuar nos tempos de 

lazer e tempo livre, para colmatar a necessidade de lidar construtivamente com excedentes 

de tempo gerados pelas dinâmicas socioeconómicas. A segunda tendência é a educação 

para o desenvolvimento social, visando suprir as necessidades de estruturação de alguns 

canais de participação e integração no tecido social. A terceira e última disposição é uma 

Educação de Adultos para o trabalho, preparando e reintegrando os indivíduos num 

mercado de trabalho cada vez mais feroz e competitivo. As três tendências são facilmente 

abraçadas pelas práticas de ASC, pois também a ASC intenta a rentabilização do tempo 

livre, o desenvolvimento e a integração social. 

Mais evidente é a relação apresentada por De Miguel (2008), que une a ASC e a 

Educação de Adultos no cumprimento de duas funções: 

1. Complemento para a educação básica de adultos e processos de formação 

profissional, na medida em que se contextualizam em fenómenos reais de aprendizagem. 

2. Metodologia específica de intervenção de adultos, que proporcione aos indivíduos 

e grupos sociais um fator complementar para aperfeiçoar capacidades e possibilidades de 

participação social. 

A proposta de associar as práticas de ASC aos princípios da Educação ao Longo da 

Vida (recorrendo para tal aos paradigmas da Educação Paralela, Educação Permanente e 

Educação de Adultos) visa compreender o contributo da ASC nas demais ofertas educativas 
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da sociedade que vão ao encontro das necessidades das pessoas, de acordo com as novas 

exigências do mundo em rápida mudança. 

Conceber e reconhecer uma Educação ao Longo da Vida é compreender que a vida, 

por ser vivida, tem a competência de proporcionar processos de ensino-aprendizagem 

constantes, onde a ASC será ferramenta metodológica fundamental. 

Porém, alguns autores questionam a capacidade da ASC em dar resposta às 

múltiplas solicitações da sociedade, como se fosse um resgate educativo exigido, num 

sequestro pedagógico de valores de que fomos todos alvo. 

Orlando Garcia lamenta a falta de reflexão e consciencialização que carateriza, 

atualmente, a ASC 
já não é tão interventiva nem reflexiva. É compelida a montar rotinas repetitivas. 
Há 10 anos que a ASC se está a massificar. Há muito tempo que a ASC é 
estereotipada e isso vai contra os seus princípios doutrinários. A ASC pura tem um 
lado doutrinário, mais ligado à consciencialização. Assistimos a uma banalização 
do nome, o que veio desfavorecer as práticas. É a lei da quantidade versus 
qualidade. A massificação da ASC está-lhe a ser prejudicial. Há que reunir 
esforços para trazer de volta as singularizações da ASC” (Garcia, 2014: entrevista 
n.º 2). 

Quando se equaciona sobre o contributo da ASC na educação para a participação, 

autonomia e cooperação dos sujeitos, Ander-Egg mostra-se reticente. 
Não tenho a certeza que os animadores tenham força suficiente para isso. Eu 
creio que os animadores se formam em sistemas participativos, autónomos e 
cooperativos, mas isso não será suficiente. Há um pressuposto muito importante: 
Não existe o cromossoma da participação. E depois, nós somos educados numa 
perspetiva muito individualista. Nesse sentido, a ASC tem de reeducar o sujeito 
para ser participativo, em tudo. Não é fácil (Ander-Egg, 2014: entrevista n.º 7). 

O pensamento de António Nóvoa segue a mesma linha de razão, evidenciando que 

a solução passa por compreender a realidade de dentro e não intervir sobre elas do exterior. 
A minha ideia é que a Animação Sociocultural durante algum tempo, e se calhar 
era inevitável que assim fosse, aparecia como um exercício “iluminado”, no 
sentido em que se levava a cultura ao povo, numa filosofia de educação popular. 
Hoje, a Animação Sociocultural tem de se desfazer desta ideia e começar a agir 
ao contrário e olhar para as realidades das famílias, das pessoas, da sociedade e 
perceber onde e quando pode introduzir fatores de mediação e de investimento de 
certas realidades que já existem, e investi-las do ponto de vista da educação e do 
conhecimento (Nóvoa, 2014: entrevista n.º 4). 

Esaú Dinis sugere, até, “pregar a animação a começar pelos próprios animadores. 

Muitas vezes os profissionais de ASC não dão assim tanto valor aos processos de animação 

que tanto idolatram” (Dinis, 2014: entrevista n.º 5). Talvez a solução passe por pregar e 

apregoar a ASC como contributo essencial nos lugares de educação para a participação, 

autonomia e cooperação, num discurso eneágono, sobre o qual iremos refletir de seguida. 
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ASC: Participação, Autonomia e Cooperação 
As próximas páginas pretendem ser a demonstração daquilo que motivou esta 

investigação. Para além disso, será também uma clara demonstração teórica das boas 

práticas de ASC que se devem protagonizar nos diferentes lugares educativos, tantas vezes 

abordados no decorrer deste trabalho. 

 

O discurso eneágono 
Ao longo de todo o Enquadramento Teórico foi percetível a tentativa de relacionar 

sempre os conceitos de Espaço, Educação e Animação Sociocultural. Para além dessa 

relação, tentou-se compreender cada um desses elementos através de três visões: 

participação, autonomia e cooperação. Foi sempre nesse discurso eneágono que se 

cultivaram as nove partes desta investigação – sempre que possível iguais, como se de um 

polígono se tratasse. 

Assim, compreendemos o espaço, nomeadamente quando o percecionamos como 

lugar de participação, autonomia ou cooperação. Não abordamos apenas o que se pode 

entender por educação, mas fomos mais longe, entendendo-a numa educação para a 

participação, para a autonomia e para a cooperação. 

Por último, dissertamos sobre ASC, a pedra de toque desta investigação. Notou-se 

então, que para desenhar a totalidade do eneágono faltou descrever a ASC sob a perspetiva 

da participação, da autonomia e da cooperação. 

Fazemo-lo agora, em capítulo próprio, por considerarmos que essa visão merece um 

especial, mas modesto destaque. 

 

A tríade da ASC 
Esta investigação defende a participação, autonomia e cooperação como os 

principais valores que a ASC cultiva e promove. 

Participar como tomar parte, intervir, ser parte de, revelar. A participação, em ASC 

não se pode reduzir a assinalar, em data marcada, uma preferência por uma 

representatividade. 

Autonomia no sentido de ser independente, livre, suficiente, capaz. Em ASC não se 

entende autonomia como inverso de heteronomia – palavra que define muitos Estados de 

Direito, como Portugal. Ser autónomo não é contundir as regras e leis que definem a cultura 

portuguesa, mas sim respeitá-las, sem que isso signifique dependência ou submissão. 
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Cooperação como fazer parte, por em relação, criar interação. Porque as 

metodologias de ASC assentam no fenómeno grupal e na entreajuda dos intervenientes e é 

necessária a colaboração de todas as partes para se alcançarem objetivos comuns. 

Vários autores defendem essa perspetiva, embora, muitas vezes, utilizam outras 

terminologias ou nomenclaturas. Mas, independentemente dos índices ou pautas pelos 

quais nos guiamos o discurso é coincidente e sincrónico. 

Olhando a ASC através de uma projeção educativa, recuperando os pensamentos 

de Caride, realçados por Calvo (2002), olhamos a ASC como fomentador de uma educação 

para a participação, autonomia e cooperação. 

A ASC educa para a participação, assim como para a democracia cultural. 
A participação individual e social não é só um instrumento, mas sim o marco 
idóneo para o desenvolvimento da liberdade. Um valor que, na senda da 
democracia cultural, aparece representado nas iniciativas, responsabilidades e 
compromissos adquiridos e exercidos por todos e cada um dos indivíduos (Calvo, 
2002: 65). 

A ASC educa para a autonomia, no sentido em que procura algumas alterações às 

conceções tradicionais da educação. A ASC é uma metodologia de educação libertadora, 

baseada em processos de emancipação comunitária.  
Entre os aspetos mais relevantes destacam-se a consideração do diálogo como 
atividade básica; a desmistificação da realidade; o estímulo para a reflexão-ação 
sobre a realidade, a luta por a emancipação e o fomento da transformação social 
(Calvo, 2002: 65) 

A ASC educa para a cooperação, através de ações que marcam um determinado 

tempo, num espaço definido. A ASC 
conduz à mudança nas relações pessoais dentro da comunidade, promovendo 
nas próprias pessoas experiências sociais e culturais, baseadas na tomada de 
consciência, na solidariedade, no sentido crítico, na qualidade de vida, no respeito 
pelos direitos humanos (Calvo, 2002: 65-66). 

Gillet (2008) defende que a ASC contém três dimensões essenciais: 

1. Propor a criação de um vínculo comunitário interno ou com outros companheiros 

de fora; o que permitirá cada um sentir-se parte integrante de um sistema de pertença, 

suporte essencial à identidade. Ou seja, promover ações que impliquem a participação dos 

atores sociais. 

2. Restabelecer a ligação do sujeito consigo mesmo, oferecendo a cada um a 

possibilidade de desenvolver-se e de construir uma imagem mais positiva de si, apoiando-se 

nas suas potencialidades. Deste modo, estará a potenciar a autonomia dos sujeitos. 

3. Tentar fazer com que surja um laço social que permita o indivíduo revelar-se e 

dar-se a conhecer como cidadão. Promovendo, assim, a cooperação entre os indivíduos e 

comunidade. 
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Também Ventosa (2008a) refere que a ASC serve-se de uma série de espaços e 

recursos associados a três modalidades fundamentais: Cultural, educativa e social. É 

possível relacionar essas modalidades com os três pressupostos referidos ao longo da 

investigação: participação autonomia e cooperação, respetivamente. 

1. Participação e animação cultural: quando a ASC está focada metodologicamente 

na realização de determinadas atividades artístico-culturais, com a finalidade de desenvolver 

a criatividade e a formação cultural através da participação e implicação ativa dos seus 

destinatários. 

2. Autonomia e animação educativa: disponibilizada através de uma ASC dedicada 

fundamentalmente à educação do e em espaços educativos de lazer e tempo livre. Vincada 

por uma estratégia pedagógica, centra-se no desenvolvimento da motivação para a 

formação permanente através da aplicação de métodos ativos e técnicas de autonomização 

dos indivíduos. 

3. Cooperação e animação social: se a ASC é centrada no desenvolvimento 

comunitário, na comunidade e dirigida à promoção da vida associativa e cooperativa, 

procurando dinamizar programas comunitários num determinado território.  

Pérez e Sarrate (2011) apresentam as modalidades da ASC, que classificam em três 

grupos, que podemos entender por participação, autonomia e cooperação, sendo elas: 

participar no desenvolvimento da comunidade, dar vida e pôr em relação, respetivamente. 

1. Participar no desenvolvimento da comunidade 

A participação é uma substância da ASC, pois é um objetivo e, ao mesmo tempo, 

uma metodologia. A ASC intenta motivar as pessoas a participar, da mesma forma que 

promove a participação nas próprias animações e intervenções. A participação é o ponto 

fulcral de qualquer processo de intervenção na área da ASC. Ao participarem nas atividades, 

as pessoas têm uma atitude positiva, empenhando-se em ações, perante a realidade na 

qual estão envolvidas. Ao participar, estão a reunir e partilhar esforços na procura de 

soluções para os problemas diagnosticados. Assim, demonstram uma ação participativa e 

uma ação criadora, pois envolvem-se no desenvolvimento das mesmas. A ASC promove 

uma atitude participadora, criativa e consciente, tornando o indivíduo agente de mudança da 

própria comunidade, protagonista nos processos de reorganização da mesma. 

2. Dar vida 

Em ASC dar vida significa insuflar de entusiasmo o próximo; dar ímpetos sociais e 

culturais ao indivíduo; dar alma ao indivíduo que perdeu a motivação e o interesse em fazer, 

agir ou pensar. Dar vida no sentido de vitalizar, dinamizar e estimular o indivíduo e as 

comunidades. Ao dar vida aos habitantes de uma localidade, estamos a transformá-los em 

intervenientes, em atores. A ASC tem a função de dar vida, no sentido de contribuir para a 
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mudança e melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, entidades, organizações, enfim, 

toda a comunidade. A melhoria da qualidade de vida alcança-se através do estímulo da 

iniciativa, da autonomia e do compromisso ativo das pessoas, no sentido de promover a 

inovação e a criação cultural, a mudança e a transformação social. 

3. Pôr em relação 

A dimensão relacional está presente nas atividades de ASC, pois todas as ações 

promovidas devem facilitar o contato, a relação e o envolvimento comprometido uns com os 

outros, fomentando a aceitação e o respeito mútuos. A ASC propícia a integração dos 

sujeitos nos grupos e na sociedade. A ASC deve procurar proporcionar a oportunidade de 

todas as pessoas estabelecerem, entre elas, relações férteis e produtivas, de modo a 

desenvolverem potencialidade se suprimirem necessidades, alcançando, assim, benefícios 

pessoais e sociais. Por outro lado, a ASC deve promover a identificação pessoal com os 

objetivos grupais, de modo a alcançar o desenvolvimento da comunidade, quer 

socioeducativa quer socioculturalmente. A ASC utiliza estratégias dinâmicas, de modo a 

orientar as suas ações para a ação cultural e comunitária e para a transformação social. Por 

tudo isto, a ASC define-se como um conjunto de técnicas e uma pedagogia específica 

destinadas a favorecer a comunicação e a cooperação entre atores sociais. 

Lopes (2012) olha para a ASC numa perspetiva sinérgica, que passa pelo assumir 

da tríade, que o autor denomina por: 

1. Participação social e cidadã; 

2. Educação integral; 

3. Criação integral. 

A participação cidadã assumida como direta e ativa. Uma participação assumida 

através de grupos, redes, na qual se traduza um compromisso com o desenvolvimento 

social, educativo, económico e cultural. 

A educação integral no sentido da autonomia, fruto de experiências, relações e 

interações humanas. Uma autonomia promotora de uma participação em que cada ser se 

torna ator e construtor do seu processo de crescimento pessoal e integração social. 

A criação cultural, que, neste âmbito, surge na esfera da cooperação, como 

expressão coletiva, e associada às práticas de adaptação e inovação, enquadrada em 

processos de comunicação e melhoria da qualidade de vida 

É possível, reunindo as diferentes visões dos autores aqui expostos, reunir o traço 

das linhas comuns dos seus discursos, tendo como fundamento a promoção da participação, 

autonomia e cooperação nas metodologias, estratégias e ações desenvolvidas. O quadro 19 

apresenta a síntese dessas opiniões. 
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Quadro 18: Síntese das opiniões de diferentes autores sobre ASC e a relação com a 
participação, autonomia e cooperação 

Autor Componente Item 

Calvo 
(2002) 

Participação A participação como marco idóneo para o desenvolvimento da 
liberdade. 

Autonomia Atividades de ASC baseadas em processos de emancipação 
comunitária. 

Cooperação Conduz à mudança nas relações pessoais dentro da 
comunidade. 

Gillet 
(2008) 

Participação ASC criadora de sistemas de pertença, suporte essencial à 
identidade e participação. 

Autonomia Restabelecimento da ligação do sujeito consigo mesmo, 
construindo uma imagem mais positiva. 

Cooperação Promotora de laços sociais que permitem ao indivíduo revelar-se 
e dar-se a conhecer. 

Ventosa 
(2008) 

Participação ASC focada no desenvolvimento da criatividade através da 
implicação ativa dos seus destinatários. 

Autonomia ASC vincada por estratégia pedagógica centrada em técnicas de 
autonomização dos indivíduos. 

Cooperação ASC centrada no desenvolvimento comunitário e na promoção 
da vida associativa e cooperativa. 

Pérez e 
Sarrate 
(2011) 

Participação Participação como metodologia e objetivo das atividades de 
ASC. 

Autonomia ASC como agente transformador dos indivíduos, no sentido de 
lhes dar vida, estimulando a mudança. 

Cooperação Ações de ASC como facilitadoras do contacto, da relação e do 
envolvimento comprometido. 

Lopes 
(2012) 

Participação Participação assumida através de grupos, redes, na qual se 
traduz um compromisso. 

Autonomia Autonomia promotora de uma participação em que cada ser se 
torna ator de mudança. 

Cooperação Cooperação como expressão coletiva e como prática coletiva, 
enquadradas em processos de comunicação. 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Ventosa (2014) sintetiza o novo edifício teórico da ASC em três pilares:  

• Cultura da conversação, mediante o conflito; 

• Primazia da emoção, mediante a autonomia da razão; 

• Confiança recíproca, mediante uma ética imperativa universal e abstrata. 

A partir destes três pilares será possível conceber a ASC “como um processo que 

parte da divergência de interesses dos sujeitos envolvidos para alcançar a convergência em 

torno de um projeto partilhado, do qual germine novos sentidos, experiências e significados 

que desafiem a ordem existente e proponham novas reconfigurações da realidade” (Ventosa, 

2014: 25). Em conclusão, inspirados em Merino (2003) entendemos que a ASC tem: 

1. Uma técnica: Participação 

2. Um princípio: Autonomia 

3. Um compromisso: Cooperação 
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1. A técnica da participação 

A identidade e a participação do homem nos seus processos de decisão e ação é 

ameaçado hoje pelo rigor e eficácia estéril e desumana do científico, do tecnológico e do 

produtivo, anexado a uma hierarquia axiológica que coloca em destaque o tributo a três 

valores fundamentais: ter, poder, desfrutar. Por outras palavras: economia (ter), força (poder 

domínio), hedonismo (prazer), em suma, ter para dominar e desfrutar. 

O objetivo da ASC, como técnica, é precisamente definir e melhorar as condições e 

os procedimentos que ajudem a pessoa, tornando agente participativo da mudança, a sair 

dos problemas produzido por todo o conjunto científico-tecnológico das sociedades de hoje. 

A ASC deverá possibilitar a resposta do indivíduo aos desafios e salvaguardar a sua 

liberdade, autonomia e identidade individual e grupal, gerando processos e estruturas 

humanas e sociais que contrastem o predomínio científico-tecnológico-hedonista sobre a 

liberdade e autonomia das pessoas e dos grupos. 

2. O princípio da autonomia 

A ASC é um processo de reflexão-ação, teórico e metodológico, que tem como 

objetivo reencontrar o equilíbrio. O equilíbrio entre as exigências excessivas da ciência e da 

criatividade do homem. Equilíbrio entre a teoria e a prática, entre a gestão e a ação. 

Equilíbrio entre o deslumbramento dos bens de consumo e a capacidade crítica dos 

indivíduos. Equilíbrio entre a força das TIC e a salvaguarda dos homens como indivíduos. 

Equilíbrio a compartimentação excessiva e a possibilidade do homem para se comunicar em 

igualdade de condições. Enfim, equilíbrio entre a multidiversidade e a identidade. A ASC 

fundamenta-se na filosofia que defende o homem como ser livre, responsável e autónomo 

na busca e resposta às suas necessidades, aspirações e desejos, ao mesmo tempo que 

potencia a atuação humana frente ao determinismo económico e científico-tecnológico que 

destrói a capacidade de escolha e ação humanas. No decorrer das ações de ASC é 

configurado um modelo, cujo objetivo é gerar condições, estruturas, atividades que 

permitem a decisão e ação livre e autónoma da pessoa, comprometendo-se individual e 

grupalmente sobre as questões que dizem respeito a todos. 

3. O compromisso da cooperação 

A ASC ultrapassa o âmbito teórico, transformando-se numa filosofia do ser humano, 

uma ideologia. Há um sentido prático no seu próprio conceito teórico. Estes pressupostos e 

objetivos práticos constituem o principal eixo sobre o qual gira o quadro teórico dos 

procedimentos em ASC. A natureza e a génese das atividades de intervenção obedece à 

convergência na resposta a duas realidades no mesmo processo de ação: a realidade 

individual e a realidade social. Nesse sentido, nem uma teoria de resposta individualista, 

nem uma resposta geral para um grupo define os seus programas. A ASC desenvolve ações 
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que promovam o espírito solidário e cooperativo entre o indivíduo e o grupo e incrementa 

atitudes de colaboração entre todos. 

 

A técnica da participação 
Se houvesse palavra-chave para definir ASC, seria Participação. Todos os autores a 

destacam como aspeto fundamental e “condição indispensável da animação (Ander-Egg, 

2000). Com o objetivo de transformar a sociedade a partir da intervenção dos seus próprios 

membros, a participação em ASC estará sempre ligada aos conceitos de cidadania e 

democracia. 

Em ASC “a participação torna-se uma característica identificadora fundamental, daí 

que ponhamos enfâse nela e nas suas contribuições para a democracia política, social e 

cultural” (Caride, 2011: 24). Acerca dessa relação, Lopes (2012) afirma que “não há 

animação sem participação, não existe participação sem democracia. A democracia está 

para a animação como o seu valor mais supremo e daí, para a existência de uma animação 

institucionalizada, ser necessário a existência de um regime democrático” (Lopes, 2012: 87). 

A ASC só faz sentido se orientar o indivíduo para uma participação ativa na 

sociedade, para que ele assuma um compromisso pessoal e coletivo. As técnicas de ASC 

são processos fundados nos recursos humanos que as estimulam e desenvolvem, através 

de uma participação assumida, responsável e consciente. 

Ventosa entende a ASC como “didática da participação cuja finalidade consiste em 

ensinar a participar, envolvendo as pessoas em projetos socioculturais de seu interesse 

para libertar e potenciar suas capacidades” (Ventosa, 2014: 14). 

São necessários incentivos que promovam a capacidade e o anseio das pessoas em 

envolverem-se nas decisões da comunidade e serem mais interventivos, assumindo uma 

postura de cidadão.  
A animação, a cidadania e a participação constituem a tríade básica da pessoa 
humana com anima e com animus, digna do ser humano que sente, que tem 
alento, que interage e se interrelaciona com os outros, procurando dinâmicas e 
processos de reflexão-ação rumo ao autodesenvolvimento. (...) Animação, 
cidadania e participação devem ser entendidas como práticas transversais à vida 
da pessoa humana e aos seus sonhos, em direção a uma sociedade mais justa e 
solidária (Peres e Lopes, 2006: 10). 

A ASC é uma forma de estar, uma forma de atuar, que privilegia a participação 

comprometida, que transforma habitantes alienados em cidadãos comprometidos. Nesse 

sentido, deve “exortar as pessoas ao imperioso dever de serem cidadãos com cidadania 

ativa, porque cidadão não é aquele que apenas vive em sociedade mas é sobretudo aquele 

que luta para a transformar a partir da sua participação comprometida com o bem-estar 

comum” (Lopes, 2012: 80). 
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Contudo, o mesmo autor adverte que  
a participação formal, ritualista e programada de acordo com o interesse dos 
calendários eleitorais, constitui uma pseudoparticipação. A participação, para ser 
real, deve ser comprometida com o desenvolvimento, fruto de uma democracia 
participativa e de um convite permanente à opinião dos cidadãos. Assim, a 
democracia será sinónimo de participação e não de delegação (Lopes, 2006: 427).  

A ASC opõem-se à participação pontual e esporádica. Pelo contrário, incentiva a 

uma participação frequente, presente e atenta. Para tal, é necessário ter consciência da 

realidade, estar informado, conhecer os problemas que se têm de ultrapassar. Nenhuma 

participação deve ser despreocupada ou descomprometida. Ander-Egg (2006b) assinala as 

quatro questões fundamentais a considerar nos modelos de participação em ASC: 

1. Precisar o alcance da participação: ter perceção do significado e das 

consequências das nossas ações. 

2. Definir onde participar: delinear os espaços, contextos e canais de participação. 

3. Saber como participar: envolver os cidadãos nas intervenções de gestão da 

cidade. 

4. Conhecer o objetivo da participação: saber para que serve a participação e o 

que se espera alcançar. 

É ao definir bem os processos, que implica um conhecimento geral do quê, quando, 

onde como e para quê, que se protagoniza uma participação consciente, transformando-a 

numa ação social coordenada e organizada (Lopes, 2006). 

Identificamos a participação como uma técnica da ASC, em duplo sentido, como 

veremos adiante. 

Podemos considerar o termo técnica como sinónimo de arte e, de facto, a 

participação é a arte da ASC. A ASC utiliza a participação como uma arte, um procedimento 

que tem como objetivo a obtenção de um determinado resultado. Ou seja, é através da 

participação, e da definição do quê, quando, onde como e para quê da participação que se 

alcançam os objetivos da ASC, que, curiosamente, poderão ser a conceção de indivíduos 

mais participativos. 

O duplo sentido da técnica de participação em ASC advém da sua natureza, que 

tanto pode ser pessoal como social. 

Sendo uma técnica, poderemos avançar que a participação está ligada a uma 

necessidade. Por um lado, a necessidade de transformação social. Por outro, a necessidade 

de transformação individual, pois “torna-se necessária uma participação comprometida com 

o desenvolvimento e a autonomia do ser humano na comunidade.” (Peres e Lopes, 2006: 

10).  



Enquadramento teórico – ASC entre arbítrios e metamorfoses 

 227 

Segundo os mesmos autores (Peres e Lopes, 2006), ao falar de participação em 

ASC terá que se fazer referência a essas duas modalidades, social e individual. 

Social, ou comunitária, pois tem lugar a partir do sentido grupal ou coletivo da 

comunidade. Individual, quando está relacionada com a pessoa em si, apesar de não ser 

possível dissocia-la da dimensão coletiva. 

Por um lado, incentiva-se a participação em ASC como objetivo, para os indivíduos 

serem mais participativos no quotidiano e enfrentarem, sem receios, os problemas da 

realidade social da qual fazem parte. Por outro lado, incentiva-se a participação em ASC 

como metodologia, quando se assume que toda a prática de ASC deve contar com a 

participação ativa de todos os seus intervenientes. Em ASC, a participação é o fim e o meio. 

É o processo inerente à sua forma de intervir, intrínseca “à sua própria natureza conceptual, 

metodológica e estratégica” (Caride, 2006: 321). 

Neste sentido, a ASC 
concretiza-se como uma estratégia de intervenção que motiva e produz a 
participação de todos os intervenientes, entendida esta como fator promotor, quer 
do desenvolvimento pessoal, quer das estruturas políticas, sociais, económicas e 
educativas, ou seja, o desenvolvimento da comunidade, para a comunidade e 
desde a comunidade, através da sensibilização, motivação e posterior ação 
transformadora dos agentes sociais (Antunes, 2011: 151). 

A ASC procura informar, organizar, movimentar os atores sociais para que eles 

sejam agentes transformadores da sua própria mudança, tornando-os conscientes disso 

mesmo. Como refere Lopes, participar 
é ter presentes as necessidades humanas, é pensar o homem na sua dimensão 
social, é procurar relacionar-se e partilhar com os outros, é assumir-se como 
homem cidadão que pensa, que age, que opina, que intervém e que confere à 
democracia formal um conteúdo social (Lopes, 2006: 427). 

Nesse sentido, concordamos com Antunes (2011), e admitimos que a participação 

em ASC deve concretizar-se em três eixos: 

1. Uma participação social: permitindo a estruturação de papéis e funções sociais. 

2. Uma participação económica: supondo a estruturação de uma economia 

sustentável, solidária e não especulativa. 

3. Uma participação cultural: permitindo a estruturação harmoniosa de 

preocupações, sensibilidades e identidades. 

A participação, em todos os contextos da vida, deve ser uma técnica que responda à 

necessidade do atrofiamento social, cultural e educativo. A ASC está “integralmente 

vinculada à noção de participação, que significa intervir, agir, envolver-se numa base de 

motivação acrescida pelo facto de participar de um projeto, de uma ação ou mesmo uma 

simples atividade. Sem um processo participativo não existe animação” (Gillet, 2006b: 27). 
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 A ASC deve promover a participação como uma oportunidade de formar cidadãos 

ativos que, em comunidade, atuem em prol do desenvolvimento e da qualidade de vida, 

protagonizando ações de transformação, tanto a nível social e comunitário como individual e 

pessoal. 

Cuenca Cabeza refere a importância da liberdade e da abertura da mente como 

requisitos máximos da participação em ASC. 
A ASC que não tenha em conta a participação, a autonomia e a cooperação não é 
realmente ASC. Mas estes conceitos não são fáceis de entender, muitas vezes 
são mal interpretados e incompreendidos, quando se esquecem que a liberdade já 
deve existir. A participação surge e arranca da perfeição, da abertura da mente. 
Eu não posso participar se tiver uma mente fechada. Eu creio que o ponto de 
partida para a participação está na abertura da mente e aceitação do outro; na 
abertura para os outros, na capacidade de compreender os valores dos demais e 
também na compreensão do que são os valores e tudo o que não é valor. Isto 
parece fundamental. Ninguém vai participar em algo que não acredita (Cuenca, 
2014: entrevista n.º 6). 

Por sua vez, Isabel Baptista, associa a participação à cultura de aprendizagem. 
Eu vejo a ASC muito na lógica da educação, como uma dinâmica, uma 
metodologia, ao associar a participação à cultura de aprendizagem, como disse. 
Acredito, então, que uma pessoa, quando se envolve em processos de 
aprendizagem de carácter sociocomunitário, de aprendizagem em grupo, com os 
outros... acredito que fica mais interessada, mais ativa, resiliente e participam 
mais, porque a participação faz sentido (Baptista, 2014: entrevista n.º 9). 

A ASC requer o comprometimento da participação, para que se alcance a 

transformação almejada e “o desenvolvimento que pretende levar o ser humano à dimensão 

utópica da autonomia total. Na realidade, não há participação sem voluntariado promotor de 

uma solidariedade comprometida com o sentido histórico da libertação humana” (Lopes, 

2006: 427). É na liberdade humana que reconhecemos os reflexos da autonomia, 

entendendo-a como motor da liberdade, como ponto central da ASC, como aspeto 

primordial, como princípio. 

 

O princípio da autonomia 
A autonomia, como valor humano, está diretamente ligado à participação, cidadania 

e democracia e, como vimos, também à ASC. 

Pode, no entanto, parecer contraditório anteriormente termos evocado o sentido 

social e a participação comunitária como um dos aspetos fundamentais da ASC e agora 

proclamarmos a autonomia como um princípio da ASC. Gillet (2006b) questiona acerca da 

disparidade entre os processos sociais e os processos de individualização (demarcados por 

uma demandada dos indivíduos à procura da sua autonomia). É eminente o risco de 

interpretar autonomia como sinónimo de individualismo e egocentrismo. Contudo, devemos 

entender a autonomia mais no sentido de emancipação e liberdade. A ASC promove a 
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autonomia através das suas atividades, criando uma atitude crítica, libertadora e capaz de 

agir com independência e insubmissão. 

O exemplo português é disso testemunho, que vincou a origem da ASC na 

madrugada da revolução dos cravos, despertando o povo para a liberdade e democracia, 

para o pensamento livre e autónomo, com que se delineou a doutrina da ASC sob a qual 

ainda hoje se regem os animadores. 

Se a técnica da participação se pode ligar à necessidade, o princípio da autonomia 

está ligado à perpetuidade. Principio, por definição, é o primeiro instante de algo. É o ponto 

inicial de uma extensão de alguma coisa. É a origem. Se a ASC tem raízes na liberdade de 

ação e pensamento, carrega em si o princípio da autonomia, que lhe atribui a 

responsabilidade de lutar contra a submissão, num perpétuo movimento de emancipação e 

independência. 

O princípio da autonomia é a razão fundamental da ASC. É a base sobre a qual 

assentam as suas práticas e a distanciam de uma vertente individualista e egocêntrica. Todo 

o ser deve pensar por si, mas agir por todos. É nesse duplo sentido que deve assentar o 

princípio da autonomia: por um lado a singularidade, relacionada com o pensamento, por 

outro a diversidade, vinculada à ação. 

Para Orlando Garcia, 
a animação nem faz sentido se não houver autonomia. O busílis da Animação é 
criar condições para que os vários intervenientes descubram as suas autonomias, 
ao mesmo tempo que as suas sinergias. (...) Porém, os animadores costumam 
dizer, e é verdade, que não há receitas. O que tem que haver é iniciativa, o 
sentido de desafio e, depois, alguma persistência para tentar discernir, se possível 
com inovação, como se alcança essa estratégia pedagógica (Garcia, 2014: 
entrevista n.º 2). 

A singularidade do pensamento no sentido em que a ASC tem como princípio 

habilitar o individuo, na sua singularidade, de um pensamento crítico e consciente. O 

princípio da autonomia está-lhe associado na medida em que é o foco que rege a 

consciencialização do indivíduo. 

A diversidade de ações, pois a ASC reconhece o ser social e incentiva a livre 

promoção e permuta de valores inerentes à diversidade e à diferença, relacionados com a 

cultura. O princípio da autonomia está-lhe associado na medida em que nele assentam as 

bases de todas as ações. O duplo sentido da autonomia permite concluir que, em ASC, por 

princípio se pensa autonomamente, mas influenciado por outros e se atua autonomamente, 

influenciando os outros. É nessa dupla influência que nos vamos definindo como cidadãos 

autónomos, livre e agentes participativos na comunidade. Temos de compreender a 

autonomia como um modo de vida, perpetuado na nossa maneira de ser, pensar e agir. 
Uma maneira de organizar a convivência baseada na legitimidade do poder, na 
generalização das liberdades, na possibilidade de participar das decisões 
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políticas, na ampliação dos espaços de deliberação e de controvérsia, e na 
procura da justiça e das melhores condições para a felicidade de todos (Caride, 
2012: 53). 

Peres (2006) também sublinha esse duplo sentido ao defender que a ASC se 

assume como uma ação cultural que transforma a “a passividade, a resignação e o fatalismo 

da vida humana em participação, autonomia e emancipação. Portanto, a animação é 

entendida como uma estratégia para o desenvolvimento do indivíduo e da comunidade” 

(Peres, 2006: 227). 

Deste modo, através da ASC, conseguimos transformar a sociedade num lugar mais 

participativo e “capaz de enfrentar melhor os desafios do mundo atual e muito mais capaz 

nas suas respostas aos novos e contínuos desafios” (Marchioni, 2008: 264). Mas se o 

conceito de autonomia nos oferece o valor da liberdade. A liberdade traz consigo a 

responsabilidade. Responsabilidade de conhecer e reconhecer o contexto social sobre o 

qual queremos atuar. Para agir consciente, autónomo e livre, é fundamental conhecer. Há 

uma “necessidade de ir incorporando na ação social a ciência e o conhecimento como 

elementos absolutamente fundamentais” (Marchioni, 2008: 264). E o conhecimento não se 

adquire apenas nos livros e na teoria. Em ASC privilegia-se o conhecimento na prática, no 

território. Isso requer uma aprendizagem constante. Construir saber a partir do que 

conhecemos e reformular novos modelos de análise da realidade, de compreensão a partir 

de outras referências de análise, para participar ativamente nas tomadas de decisão, 

desenvolvendo a autonomia. 

Terminamos trazendo a colação a opinião de Caride (2012), que nos revela que ter 

como princípio a autonomia é uma forma de educar em e para a cidadania, procurando 

satisfazer: 
a) o apelo à necessidade de que todas as pessoas podem socializar-se e 
participar ativamente nas tarefas comunitárias, dotando-se de margens de 
liberdade que o pensamento, a reflexão e a ação requerem numa sociedade de 
mudanças permanentes, entre as realidades locais e o mundo globalizado. 

b) a aspiração de que as comunidades sejam, em toda a sua extensão, uma 
referência fundamental para as tarefas cívicas, como um espaço e um tempo de 
convivências múltiplas, em que todos, e cada um dos seus cidadãos, se impliquem 
na estimável tarefa de educar os outros na cidadania (Caride, 2012: 52-53). 

Ser cidadão, ativo e participativo, é ser livre, natural e autónomo. Contrariando a tese 

de que a autonomia visa o individualismo, defendemos que a ASC incita o espírito 

democrático, através de um pensamento singular e de atitudes coerentes com a diversidade 

de contextos e valores culturais, sociais e educativos, num espírito de partilha e num 

compromisso de cooperação. 
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O compromisso da cooperação 
Ao se dedicar, essencialmente, ao trabalho com grupos, a ASC fortalece o espírito 

de solidariedade e fomenta o compromisso de cooperação em todas as suas práticas, 

contrariando os espectros do individualismo e da competição tão vincados nas sociedades 

atuais, sem rejeitar, contudo, a singularidade do indivíduo. A ASC promove “a capacidade, o 

desejo e a vontade das pessoas da comunidade para o trabalho coletivo, conjunto e 

colaborativo, em forças combinadas das diferentes individualidades” (Caride, 2011: 24). 

Assumir o compromisso da cooperação é atribuir a si mesmo a responsabilidade de 

adotar como condição irrefutável o facto de criar elos de entreajuda entre os intervenientes 

nas atividades de ASC. “Trata-se de uma dimensão de educação integral e global, das 

pessoas e das coletividades, nas suas mais diversificadas manifestações e práticas, 

ativando competências e valores, que se consubstanciam em mudanças significativas de 

comportamento” (Barbosa, 2006: 121), para atitudes mais colaborativas e solidárias, 

assentes numa relação de cumplicidade e interdependência. 

Acreditamos que o espaço onde se desenvolvem atividades é um território onde se 

confrontam personalidades, vaidades e verdades muito singulares e que será necessário um 

esforço permanente para criar um sentimento de pertença, estruturado num conjunto de 

referências com o qual todos se sintam seguros e sem receio de se identificar e envolver. A 

ASC visa “desenvolver o sentido de pertença e de afirmação da identidade com total 

respeito pelas manifestações de pluralismo político, cultural, religioso, próprio da vida 

comunitária” (Lopes, 2012: 88). Segundo o investigador, a ASC pode e deve ser uma 
estratégia na promoção e apoio a organizações de base empenhadas no 
desenvolvimento comunitário, com a preocupação central de fortalecer o tecido 
social mediante a participação individual e coletiva, processada através de 
organizações capazes de dar respostas a problemas e necessidades da 
sociedade (Lopes, 2012: 88). 

A ASC trabalha com pessoas, grupos, organizações e instituições várias e nem 

sempre sopram ventos favoráveis à cooperação. A sociedade civil é composta por 

instituições sem fins lucrativos, grupos comunitários, organizações religiosas, associações 

profissionais e de negócios ou comércio, sindicatos, clubes desportivos, ou grupos de 

pessoas que se reúnem por outros objetivos comuns, desde o desporto aos passatempos 

ou causas sociais, como podemos encontrar no movimento associativo popular. Esse 

conjunto de entidades sociais, culturais e educativas mantém relações de colaboração, 

cooperação e interdependência que constituem redes sociais (presenciais) e cuja 

intervenção é fator essencial de participação na sociedade, oferecendo oportunidades para 

todas as pessoas continuarem a partilhar o seu conhecimento ou a aprender e experimentar. 
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Nesse sentido, é importante que se assuma o compromisso de lutar pelos propósitos 

comuns e sentir a obrigação de fomentar o cooperativismo. Aliás, na maioria dos casos, 

entendemos um compromisso como uma obrigação ou como uma palavra que honra, o tal 

compromisso de honra, algo ao qual reconhecemos não querer falhar. Está, quase sempre, 

ligado a uma dificuldade que pretendemos ultrapassar, até porque assumimos o 

compromisso como se de uma promessa se tratasse. Nesse sentido, recuperando um 

pensamento de Marchioni (2006) cremos que a ASC tem todas as potencialidades para 

assumir e incutir o compromisso da cooperação se: 

• Favorecer e potencializar todo o processo de participação da população. 

• Favorecer e potencializar o associativismo existente e promover novas formas 

associativas, formais e informais. 

• Adicionar diferentes forças sociais e pessoas a título individual na realização de 

projetos e iniciativas comuns. 

• Favorecer a tomada de consciência das problemáticas comuns e a busca de 

soluções também comuns. 

• Potencializar as redes sociais existentes e a formação de líderes. 

• Favorecer o encontro entre coletivos, grupos, associações, evitando a 

discriminação de todo tipo, a exclusão e a marginalização. 

Na mesma lógica de pensamento, Peres (2006) ressalva alguns pressupostos 

importantes para a sociedade assumir também o compromisso de cooperação, a saber: 

- Encarar a educação como processo de desenvolvimento, que garanta a igualdade 

de oportunidades para todos, dentro de um compromisso ético de cidadania; 

- Encarar a identidade cultural como potenciador do respeito pela diversidade, 

assumindo a valorização pela diferença; 

- Entender o desenvolvimento humano na sua sustentabilidade; 

- Compreender a cidadania ativa como capacidade de intervenção/ participação 

individual e coletiva, numa cidadania comprometida que possibilite a emancipação e 

participação democrática; 

- Encarar a participação nos princípios orientadores da cooperação e 

responsabilidade cívica. 

Para que tal realidade seja possível, é necessário que, através de práticas 

cooperativas de ASC, se promovam ações de informação, coordenação, programação, 

documentação, organização e avaliação. Isso será facilmente executado através de trabalho 

de equipa, trabalho com grupos, dinâmicas de grupo, animação de atividades, entre outras 

formas de trabalho. 



Enquadramento teórico – ASC entre arbítrios e metamorfoses 

 233 

Concordamos com Lopes, quando ele afirma que a ASC  
serve para, a partir de projetos e programas previamente elaborados e 
participados por todos, responder às necessidades mais elementares das pessoas 
e, assim, constituir um método que leva as pessoas a autodesenvolverem-se e, 
consequentemente, a reforçarem os laços grupais e comunitários (Lopes, 2012: 
81). 

As atividades de ASC devem ambicionar a participação cívica, em todos os planos e 

âmbitos, e promover o pensamento crítico e a atitude transformadora, assentes no princípio 

da autonomia. Devem também ostentar o compromisso da cooperação, em ações que 

promovam a solidariedade e o espírito de grupo. 

Em definitivo, a ASC  
não é neutra, porque a sua finalidade é ensinar as pessoas a participar nos 
contextos socioculturais, a implicar-se, a tomar partido, e isso projeta 
indubitavelmente uma clara dimensão política que opta por uma atitude ativa e 
participativa do cidadão, mediante atitudes passivas e meramente consumistas 
(Ventosa, 2014: 21). 

No fundo, a ASC, ao estimular a participação, a autonomia e cooperação, está a 

ensinar a viver plenamente em comunidade, evocando a força libertadora do indivíduo. Esaú 

Dinis realça o papel preponderante da ASC nas circunstâncias atuais sentidas na 

comunidade. 
Em relação à educação para a participação, autonomia e cooperação, a ASC pode 
ter um papel preponderante e, de um modo ou outro, este tema foi 
consecutivamente trazido à colação. A começar nas famílias, a prosseguir nos 
grupos e comunidades, a pensar no indivíduo, a envolver instituições, eventos, e 
empresas; a utilizar tecnologias sofisticadas ou dispensando todo e qualquer 
material, artifício ou equipamento, aproveitando todos os recursos, ou despojando-
se das rotinas e estatuto social; a partir de uma sala ou ao ar livre, em equipa de 
projeto ou em roda livre sem programa, com estatuto de formador, ou em pose de 
aprendente, cumprindo um estágio ou organizando uma ação simbólica ou jogo de 
sociedade; por dento de um museu ou em viagem de comboio, visitando um 
parque natural ou percorrendo uma exposição, desenhando um projeto ou 
executando uma avaliação: Tudo é Animação. Tudo tem de ser participação, 
autonomia, cooperação. Penso que o grande contributo da ASC na educação para 
a participação autonomia e cooperação será, essencialmente, através de 
experiências de boas práticas. Práticas que levem a uma prestação cívica, à 
autonomia do indivíduo e à cooperação efetiva (Dinis, 2014: entrevista n.º 5). 

Para tal, é necessário protagonizar atividades de ASC que ultrapassem o simples 

entretenimento e alcance a recreação educativa (Waichman, 2006) – uma conceção que 

intenta a transformação qualitativa que nos permite ter a capacidade de formular e 

concretizar modelos de intervenção educativa que concebem a praxis e apropriação do 

pensamento crítico: fazer não só o que nos é indicado ou oferecido, mas também optar e 

tomar decisões em relação ao que se pode fazer. É no terreno que conseguimos distinguir 

as boas práticas de ASC e as reconhecemos como, mais do que simples entretenimento, 

‘recreações educativas’, assentes na técnica da participação, no princípio da autonomia e 

com o compromisso da cooperação. 
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CAPÍTULO III  ESTUDO DE CASO: A FLL 
FUNDAÇÃO LAPA DO LOBO 
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“Terra! Nem planaltos, nem veigas, 
nem desertos. Nem mesmo a macicez 
tranquilizadora dum monte. Apenas a crista 
de um cerro a emergir das vagas. Mas 
bastava. Para quantos o viam, o pequeno 
penhasco resumia a grandeza do mundo. 
Encarnava a própria realidade deles, até ali 
transfigurados em meros fantasmas 
flutuantes. Terra! Uma minúscula ilha de 
solidez no meio dum abismo movediço, e 
nada mais importava e tinha sentido” (Torga, 
1942: 118). 

 

 

Num tempo em que o mundo, nos seus diferentes universos sociais, demonstra 

algumas dificuldades em responder com eficiência, competência e eficácia aos 

desafios atuais, é a própria sociedade que impõe o surgimento de alternativas e 

soluções. Vivemos um quadro em que o sector público atravessa uma fase 

complicada, acompanhada pela difícil sustentação do sector privado. É o 3º sector que 

é chamado a intervir e colmatar, com sucesso q.b., as necessidades às quais os 

outros sectores não conseguem responder. Muitas instituições – desde IPSS’s, a 

associações, passando, inevitavelmente, pelas Fundações – têm desenvolvido 

trabalhos sérios, íntegros e honrados, comprovados pela obtenção de ótimos 

resultados. 

Havendo mais de um milhar em Portugal, uma Fundação distingue-se por ser 

sustentada por um fundo autónomo que terá como finalidade um propósito ou ação 

definidos nos estatutos. Diferente do associativismo (que depende sempre dos 

associados) e do cooperativismo (pois é impessoal no sentido operacional), uma 

Fundação possui património, mas não tem proprietário, nem sócios, nem titulares. É 

uma entidade, de direito privado ou público, composta por um património juridicamente 
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indissolúvel e personalizado, destacado pelo seu instituidor ou instituidores, da qual 

irão beneficiar terceiros. 

A Fundação Lapa do Lobo (FLL) é uma organização pertencente ao 3º sector 

que, sem a aspiração de substituir ou colidir com o trabalho desenvolvido pelos outros 

sectores da sociedade no panorama social, cultural e educativo de uma região, visa 

trabalhar para e com a comunidade do território que delimitou como área de 

abrangência. 

A FLL é uma pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos e de 

utilidade pública geral, com objetivos fundamentalmente culturais, educativos e de 

preservação do património. 

Formalmente, constituída por escritura pública lavrada em 23 de Fevereiro de 

2007, a FLL foi reconhecida, oficialmente, pela Presidência do Conselho de Ministros 

em 12 de Setembro de 2008, através do despacho nº 28648/2008 do Diário da 

República 2ª série – nº 217, de 7 de Novembro de 2008 (anexo 34). 

Através do sítio oficial (Fundação Lapa do Lobo, 2014), podemos perceber que 

iniciou a sua ação no âmbito da recuperação do património arquitetónico civil da aldeia 

e na concessão de apoios estudantis a jovens carenciados. Após a inauguração da 

sede, em 9 de outubro de 2010, foi possível alargar o leque de atividades e oferta 

cultural, tornando-se num polo de desenvolvimento cultural e social da comunidade. 
A sua oferta cultural e pedagógica inclui a realização de exposições, ciclos de 

cinema, teatro, poesia, cursos e ateliês de artes e ofícios artesanais, educação 

musical, ginástica, seminários e workshops, para além de um programa educativo em 

interligação com as escolas e com a biblioteca da FLL. Promove e dinamiza um 

conjunto de iniciativas, em exclusivo ou em parceria com outras entidades, e dá apoio 

a alguns projetos locais no âmbito da sua área de atuação. 
Tem como principais atividades: 

1. Apoio estudantil; 

2. Serviço educativo; 

3. Biblioteca; 

4. Galeria; 

5. Cinema; 

6. Projeto Gapyear; 

7. Cursos e Ateliês; 

8. Serviço de boleias; 

9. Fitness Magic; 

10. Lapa Saudável. 
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 Para além disso, a FLL ajuda à produção de, ou produz, Outros eventos e 

concede também apoios a entidades, pontuais ou contínuos. Sobre todos estes 

aspetos, ir-se-á compreender a origem e evolução; os objetivos; o público-alvo 

predominante; as principais atividades; as estratégias e metodologias adotadas e, por 

último, alguns detalhes dessas atividades e apoios. 

Depois de conhecer todas estas vertentes, seguimos por um prisma mais 

quantitativo. Apresentamos os números correspondentes às atividades do ano de 

2014, seguidos dos resultados de um estudo acerca da opinião dos participantes das 

principais atividades da FLL realizadas também em 2014. 

Porém, para perceber a dimensão do papel e influência do trabalho da FLL, é 

importante entendê-la no contexto da sua área de abrangência. 

 

Área geográfica de intervenção 
Apesar da FLL se situar numa aldeia do concelho de Nelas, a sua área de 

intervenção alarga-se a todo o território dos concelhos de Nelas e Carregal do Sal. Os 

motivos, na opinião dos membros do Conselho de Administração, são evidentes. Para 

além da Lapa do Lobo ser a freguesia fronteiriça com o concelho vizinho, como 

veremos adiante, para Maria do Carmo Batalha, Vice-presidente do Conselho de 

Administração da FLL,  
como a Lapa do Lobo está equidistante da sede dos dois concelhos, o 
nosso pensamento sempre foi encarar os dois concelhos como uma área 
só. A base será o concelho, porque o tipo de projeto que fomentamos na 
FLL não é um projeto para um distrito, muito menos para um país. Mas 
também não o queremos limitar a uma aldeia, porque considero que não 
nos devamos fechar na nossa concha. Por outro lado, os nossos meios não 
são inesgotáveis e têm limites. Temos um orçamento para aquilo a que nos 
propomos fazer e esse orçamento dá para realizar coisas muito 
interessantes, se limitarmos a nossa área geográfica a estes dois concelhos 
(Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

Carlos Torres, Presidente do Conselho de Administração, percebe as reações 

de estranheza por parte de algumas pessoas pelo facto de incluir o concelho de 

Carregal do Sal, sendo a Lapa do Lobo uma freguesia do concelho de Nelas. 
Essa inclusão é também uma questão de afetividade. Eu tenho muita família 
no concelho de Carregal do Sal. Aliás, quando eu passava férias na Lapa 
do Lobo ia constantemente ao concelho de Carregal do Sal. Para além 
disso, a Lapa do Lobo é uma terra absolutamente equidistante das duas 
sedes de concelho – Nelas e Carregal do Sal. Na minha área de 
abrangência afetiva, eu não consigo distinguir os dois concelhos. E é um 
critério que eu não quero abandonar. Se eu abrir mão desse critério, corro o 
risco de abrir uma caixa de pandora sem fim. Nesse sentido, todas as 
exceções que vão para além da área de abrangência têm motivos próprios 
e muito singulares (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 
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Limitar a área de intervenção a um território nem sempre é tarefa fácil. Mariana 

Torres, do Conselho de Administração confessa que  
essa foi uma opção difícil da administração. Um ano após a abertura da 
FLL, as solicitações que nos chegavam de fora dispararam. Como a FLL 
existe e subsiste de um fundo privado, percebemos que, ao alargarmos a 
nossa área de abrangência, iriamos perder efeito. E optámos por não o 
fazer. Foi aqui que foi constituída a FLL, porque é um local que está no 
coração do meu pai, e esta é a nossa área de intervenção (Mariana Torres, 
2015: entrevista n.º 23). 

Contudo, a limitação da área de intervenção a dois concelhos permite uma 

maior proximidade à realidade e um melhor conhecimento da comunidade. “As nossas 

atividades, dentro das suas diferentes valências, estão sempre vocacionadas para um 

determinado público, mas um público que existe e está perto de nós. Se alargássemos 

a nossa programação para outros públicos, para além da nossa atual área geográfica, 

perdíamos a nossa génese” (Sónia Simão, 2015: entrevista n.º 24). Essa opinião é 

partilhada por todo o Conselho de Administração. 
 A análise individual, o tratamento individualizado é também algo que me 
agrada. Se eu recebesse solicitações de um distrito inteiro, esta forma de 
trabalhar seria impossível. Era necessário um staff tal para concretizar as 
coisas e perdia-se a ligação, que tão bem nos carateriza (Carmo Batalha, 
2015: entrevista n.º 22). 

Mariana Torres acha que, 
mediante o tipo de oferta que proporcionamos, se abríssemos fronteiras, 
perderíamos o foco. Claro que nada é estanque e, para além da nossa área 
de abrangência, as portas estão sempre abertas (Mariana Torres, 2015: 
entrevista n.º 23). 

Na opinião de Carlos Torres,  
a delimitação de território também foi a pensar nas pessoas. Repara que a 
FLL tem meios limitados. Os meios não são inesgotáveis. Eu nunca pretendi 
uma fundação de cariz nacional. Quero, essencialmente, uma fundação de 
cariz regional, inserida na tal zona sobre a qual me sinto afetivamente ligado 
e onde, provavelmente, haveria uma carência maior do tipo de propostas 
que nós estamos a apresentar” (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 24). 

Esse cariz regional no qual se insere o trabalho desenvolvido pela FLL merece, 

de seguida, uma análise à luz do contexto social, educativo e cultural. 

 

Contextos e lugares 
Compreender a FLL através dos seus contextos e lugares é interpretá-la nos 

contextos social, educativo e cultural. A freguesia da Lapa do Lobo localiza-se no 

concelho de Nelas, na parte sul, fazendo fronteira com o concelho de Carregal do Sal. 

Assim, numa fase inicial, iremos analisar os dois concelhos que fazem parte da área 
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de abrangência. Posteriormente dedicaremos a nossa atenção à própria freguesia da 

Lapa do Lobo. 

 

Contexto social 
Segundo o sítio Lapa do Lobo (2014), o vocábulo lapa designa essencialmente 

uma grande pedra mais ou menos espalmada, ou seja uma laja que, ressaindo de um 

rochedo, forma debaixo de si um abrigo para gente ou animais, significando ainda 

abrigo ou cavidade a que a laja serve de teto. Conta a lenda que lá se escondia um 

Lobo que protegia a povoação do ataque de outros lobos. A delimitar a Lapa do Lobo 

encontram-se as freguesias de Canas de Senhorim, a norte, Oliveira do Conde, a sul e 

Cabanas de Viriato, a poente.  

 

 

Nelas e Carregal do Sal 
Situada no distrito de Viseu, Nelas é um município com 124,57 km2 de área e 

cerca de 14 000 habitantes. É um concelho com sete freguesias. Carregal do Sal é 

também um concelho do distrito de Viseu, com uma área de 116,89 km² e quase 10 

000 habitantes. Apresentamos as figuras 3 e 4, que ilustram os dois concelhos, que 

delimitam a área de abrangência da FLL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa do concelho de Nelas 

 

Fonte: Wikipédia (2014) 
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Figura 4: Mapa do concelho de Carregal do Sal 

Fonte: Wikipédia (2014) 

 

Ao todo, a área física de abrangência da FLL é de 241,46 km2, ocupada por, 

aproximadamente, 24 000 habitantes. É uma região com bastantes acessibilidades, 

servidas pelo IC12 (A35) que liga Santa Comba Dão a Canas de Senhorim e, espera-

se, ligará Mangualde a Mira, muito próxima do IP3, que liga Coimbra a Viseu e a 16 

quilómetros da A25, que liga Aveiro a Vilar Formoso. 

São dois concelhos servidos pela linha ferroviária da Beira Alta. É uma linha 

ferroviária internacional que liga a Linha do Norte, em Pampilhosa, a Vilar Formoso. 

No que respeita a entidades e organizações de cariz fundamentalmente social, 

ambos os concelhos estão, de algum modo, bem servidos. 

Em relação a infraestruturas de apoio social, o concelho de Nelas tem: 

- Centro Paroquial de Vilar Seco  

- Santa Casa da Misericórdia de Santar  

- Centro Paroquial de Nelas  

- Centro Social e Paroquial de Canas de Senhorim 

- Fundação Lopes da Fonseca  

- Associação do Folhadal – Centro Social Cultural e Recreativo  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nelas 
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- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim 

- Delegação de Santar da Cruz Vermelha Portuguesa 

 

As entidades de apoio social de Carregal do Sal são: 

- Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal, 

- Fundação José Nunes Martins, de Oliveira do Conde, 

- Centro Social Professora Elisa Barros Silva, de Cabanas de Viriato 

- Polo de Oliveira do Conde da Associação de Paralisia Cerebral 

- Cáritas de Oliveira do Conde 

- Cáritas de Beijós 

- Cáritas de Parada 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cabanas de Viriato 

Todas estas organizações prestam serviços a uma comunidade cada vez mais 

frágil e envelhecida, como se pode verificar ao analisarmos a evolução demográfica 

dos dois concelhos. Ambos sofreram uma evolução muito semelhante às outras 

regiões do interior do país, caraterizado pelo decréscimo populacional. Contudo, esse 

decréscimo é muito mais acentuado no concelho de Carregal do Sal. 

 

 

Tabela 1: Evolução demográfica dos concelhos de Nelas e Carregal do Sal 

Concelho | 
Ano 

1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2011 

Nelas 
5 904 14145 14 470 16 504 15 069 14 618 14 283 

14 

037 

Carregal do 

Sal 
8 650 14 106 14 946 13 468 11 137 10 992 10 411 9 835 

 

Fonte: adaptado de Wikipédia (2014) 

 

Em relação à diferença entre população residente e população presente, em 

ambos os concelhos é possível verificar uma evidente diminuição. 
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Tabela 2: População residente e presente nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal 

Concelho População 
residente 

População 
presente 

Nelas 14 037 13 675 

Carregal do 

Sal 
9 835 9 428 

 

Fonte: adaptado de Wikipédia (2014) 

 

No que diz respeito à densidade populacional, também ela é superior no 

concelho de Nelas. 

 

Tabela 3: Densidade populacional dos concelhos de Nelas e Carregal do Sal 

Concelho Densidade 
Populacional 

Nelas 111,66 habitantes/km2 

Carregal do 

Sal 
84,14 habitantes/km2 

 

Fonte: adaptado de Wikipédia (2014) 

A recente evolução demográfica de ambos os concelhos, de evidente declínio, 

se deve ao saldo fisiológico negativo que se tem vindo a registar, não só nesta região 

como em todo o país. Ou seja, a taxa de mortalidade é superior à taxa de natalidade. 

Acrescente-se a isso o facto de as pessoas viverem cada vez mais tempo, o que 

resulta numa população mais envelhecida. Apesar disso, em relação às idades, o 

cenário é semelhante nos dois concelhos – maior percentagem de pessoas entre os 

25 e os 64 anos de idade. 

Tabela 4: População residente, por grupos etários, nos concelhos de Nelas e Carregal do 
Sal 

Concelho 
Grupos etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais Total 

Nelas 1 926 1 345 7 327 3 439 14 037 

Carregal do 

Sal 
1 347 

1 049 4 924 2 515 
9 835 

 

Fonte: adaptado de INE (2012) 
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Em relação situação económica, a população economicamente ativa, os 

concelhos de Carregal do Sal apresentam uma taxa de atividade a rondar os 40%. 

 
 

Tabela 5: População economicamente ativa nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal 

Concelho População Total 
População 

economicamente ativa 
% População 

economicamente ativa 

Nelas 14 037 5 746 40,93% 

Carregal do 

Sal 
9 835 3 855 39,20% 

 
Fonte: adaptado de INE (2012) 

 

Da população economicamente ativa nos concelhos de Nelas e Carregal do 

Sal, cerca de 88% têm emprego.  

 

Tabela 6: População empregada nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal 

Concelho 
População 

economicamente ativa 
População empregada 

% População 
empregada 

Nelas 5 746 5 058 88,02% 

Carregal do 

Sal 
3 855 3 424 88,81% 

 

Fonte: adaptado de INE (2012) 

 

Apesar da presença da indústria ser bastante marcante, principalmente no 

concelho de Nelas, ambos os concelhos apresentam mais incidência de atividade no 

sector terciário, predominando os serviços relacionados com a atividade económica 

preeminente no concelho. Também em ambos os concelhos, o sector primário é o 

menos significativo na economia local. 
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Tabela 7: População empregada, por sectores, nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal 

Concelho Total 
Sector 

primário 
Sector 

secundário 

Sector terciário 

Total 
Natureza 

social 

Relacionado 
com ativ. 

econ. 

Nelas 5 058 145 1999 2914 1332 1582 

Carregal do 

Sal 
3 424 153 1327 

1944 864 
1080 

 
Fonte: adaptado de INE (2012) 

 

Em relação ao desemprego, percebemos que, numa taxa muito próxima dos 

12%, os concelhos de Nelas e Carregal do Sal estão um pouco abaixo da taxa 

nacional. De realçar o facto de que a maioria se encontra à procura do primeiro 

emprego. 

 

Tabela 8: População desempregada nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal 

Concelho Total 
Procura 1º 
emprego 

Procura de 
novo emprego 

Taxa de 
desemprego 

Nelas 688 145 547 11,97% 

Carregal do 

Sal 
431 88 343 

11,18% 

 
Fonte: adaptado de INE (2012) 

 

Depois da reorganização administrativa do território das freguesias, os dois 

concelhos somam 12 freguesias, sendo que 7 pertencem ao concelho de Nelas e uma 

delas é a Lapa do Lobo. 

 

Lapa do Lobo 
A Lapa do Lobo é uma aldeia pequena, marcada por uma familiaridade singular, 

onde todos se conhecem e, de algum modo, se relacionam. Atualmente, a Lapa do 

Lobo tem 756 habitantes. A tabela 9 revela que a Lapa do Lobo tem vindo a perder 

alguns habitantes, apresentando uma reduzida densidade populacional. 
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Tabela 9: Evolução demográfica da Lapa do Lobo 

Área 
(Km2) População Residente Densidade 

Populacional 
2011 1991 2001 2011 2011 

10,6 899 772 756 103,3 
hab./Km2 

 
Fonte: adaptado de Câmara Municipal de Nelas (2014) 

 

Dos 756 habitantes, a grande maioria situa-se entre os 25 e os 64 anos de 

idade, o que indica que a Lapa do Lobo não foge à tendência sentida em todo o 

concelho, que é a de caminhar, continuamente, para o envelhecimento, pois o grupo 

etário 15-24 anos é o menos significativo. 

 

Tabela 10: Evolução da população residente, por grupos etários, na Lapa do Lobo 

Anos 
Grupos etários 

0-14 15-24 25-64 65 ou mais Total 

1991 196 142 433 128 899 

2001 89 134 370 179 772 

2011 88 59 370 239 756 

 
Fonte: adaptado de Câmara Municipal de Nelas (2014) 

 

 

No que se refere à situação perante o emprego, a população ativa é de 300 

habitantes. Ou seja, apenas 39,86% da população da Lapa do Lobo reúne condições 

de empregabilidade. 

 

 

 

Tabela 11: População ativa da Lapa do Lobo 

Freguesia 
População 

total 

População 
economicamente 

ativa 

% População 
economicamente 

ativa 

População 
empregada 

% 
População 
empregada 

Lapa do 

Lobo 
756 300 39,68% 246 82,00% 

 
Fonte: adaptado de Câmara Municipal de Nelas (2014) 



Estudo de caso: A FLL 

 248 

 

No entanto, a Lapa do Lobo, em 2011, tinha 246 habitantes empregados, o que 

representa, exatamente, 82% da população. Ou seja, na Lapa do Lobo existe um 

desemprego na ordem dos 18%. É acima da média concelhia e da média nacional. 

A maioria dos empregos tem maior incidência no sector secundário. Isso 

resulta da empregabilidade oferecida pelas indústrias da região, quer no concelho de 

Nelas quer no concelho de Carregal do Sal, que absorvem muita mão-de-obra, 

qualificada ou não, das suas freguesias. 

 

Tabela 12: População empregada, por setores, na Lapa do Lobo 

Freguesia 
Total 

população 
Total 

empregados 
Sector 

primário 
Sector 

secundário 
Sector 

terciário 

Lapa do 

Lobo 
756 246 4 122 120 

 
Fonte: adaptado de Câmara Municipal de Nelas (2014) 

 

Nestes dados, não estão representadas as centenas de pessoas que têm 

explorações agrícolas para autossustentabilidade, situação que se verifica na maioria 

das famílias da Lapa do Lobo. Ou seja, para além da sua principal atividade 

económica, ou mesmo sem atividade económica, muitos habitantes da Lapa do Lobo 

exploram terras agrícolas. 

Estando esta freguesia integrada na zona demarcada do Dão, a vinicultura não 

poderia deixar de ser uns dos principais sectores de atividade, sendo a agricultura 

existente de subsistência. No sector secundário é de referir a existência de indústria 

ligada à construção civil e à carpintaria, nomeadamente à construção de mobiliário. No 

sector terciário destaca-se o pequeno comércio, a saber, diversos cafés, 

minimercados, uma oficina de reparação de automóveis e uma de reparação e 

instalação de canalizações. 

De regresso à contabilidade da população ativa desempregada, apresentam-se 

os seguintes dados. 
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Tabela 13: População desempregada na Lapa do Lobo 

Freguesia 
Total 

população 
ativa 

Total 
desempregados 

Procura  
1º 

emprego 

Procura 
novo emprego 

Lapa do 

Lobo 
300 54 10 44 

 
Fonte: adaptado de Câmara Municipal de Nelas (2014) 

 

A Lapa do Lobo é uma das freguesias que apresenta dados mais baixos em 

relação à realidade concelhia, com uma tendência para o envelhecimento e para o 

aumento do coeficiente de dependência, ou seja, o aumento dos grupos etários não 

ativos e a diminuição dos grupos etários ativos. Esse fenómeno é acentuado pela 

diminuição da possibilidade de substituição de gerações, em que a população entre os 

14 e os 24 anos não é suficiente para substituir a população situada entre os 25 e os 

64 anos de idade. 

Todos estes fatores irão influir na sustentabilidade potencial da freguesia, que 

demonstra uma clara tendência de descensão. 

Em relação a equipamentos sociais, para além do trabalho desempenhado 

pelo Centro Social Paroquial de Canas de Senhorim e pela própria autarquia, saliente-

se o trabalho desenvolvido, na Lapa do Lobo, pela Fundação Lopes Fonseca, cujo 

trabalho social é digno de ser referenciado, pois contribui para o combate aos 

problemas sociais da região, albergando dezenas de idosos na sua valência de Lar. 

Todo este contexto social, bastante singular, influi no contexto educativo. 

 

Contexto educativo 
O contexto educativo da área de abrangência da FLL é assinalado pela 

presença de três Agrupamentos de Escolas e algumas escolas privadas, 

nomeadamente de ensino pré-escolar. 

 

Nelas e Carregal do Sal 
A análise ao contexto educativo onde se insere a FLL deverá ser tratada de 

duas formas. Por um lado, vamos apresentar o nível de escolaridade atingido dos seus 

habitantes, segundos os Censos de 2011 (INE, 2012). Por outro lado, vamos analisar 

os números relativos aos habitantes em idade escolar e a sua relação com o nível de 

ensino frequentado, de acordo com a oferta educativa dos dois concelhos, no ano 
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letivo 2014/2015. Na tabela 14 apresentamos o nível de escolaridade atingido dos 

habitantes dos concelhos de Nelas e Carregal do Sal. 

 

Tabela 14: População residente, segundo o nível de escolaridade atingido, nos 
concelhos de Nelas e Carregal do Sal 

Concelho 
Sem 

escolaridade 
Pré-

escolar 

1º 
ciclo 
EB 

2º 
ciclo 
EB 

3º 
ciclo 
EB 

Secundário 
Pós-

Secundário 
Superior 

Nelas 1 172 333 5 370 1 415 2 117 2 061 78 769 

Carregal do 

Sal 
905 246 3 850 1 149 1 460 1 411 45 1 491 

 
Fonte: adaptado de INE (2012) 

 

No outro polo de análise, é possível calcular também o número de analfabetos 

e, por conseguinte, a taxa de analfabetismo. 

 

Tabela 15: População residente, analfabeta, nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal 

Concelho 
Analfabetos com 10 ou mais 

anos 
Taxa de 

Analfabetismo 

Nelas 721 5,65% 

Carregal do Sal 681 7,58% 

 
Fonte: adaptado de INE (2012) 

 

Apesar da taxa de analfabetismo ainda significativa, ambos os concelhos têm 

infraestruturas e equipamentos educativos capazes de contrariar essa taxa num futuro 

muito próximo. 

 

A Rede Escolar da área de abrangência da FLL é constituída por três 

Agrupamentos de Escolas e por alguns estabelecimentos particulares. Os quadros 20 

e 21 apresentam as instituições que lecionam os diferentes níveis de ensino, dos três 

Agrupamentos de Escolas. 
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Quadro 19: Escolas dos Agrupamentos de Escolas do concelho de Nelas 

Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim 
Pré-escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Secundário 

- JI de Aguieira 
- JI de Canas de 
Senhorim 
- JI de Lapa do Lobo 
- JI de Póvoa Sto. 
António 
- JI de Vale de 
Madeiros 

- 1º CEB de Aguieira 
- 1º CEB de Canas de Senhorim 
- 1º CEB da Lapa do Lobo 

EB 2,3 / S Eng.º Dionísio Augusto Cunha de 
Canas de Senhorim 

Agrupamento de Escolas de Nelas 
Pré-escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Secundário 

- Educação Pré-
escolar Itinerante - 
Pólo de Carvalhas / 
Póvoa de Luzianes 
- JI de Carvalhal 
Redondo 
- JI de Folhadal 
- JI de Moreira de 
Cima 
- JI de Nelas 
- JI de Santar 
- JI de Senhorim 
- JI de Vila Ruiva 
- JI de Vilar Seco 

- 1º CEB de Carvalhal Redondo 
- 1º CEB de Folhadal 
- 1º CEB de Nelas 
- 1º CEB de Santar 
- 1º CEB de Senhorim 
- 1º CEB de Vilar Seco 
- EB Dr. Fortunato de Almeida 

EB 2,3 Dr. Fortunato de Almeida 
Escola Secundária de Nelas 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Quadro 20: Escolas do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

Agrupamento de Escola de Carregal do Sal 
Pré-escolar 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo Secundário 

Centro Educativo Nun' Alvares 
- Escola Básica Aristides de Sousa Mendes – Cabanas de Viriato 
- Escola Básica 2/3 de Carregal do Sal 
- Escola Secundária/3 de Carregal do Sal 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para além destas instituições escolares, o concelho de Nelas têm ainda a 

oferta educativa de 4 escolas particulares, a saber: 
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- Jardim Escola João de Deus: Ensino pré-escolar e 1º CEB 

- Jardim de Infância “O Girassol”: Ensino pré-escolar 

- Jardim de Infância “Malmequer”: Ensino pré-escolar 

- Jardim de Infância do Centro Paroquial de Vilar Seco: Ensino pré-escolar 

 

A frequentar estas infraestruturas estão 3158 alunos, sendo que 613 estão no 

Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, 1145 no Agrupamento de Escolas 

de Nelas, 1208 no Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal e, por último, 192 nos 

estabelecimentos de ensino particular. 

De seguida, apresentamos a Tabela 16, com o aglomerado de alunos, nos 

estabelecimentos de ensino dos concelhos de Nelas e Carregal do Sal, segundo o 

nível de ensino frequentado no ano letivo de 2014/2015. 

 

Tabela 16: Número de alunos, segundo o nível de ensino, nos estabelecimentos de 
ensino de Nelas e Carregal do Sal 

Nível de ensino| 
Estabelecimento 

Pré 
escolar 1º CEB 2º CEB 3ºCEB 

Secundário 
| 

Profissional 
AE de Canas de Senhorim 44 173 113 168 115 

AE de Nelas 136 339 186 300 184 
AE de Carregal do Sal 186 324 194 307 197 

JI “O Girassol” 61 - - - - 
JI “O Malmequer” 41 - - - - 

Jardim Escola João de Deus 43 22 - - - 
JI de Vilar Seco 25 - - - - 

TOTAL 536 858 493 775 496 
TOTAL GERAL 3158 alunos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para além de todos estes alunos, ambos os concelhos têm Universidades 

Seniores. A Universidade Sénior de Nelas (USN) arrancou a meio deste ano letivo, 

durante o mês de fevereiro de 2015. Para já, contam com cerca de 80 alunos inscritos. 

A Universidade Sénior de Carregal do Sal (USCSAL) iniciou em Março de 2012, 

estando já no seu quarto ano letivo de atividade. Para além das aulas, o que mais 

sobressai na USCSAL são as atividades recreativas e culturais desenvolvidas pelos 

cerca de 40 alunos. 
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Lapa do Lobo 
Depois do encerramento da Escola do 1º CEB, no final do ano letivo de 

2013/14, as infraestruturas educativas na aldeia da Lapa do Lobo estão reduzidas ao 

Jardim de Infância, que integra o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. 

Atualmente, o Jardim de Infância da Lapa do Lobo tem apenas 7 alunos. 

No entanto, de acordo com os Censos 2011, é possível caraterizar o nível de 

instrução da população residente na Lapa do Lobo. 

 

Tabela 17: População residente, segundo o nível de escolaridade atingido, na Lapa do 
Lobo 

Freguesia 
Sem 

escolaridade 
1º ciclo 

EB 
2º ciclo 

EB 

3º 
ciclo 
EB 

Secundário 
Pós-

Secundário 
Superior 

Lapa do Lobo 202 239 95 121 62 3 34 

 
Fonte: adaptado de Câmara Municipal de Nelas (2014) 

 

 

O nível de instrução predominante na Lapa do Lobo, em 2011, é o 1º CEB, 

muito próximo da população que não possui escolaridade. Apesar de não devermos 

confundir a não escolaridade com analfabetismo, os dados indicam que mais de 1/4 da 

população residente na Lapa do Lobo não tem escolaridade. 

O contexto educativo da aldeia é, certamente, vincado pelo investimento 

educativo da FLL, que promove, como veremos em capítulo próprio, muitos apoios e 

atividades relacionados com a educação. 

 

Contexto cultural 
As iniciativas de âmbito cultural destacam-se pelo envolvimento comunitário, 

através do movimento associativo, saliente em toda a área da abrangência da FLL. 

Grande parte das manifestações culturais dos dois concelhos é concretizada 

de acordo com datas festivas ou celebrações religiosas. 

 

Nelas e Carregal do Sal 
Ciente da particularidade que a cultura atribui a uma região, a análise do 

contexto cultural onde se insere a FLL terá de se fazer faseada e separadamente. 
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Primeiramente, iremos abordar os aspetos culturais do concelho de Carregal 

do Sal e, depois, do concelho de Nelas e, em particular, da Lapa do Lobo. 

Em termos culturais, Carregal do Sal destaca-se pela  
limpeza, recuperação, conservação e valorização dos monumentos 
megalíticos do Concelho, cujos resultados viriam a permitir a criação do 
Circuito Pré-Histórico Fiais/Azenha, na freguesia de Oliveira do Conde, bem 
como as publicações, em livro e em desdobrável, daquele espaço 
museológico de ar livre (Câmara Municipal de Carregal do Sal, 2014). 

Esse trabalho de preocupação e recuperação do vasto espólio arqueológico e 

etnográfico culminou com a criação do Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria. 

Nesta linha de infraestruturas culturais, destacam-se também a Biblioteca Municipal, o 

Centro Cultural de Carregal do Sal, o Estádio, o Pavilhão e as Piscinas Municipais. 

Segundo a leitura de Câmara Municipal de Carregal do Sal (2014), para além 

do património arqueológico e destes equipamentos culturais, Carregal do Sal é 

também concelho de um vasto património arquitetónico, nomeadamente em Cabanas 

de Viriato – terra onde nasceu e residiu Aristides Sousa Mendes – o cônsul de 

Bordéus que salvou milhares de judeus do holocausto nazi. A “Casa do Passal”, de 

Aristides Sousa Mendes, está classificada como Monumento Nacional. Cabanas de 

Viriato é também terra de Carnaval, onde já é famosa a ancestral Dança dos Cus, que 

leva à região milhares de pessoas por alturas do Entrudo. Ainda na freguesia de 

Cabanas de Viriato, na povoação das Laceiras, realiza-se, anualmente, a 15 de agosto, 

a tradicional Festa da Nossa Senhora dos Milagres – com uma romaria que envolve 

milhares de pessoas. 

No que respeita a outras festas e romarias, destacam-se a tradição centenária 

da Queima da Comadre e do Compadre, em Alvarelhos, as Festas do Concelho e a 

Feira/Mostra de Vinhos de Quinta produzidos no concelho (Câmara Municipal de 

Carregal do Sal, 2014). 

Com o intuito de preservar, desenvolver e promover estas e outras iniciativas, 

Carregal do Sal é um concelho com um elevado número de associações. Apesar 

desse elevado número, muitas delas não têm um trabalho consequente e não se 

registam hábitos de movimento associativo. 

O concelho de Nelas é também um concelho repleto de atividades culturais, 

muitas deles apoiadas pela autarquia que assume concretizar  
ao longo do ano, uma multiplicidade de dinamizações, tentando sempre 
manter o equilíbrio entre a aquisição de novos conceitos culturais pelos 
munícipes e o respeito pela sua ‘cultura’ própria, para que caminhando para 
um mundo cada vez mais globalizado, não se perca aquilo que nos 
distingue das populações dos restantes concelhos (Câmara Municipal de 
Nelas, 2014). 
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Para além dos serviços prestados pela Biblioteca Municipal António Lobo 

Antunes, destacam-se como principais infraestruturas culturais o Estádio Municipal, as 

Piscinas, o Pavilhão Municipal e, por último o Cineteatro de Nelas. Em Canas de 

Senhorim, existe também a Biblioteca José Adelino, adicta à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, mas de portas abertas ao público 

em geral. 

Nelas é também concelho de Carnaval, tanto na sede de concelho como em 

Canas de Senhorim. Em Nelas, a Associação do Bairro da Igreja e do Cimo do Povo 

são os protagonistas do Carnaval, desfilando ambas em corso carnavalesco. Em 

Canas de Senhorim, os bairros do Paço e do Rossio, em total rivalidade, organizam 

corsos no domingo e terça-feira, culminando com um intenso despique entre os dois 

bairros.  
Do ambiente carnavalesco de Canas fazem parte também a ‘segunda-feira 
das Velhas’, os bailes, os pisões, as paneladas, a batatada e o despique 
que se realiza na Terça-Feira de Entrudo, no cruzamento entre a rua 
principal do Rossio e a rua que dá acesso ao Paço, onde os foliões de cada 
bairro puxam pela sua música e canções (Câmara Municipal de Nelas, 
2014). 

Na quarta-feira é noite da queima do entrudo, organizada quer em Nelas, quer 

em Canas de Senhorim. 

Ainda em regime de festa e folia, realiza-se, anualmente, em setembro, a Feira 

do Vinho do Dão, em Nelas, onde se promovem os vinhos da região. No primeiro fim-

de-semana de outubro, realiza-se a Viagem Medieval em Canas de Senhorim, numa 

revisitação aos tempos medievais da região. O clima de alegria e regozijo continua 

com uma longa lista de festas e romarias em todas as freguesias e lugares do 

concelho, onde se podem destacar a celebração dos Santos Populares, com a 

realização das Marchas de S. João, em dia de Feriado Municipal, celebradas tanto em 

Nelas como em Canas de Senhorim. 

Tal como acontece no concelho vizinho, Nelas é também muito ávido para a 

constituição de associações. Ao todo, segundo o sítio da Câmara Municipal de Nelas 

(Câmara Municipal de Nelas, 2014), contam-se 48 associações. A maior parte das 

associações estão sediadas em Nelas e Canas de Senhorim, as duas vilas mais 

dinâmicas do concelho. Contudo, tal como acontece no concelho de Carregal do Sal, 

apesar do elevado número de associações, não se regista um acentuado movimento 

associativo. 
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Lapa do Lobo 
Na Lapa do Lobo, o movimento associativo não é muito significativo. Se 

ignorarmos o trabalho desenvolvido pela Fundação Lapa do Lobo, as iniciativas de 

caráter cultural são escassas. Também em número de associações, a Lapa do Lobo é 

parca, estando lá sediadas apenas duas associações, sendo uma bastante recente, 

estando até à espera das obras de requalificação da antiga Escola do 1º CEB para lá 

se sediar. Trata-se da Contracanto Associação Cultural, uma associação que tem 

como objetivo promover as atividades artísticas, performativas e culturais nas áreas do 

teatro, música, canto, dança, pintura, escrita, literatura e outras. 

A outra associação é a Associação Desportiva e Cultural Lapense (ADCL), cuja 

origem remonta à década de 80 e tem como principal atividade a participação em 

torneios de ténis de mesa da Associação de Ténis de Mesa do distrito de Viseu. 

Durante o mês de abril, a ADCL celebra o seu aniversário. Também celebra, em 

conjunto com outras entidades, a festa de Santo António, em junho. 

Contudo, apesar do parco movimento associativo, a Lapa do Lobo é terra rica 

em costumes e tradições, que remontam aos nossos antepassados. 

Segundo o Lapa do Lobo (2014), a aldeia tem no artesanato uma riqueza 

cultural. Composto por trapologia e ráfia natural, o artesanato é um dos ex-líbris da 

freguesia, sendo feita de ráfia da videira. A trapologia é fabricada com retalhos de 

tecidos, colas, linhas, arames, tintas, ráfia, papel e enchimento de espuma branca. O 

seu fabrico é feito em casas particulares, sendo vendida em feiras de artesanato e 

exposições pelo país. 

No que refere a festas e romarias, (Lapa do Lobo, 2014) a Lapa do Lobo 

realiza todos os anos diversas romarias. A 13 de julho realiza-se a festa de Nossa 

Senhora de Fátima. No último fim-de-semana de novembro, há uma festa em honra de 

Santa Catarina, a padroeira. Segundo a lenda, Santa Catarina aparecia no lugar da 

Santa – Lapa do Lobo. Sendo levada para o povoado, regressava sempre ao seu local. 

Construída a Capela de Santa Catarina e, levada em procissão, a Santa nunca mais 

voltou ao local. 

Lapa do Lobo é, atualmente, uma localidade vincada por uma forte dinâmica 

cultural e educativa, fomentada pelas iniciativas da Fundação da Lapa do Lobo, muitas 

delas, apoiadas em parcerias com organizações das diferentes localidades da sua 

área de abrangência. 

É sobre o papel preponderante da FLL no desenvolvimento cultural e educativo 

da região que nos iremos ocupar nas próximas páginas. 
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Origem e objetivos 
A FLL é um “projeto de serviço público, de base familiar, assente na forte 

ligação afetiva dos fundadores à aldeia do mesmo nome” (Fundação Lapa do Lobo, 

2014). Contudo, a origem e a história da FLL não se resumem a um parágrafo. É 

essencial, sempre que se fala na FLL, ir ao cerne da questão, ao foco da sua criação, 

até porque só assim se fará jus à realidade concreta. Como refere Sónia Simão, 

secretária-geral da FLL,  
o que faz sentido é contar a história toda. Só assim é que as pessoas 
percebem o que levou uma pessoa a criar aqui uma Fundação. As visitas 
que temos só percebem a génese da FLL se for explicado o início e o 
porquê desta obra (Sónia Simão, 2015: entrevista n.º 24). 

Com, aproximadamente, cinco anos de intensa atividade, é difícil determinar no 

tempo o momento exato em que tudo começou e a decisão de constituir a FLL é aqui 

relatada na primeira pessoa, só possível com os contributos do Conselho da 

Administração da FLL. 
Não consigo definir um momento concreto em que pensei constituir a FLL. 
Foi um processo lento e longo. A FLL não tem tanto que ver com a minha 
ligação à aldeia, mas sim com aquilo que eu penso que será uma forma de 
estar na vida. O facto de, depois, trazer esse projeto para a Lapa do Lobo é 
que tem que ver com a relação que eu sempre tive com esta terra (Carlos 
Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Carmo Batalha recorda que  
não houve um projeto inicial. Nunca pensámos fazer uma Fundação para 
fazer isto ou aquilo. Na minha opinião, surgiu primeiro a ligação muito forte 
à Lapa do Lobo e o desejo de fazer qualquer coisa, quer para o 
desenvolvimento da terra, quer para nos ocupar neste espaço de que 
gostamos muito e que tínhamos escolhido para passar parte da nossa vida 
(Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

 Sabe-se, porém, que a origem e a história da FLL se prende à junção de dois 

fatores, essenciais para o Presidente do Conselho de Administração da FLL, Carlos 

Torres – a sua forma de estar na vida e a sua estima pela aldeia da Lapa do Lobo.  
A minha vida profissional – já disse isto em várias entrevistas – felizmente, 
correu bem. Eu cheguei a uma fase da vida em que tenho alguma 
capacidade financeira excedentária da qual não preciso. Felizmente estou 
bem, tenho os filhos formados, tenho uma boa casa em Lisboa, tenho uma 
boa casa aqui na Beira Alta. Tenho qualidade de vida. Eu decidi que, 
estando a vida a correr-me bem e tendo alguma capacidade financeira 
excedentária da qual não preciso, iria pôr esse excedente ao serviço de 
uma causa que me dê gozo. Eu sei que as pessoas acham isto estranho 
porque, de facto, não há essa tradição, sobretudo nos países latinos. Mas é 
uma situação que existe com frequência, por exemplo, nos países anglo-
saxónicos. Aí temos imensos casos de pessoas que se dedicam a uma 
causa, seja ela qual for (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 
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Só depois de reunir as condições necessárias para colocar ao serviço de uma 

comunidade o excedente financeiro é que a ideia de criar uma Fundação foi ganhando 

forma. 
Quando eu cheguei à fase da minha vida em que me apetecia fazer algo 
que colocasse essa capacidade financeira ao serviço de uma causa, aí sim, 
pensei na Lapa do Lobo. Por diversas razões. Primeiro, tem muito mais 
impacto fazer algo do género aqui, numa aldeia, do que fazer em Lisboa, 
onde já há uma oferta variadíssima. Segundo, era uma forma de prestar 
tributo, de facto, a uma terra pela qual eu tinha, e tenho, muito carinho e a 
toda essa relação afetiva à minha mãe e à minha avó. De certa maneira, é 
prestar um tributo, sobretudo, à minha avó, que foi uma pessoa que eu 
admirei imenso e que foi muito importante na minha vida. Digamos que a 
FLL é o resultado da ligação que me ligava à Lapa do Lobo com o desejo de 
fazer algo com o excedente financeiro (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 
25). 

A estima que Carlos Torres tem pela Lapa do Lobo remonta aos tempos da sua 

infância. Carmo Batalha refere que a FLL  
e tudo o que lhe está associado acabou por surgir naturalmente, com base 
num contexto que tinha a ver com um vínculo muito forte que o meu marido 
tinha com esta aldeia, devido à forte ligação que ele tinha, 
fundamentalmente, com a avó (Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

Por sua vez, Mariana Torres alia a ligação familiar ao estímulo profissional. 
Eu tenho uma ligação à Lapa do Lobo, pessoal e familiar, mas muito mais 
ténue que a ligação que o meu pai tem. Muito honestamente, para além das 
vagas recordações que eu tenho de infância, a ligação pessoal e familiar 
que eu tenho à Fundação e à aldeia é baseada em nós. Somos nós: eu, os 
meus pais e o meu irmão. E foi uma ligação que se criou. Quanto ao projeto 
Fundação, é um projeto que a mim me diz muito, pois eu sou formada na 
área da cultura e o meu percurso profissional acabou por enveredar pela 
educação e por um Serviço educativo, para crianças, complementar à 
escola. Portanto, assim que os meus pais me expuseram a ideia da 
Fundação, achei logo muito interessante, porque, no fundo, estamos a 
propor um conjunto de serviços de âmbito cultural e educativo, com forte 
pendor pedagógico, e até social. Senti isso como uma oportunidade de 
fazer parte de um projeto único. Curiosamente, sempre achámos que 
pudesse correr bem, mas, afinal, correu muito melhor e tem hoje um 
impacto imensurável (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Percebe-se que é um projeto assente em fortes laços familiares, que se foi 

consolidando com o tempo. “O facto de todos nós, eu e os meus filhos, abraçarmos 

esta terra e entusiasmarmo-nos fez com que surgisse a vontade de fazer mais 

qualquer coisa que nos ligasse à terra e às pessoas da terra” (Carmo Batalha, 2015: 

entrevista n.º 22). 

Carlos Torres concorda em absoluto. 
Tive o apoio da minha família. Se ela não tivesse apoiado esta decisão seria 
muito complicado. Há uma parte do património que pertencia à família que 
passou para a FLL e, portanto, tive de ter o acordo da família. Se eu 
amanhã morrer – o diabo seja cego, surdo e mudo, que eu não quero que 
isso aconteça – esse património não é dos meus herdeiros, mas da FLL. 
Por isso, tive de ter autorização da família para o fazer. Se a família tivesse 
dito que não, porque não estaria disposta a abdicar desse património, que, 
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de certa maneira, já era de todos, eu teria escolhido outras formas de apoio 
(Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

O sonho de proporcionar a todos as mesmas oportunidades, num mundo de 

justiça e equidade, cúmplice de um sentimento de ternura a uma aldeia e a um forte 

suporte familiar, são os pilares-chave da constituição da FLL. Aliás, Sónia Simão 

salienta que 
as pessoas só ficam com a imagem certa da FLL quando percebem que 
tudo isto só foi possível graças ao facto de o Dr. Carlos nunca ter perdido a 
estima por esta aldeia. Quando nos perguntam quem são os fundadores, 
não faz sentido responder que são pessoas que moram em Lisboa e tem a 
sua principal ocupação lá (Sónia Simão, 2015: entrevista n.º 24). 

A somar a esses dois fatores essenciais está o facto de a Lapa do Lobo ser, na 

opinião dos administradores da FLL, uma aldeia diferente, singular na sua génese 

hospitaleira e distinta na forma de acolher. 
As pessoas sempre nos trataram lindamente e ficaram muito contentes pelo 
facto de nós, do Dr. em particular, ter ficado com a casa e pelo facto de nós 
termos feito renascer a casa e a vivência à volta da casa. Nós passamos a 
vir para cá com regularidade, trazíamos gente da família, amigos... e 
sempre houve uma empatia muito grande das pessoas connosco (...) O 
meu marido, que tinha uma imagem do que era a Lapa do Lobo 
antigamente (a pobreza, a miséria...) e do que era agora, num passado 
recente (uma aldeia que também entusiasma as pessoas). Se calhar noutra 
aldeia, não se sentia esta vontade de fazer alguma coisa. A Lapa do Lobo é 
uma aldeia onde nós vemos gente nova, casas novas, crianças. Sentimos, à 
partida, mais recetividade e mais matéria para se fazer algo (Carmo 
Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

Para Mariana Torres, só faz sentido um projeto desta natureza ser 

desenvolvido numa aldeia como a Lapa do Lobo. 
Em primeiro lugar, porque há determinadas iniciativas que têm um impacto 
muito maior em localidades mais pequenas, em que há menos 
oportunidades das que há em grandes cidades. Se calhar, numa cidade 
como Lisboa, estaríamos a fazer o mesmo, mas não estaríamos a chegar a 
tantas pessoas como chegamos aqui, apesar da densidade populacional 
nas cidades ser muito maior, como é óbvio. Em segundo lugar, faz sentido 
ser aqui porque há toda uma envolvência pessoal e familiar, marcada por 
um grande carinho, que nos traz aqui. Eu não imaginaria a FLL noutro sítio 
(Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Por sua vez, o Presidente do Conselho de Administração da FLL sempre teve 

“a noção de que tudo o que eu pudesse fazer aqui seria, de facto, um benefício muito 

grande para as pessoas. Muito mais do que se eu o fizesse em Lisboa” (Carlos Torres, 

2015: entrevista n.º 25). 

Em menos de cinco anos, os resultados do trabalho desenvolvido está à vista 

de todos e “atualmente, a aldeia não tem nada a ver com o que era. Quem entra na 

Lapa do Lobo hoje percebe as diferenças de uma Lapa de há dez anos atrás. Mas o 

mérito não foi só nosso. Acho que é, realmente, uma aldeia diferente, com condições 

diferentes” (Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 
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A aldeia, recetiva de ideias e inovações, soube acompanhar a evolução da FLL 

e transformou-se, assumindo-se como parte dessa mesma evolução, anuindo ao 

desafio de assumir como seus e dos seus habitantes os objetivos aos quais a FLL se 

propôs. 

 

Objetivos 
De acordo com o artigo quinto do capítulo segundo dos Estatutos da FLL 

(anexo 35), esta tem como objetivos: 

a) apoiar o desenvolvimento social, económico, cultural, educativo e artístico 

sobretudo dos mais carenciados, sendo a sua principal preocupação os adolescentes; 

b) a manutenção, preservação e promoção de Lapa do Lobo e da sua 

população 

residente; 

c) a manutenção, promoção e gestão do património, do artesanato e de 

aspetos culturais de Lapa do Lobo. 

 

Para alcançar estes objetivos gerais, a FLL organizou-se de forma a 

disponibilizar uma série de apoios e atividades, muitas delas desenvolvidas nos 

próprios espaços físicos da FLL. 

 

Espaços 
O património arquitetónico da FLL resulta da recuperação de dois edifícios 

distintos, especificamente adquiridos para o efeito, a saber: 

1) Edifício-sede; 

2) Espaço Multifuncional. 

As intervenções procuraram introduzir evidentes leituras de 

contemporaneidade mantendo os traços fundamentais da arquitetura característica da 

região. A recuperação arquitetónica sempre foi um dos objetivos da FLL, que orgulha 

os fundadores. 
Toda esta recuperação arquitetónica obedece a um traço comum e a um 
determinado bom gosto – passo a imodéstia – que eu espero que faça 
pedagogia e que as pessoas percebam que aquela história de que 
recuperar é mais caro que comprar novo já não é verdade e que percebam 
também que é melhor recuperar uma casa que herdaram dos seus avós do 
que comprar ou construir uma casa ou apartamento, na periferia (Carlos 
Torres, 2015: entrevista n.º 25). 
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Edifício-Sede 
A sede da FLL  

está instalada num edifício que se encontrava, quando adquirido, em 
adiantado estado de ruína. Trata-se de uma construção típica da Beira-Alta, 
fachada corrida com janelas alinhadas e portas de ‘loja’ no rés-do-chão, 
provida de “mirantes” à frente e atrás, totalmente em granito. Supõe-se que 
se trata de um edifício construído na segunda metade do séc. XIX. A 
intervenção realizada, sendo um projeto arrojado e modernista, não apaga 
no entanto os traços arquitetónicos fundamentais do edifício, mantendo as 
características básicas da arquitetura popular beirã (Fundação Lapa do 
Lobo, 2014). 

No edifício-sede, para além da área administrativa, podemos encontrar a 

Biblioteca e o Espaço cibernético, a Galeria de exposições, um espaço exterior de 

lazer e para a realização de eventos e o Auditório Maria José Cunha, com capacidade 

para cerca de 90 pessoas. O Auditório Maria José Cunha, para além de ser um 

espaço orgânico, capaz de acolher inúmeros eventos, como concertos, conferências, 

apresentações de livros, workshops, entre outros, é um espaço de homenagem a 

Maria José Antunes da Cunha, avó de Carlos Torres, que era, tal como se pode ler à 

entrada “senhora de permanente atividade, sempre conciliadora, cuidadosa com tudo 

e com todos, granjeou ao longo de toda a sua vida grandes amizades e afetos. Foi 

sem dúvida uma ilustre Lapense, sendo de realçar a sua grande generosidade e a sua 

enorme capacidade para amar”. 

O edifício-sede encontra-se, no momento em que se escrevem estas linhas, a 

sofrer obras de ampliação, com inauguração prevista para o verão de 2015. 
Num futuro próximo, vamos alargar o edifício sede, por motivos 
eminentemente administrativos. Há cinco anos atrás, nunca imaginei que a 
FLL tivesse a dimensão e o impacto que tem hoje. Percebemos que isto é 
pequeno, sobretudo na área administrativa, porque nós não temos espaço 
para armazenamento de equipamentos, de acervo documental e isso 
começa a ser dramático. Por outro lado, a área administrativa está muito 
limitada. Eu, por exemplo, não tenho aqui um gabinete. O alargamento faz 
sentido. Todo aquele novo edifício vai ser, essencialmente, administrativo, 
de depósito, arrumos e acervo documental. Contudo, vai também ter uma 
sala de formação. Toda a área que é a atual FLL passa a ser uma área 
social. O grande benefício para o público em geral vai ser a área exterior, 
que vai triplicar e ser um espaço muito bonito (Carlos Torres, 2015: 
entrevista n.º 25). 

 

Espaço multifuncional 
O Espaço multifuncional foi inaugurado cerca de um ano depois do Edifício-

sede. É um prédio com duas salas de formação, onde funcionam algumas atividades, 

nomeadamente os Cursos e os Ateliês. 
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É nestas instalações que funcionam o Ateliê das artes, os Cursos de bordados, 

bilros, tapeçaria, informática e inglês e as aulas de Iniciação musical e do Grupo de 

Cordas da Fundação Lapa do Lobo.  

 

Outros espaços privilegiados de ação 
Para além destes dois edifícios, a Fundação Lapa do Lobo organiza e promove 

outras atividades que, pela sua natureza ou calendário, acontecem noutros espaços, 

que são: o Jardim Fundação Lapa do Lobo, que se estende numa área de cerca de 

7700m2, com uma largura média de 80m e um comprimento aproximado de 96m; o 

Salão de Festas da ADCL, com capacidade da cerca de 200 pessoas sentadas e uma 

Sala no Edifício do Jardim de Infância da Lapa do Lobo, onde decorre um projeto 

específico intitulado “Lapa Saudável”, de que falaremos em “Apoios e atividades”. 

São espaços enquadrados numa geografia singular, que ultrapassam a sua 

delimitação física e abraçam outras áreas, não só através da concretização de 

atividades noutros espaços, mas principalmente através de um espírito de missão que 

se alastra a vários territórios (como se pôde perceber quando se abordou a área 

geográfica de intervenção) e a diferentes públicos. 

 

Órgãos Sociais e Equipa 
Segundo o artigo décimo primeiro do capítulo quarto dos Estatutos da FLL 

(anexo 35), são órgãos sociais da Fundação Lapa do Lobo: 

a) O Conselho Mestre; 

b) O Conselho de Administração; 

c) O Conselho Fiscal. 

 

O Conselho Mestre é composto por um número máximo de onze membros, do 

qual farão parte o Presidente do Conselho de Administração da Fundação; o 

Presidente da Junta de Freguesia de Lapa do Lobo, ou seu representante caso esta 

entidade aceite fazer parte deste órgão da Fundação; o representante da Câmara 

Municipal de Nelas, preferencialmente, o seu Presidente ou o Vereador da Cultura, 

caso esta entidade aceite fazer parte deste órgão da Fundação; o representante da 

Câmara Municipal de Carregal do Sal, preferencialmente o seu Presidente ou o 

Vereador da Cultura, caso esta entidade aceite fazer parte deste órgão da Fundação e, 

também, membros convidados pelo Conselho de Administração da Fundação, por 

tempo indeterminado ou a determinar expressamente aquando do convite. 
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O Conselho Mestre desempenha funções meramente consultivas, 

nomeadamente a de aconselhar o Conselho de Administração sobre a política 

estratégica da Fundação. Todavia, segundo Carlos Torres, 
esse Conselho Mestre tem sido, para mim, uma desilusão. O Conselho 
Mestre seria o órgão mais opinativo, no sentido de dar conselhos, dicas e 
ajudar a estabelecer prioridades. Isso não tem acontecido. Não consigo 
encontrar um motivo para esse comportamento por parte do Conselho, mas 
eu até fui deixando decair a importância desse Conselho Mestre (Carlos 
Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

O Conselho de Administração é composto pelo Presidente, Vice-Presidente e 

por vogais em número de um ou três e compete-lhe praticar todos os atos necessários 

à prossecução dos fins da Fundação, dispondo dos mais amplos poderes de gestão e 

administração. 

A função do Conselho Fiscal é, tal como o nome indica, fiscalizar a 

administração da FLL, emitindo um parecer e relatório anual. 

A gestão dos recursos (humanos, materiais e patrimoniais) está a cargo do 

Conselho de Administração e do Conselho Mestre. Contudo, o modelo de gestão 

adotado pelo Conselho de Administração baseia-se na confiança e num estilo de 

liderança democrático, que se distancia do tradicional modelo de gestão de recursos 

humanos, aproximando-se de um atual conjunto integrado de técnicas estruturais e 

pessoais. Essa forma de gestão permite à FLL, através da equipa de trabalho, 

desenvolver as suas atividades e concretizar os seus objetivos num clima 

concretizador e num ambiente de bem-estar e satisfação. 

 

Equipa 
Proporcional à razão da delimitação da área de abrangência, a equipa da FLL 

é reduzida. Para além dos elementos do Conselho de Administração, a equipa não 

ultrapassa a dezena de colaboradores. Distribui-se do seguinte modo: 

3 elementos do Conselho de Administração (1 com funções de curadora da 

FLL); 

1 elemento do Secretariado da Direção; 

2 elementos de Apoio e manutenção; 

1 elemento de Apoio geral; 

1 elemento de Apoio informático; 

1 elemento responsável pela Imagem e Design gráfico; 

1 elemento responsável pelo Projeto Alcateia – Serviço educativo; 

1 elemento Coordenador da Biblioteca; 

1 condutor responsável pelo Serviço de boleias. 
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Para além destes nomes, há a referir cerca de 10 formadores dos diferentes 

Cursos, Ateliês e restantes atividades em funcionamento constante na FLL. 

O Conselho de Administração é coerente ao considerar que a equipa contribui 

bastante para o sucesso do trabalho desenvolvido na FLL. É uma equipa coesa, 

honesta e vinculada à lógica de funcionamento da FLL. 
Acho espantosa a equipa fantástica que temos. São pessoas que 
abraçaram o projeto, tal como nós. São de número reduzido, devido à nossa 
dimensão, Conseguimos ter uma equipa, quer de pessoas mais diretamente 
ligadas à FLL, quer de colaboradores ligados aos cursos e atividades que 
se vão desenvolvendo, que abraçaram o projeto, que sentem como sua a 
missão da FLL e que as pessoas identificam como sendo da FLL. E 
pessoas daqui, que eu acho ainda mais extraordinário. Por um lado, é bom 
por serem daqui. Por outro lado, é bom pensar que há jovens daqui que não 
precisaram de ir para outras zonas do país para se sentirem realizados 
profissionalmente (Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

Carlos Torres sublinha isso mesmo. 
Temos uma equipa fantástica (...) Há uns anos, não imaginaria encontrar 
esta qualidade de matéria-prima humana nesta região. Nós temos um leque 
de colaboradores notável, que vestiu a camisola da FLL, que eu sinto que 
fazem isto com muito prazer. Fazem-no com tanta paixão como nós quando 
fundamos a FLL (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

No mais das vezes, para que as atividades se concretizem, é necessário 

estabelecer parcerias, aumentando o número de pessoas envolvidas na produção das 

atividades, alargando, de certo modo, a equipa, estendendo-a a outras entidades e 

organizações.  
Para um trabalho desta natureza são precisas parcerias. Criar isto tipo de 
projetos não é muito difícil, desde que haja boas ideias e uma 
sustentabilidade económica. O que é difícil é manter estes projetos, porque 
as ideias vão se esgotando e o entusiasmo inicial vai esmorecendo. Se não 
houver parcerias sólidas e uma boa equipa, as coisas tornam-se 
complicadas (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

É reconhecido por todos a dedicação, paixão e estima que o Conselho de 

Administração tem pela FLL e pelas atividades e apoios que proporciona. Contudo, é 

também reconhecido que a equipa envolvida na dinâmica da FLL também abraçou o 

projeto, de forma a ser merecedora da confiança e carinho dos elementos da 

Administração. 
Acho que o fundamental é o querer. Desde que as pessoas queiram, fazem. 
Hoje há muitas propostas da FLL que me ultrapassam. Tem é de haver a 
preocupação de escolher uma boa equipa. Desde que haja uma forte 
vontade de fazer uma obra deste tipo, quer se tenha competência ou não, 
mas tendo a capacidade e os meios, é tudo uma questão de equipa (Carlos 
Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Uma equipa que se dispõe a alcançar, como se fossem seus, os objetivos da 

FLL e atingir o seu principal propósito: proporcionar as oportunidades de acesso 

cultural e educativo ao público-alvo das suas atividades. 
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Público-alvo  
Com pessoas dos 3 aos 103 anos a usufruírem da oferta cultural, educativa e 

também social da FLL, é impossível encaixar o público-alvo numa faixa etária 

específica. 

Mariana Torres considera que não há um público-alvo definido à partida. 
Acho até que, entre nós, temos criado uma programação muito equilibrada. 
Temos um Serviço educativo que é, claramente, vocacionado para as 
crianças. Mas a maior parte dos eventos culturais organizados por nós, 
desde espetáculos a concertos, teatros, workshops, são vocacionados para 
adultos. Temos também momentos vocacionados para pessoas de idade. 
Nesse aspeto, temos conseguido diversificar o nosso leque de ofertas 
(Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Mesmo ao nível do território, é difícil assumir a exclusividade aos habitantes da 

área de abrangência. A FLL promove muitos eventos, abertos a todos os públicos, aos 

quais as pessoas aderem, independentemente da sua morada ou residência. 
As portas da Fundação estão abertas para toda a gente e para todas as 
pessoas. Curiosamente, a grande maioria da população da Lapa do Lobo 
não vem às atividades da Fundação. Eu tenho consciência de que, quando 
se faz alguma atividade no Salão da ADCL, aparecem mais de 200 
pessoas. Isso acontece ou porque não se sentem tão à vontade no edifício 
sede da FLL ou porque as atividades não são tão populares (Carmo 
Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

Contudo, é justo privilegiar os habitantes dos concelhos de Nelas e Carregal do 

Sal como principal público-alvo das atividades da FLL. Em relação às idades, a 

primeira preocupação dos mentores da FLL foi proporcionar atividades às crianças e 

jovens. 
O público-alvo predominante são os jovens. Claro que temos outras 
atividades e queremos que as pessoas de outras idades usufruam delas, 
como por exemplo o cinema, os workshops ou os Cursos do Multifuncional. 
Porém, diria que não é o nosso público principal. Se formos às estatísticas, 
vemos que a nossa grande aposta é na evolução cultural da nova geração e 
das gerações que vêm (Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

Foi nisso que pensou Carlos Torres. 
Pretendia, sobretudo, criar polos de interesse. Nestas aldeias, as propostas 
são muito escassas e eu sempre acreditei que, a partir do momento em que 
houvesse propostas mais ativas, variadas e constantes, isso fosse um fator 
que, eventualmente, pudesse fixar as populações, principalmente, os 
jovens. Eu noto isso. Hoje, muitos dos nossos bolseiros que vão estudar 
pretendem regressar. Só não regressarão se não tiverem oportunidade. 
Mas, de facto, vi-me forçado a alargar o público-alvo pela própria dinâmica 
da FLL (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Atualmente, o público-alvo das atividades da FLL abrange todas as faixas 

etárias e estende-se um pouco por todo o território. Porém, é larga a fatia 



Estudo de caso: A FLL 

 266 

correspondente às crianças e aos habitantes do concelho de Nelas, nomeadamente 

da freguesia da Lapa do Lobo. 

 

Amigos da Fundação 
Desde a sua origem que a FLL tenta criar, através a iniciativa Amigos da 

Fundação, uma relação privilegiada com algum público. Essa iniciativa pretende 

incentivar o público a fazer parte do papel protagonizado pela FLL no desenvolvimento 

do trabalho educativo, cultural e social. 

Como a FLL desenvolve os seus projetos através dos seus próprios recursos, 

solicita a quem se identifique com os seus princípios e objetivos tornar-se Amigo da 

Fundação, mediante uma contribuição anual mínima de 60,00€. 

Quem for amigo da Fundação, recebe em troca: 

- Informação privilegiada e antecipada (por via informática) de todas as 

iniciativas levadas a cabo pela Fundação e de todos os eventos a realizar; 

- Desconto de 10% nos eventos promovidos pela Fundação cujo ingresso 

venha eventualmente a ser cobrado; 

- Um exemplar das obras que venham a ser editadas pela Fundação; 

- Participação num projeto desinteressado de desenvolvimento regional. 

Contudo, devido à própria dinâmica, a FLL não necessita deste meio para 

fidelizar público, como reforça Carlos Torres. 
O objetivo era criar uma relação entre um público privilegiado, mas isso não 
foi necessário. (...) As pessoas não sentem nenhuma necessidade em se 
tornarem, oficialmente, Amigos da FLL porque isso não lhes dá vantagens 
nenhumas. (...) Como se optou por eventos gratuitos, o ser Amigo da FLL 
não traz, atualmente, vantagem nenhuma em relação a quem não é, a não 
ser o facto de contribuírem para esta causa (Carlos Torres, 2015: entrevista 
n.º 25). 

Uma causa que envolve uma equipa dedicada a um público-alvo generoso, 

para o qual dinamiza diversas atividades e apoios, das mais variadas vertentes 

artísticas e performativas. 

 

Atividades e apoios 
Segundo o número um do artigo sexto dos seus estatutos, a FLL “desenvolverá 

as atividades que os seus órgãos entendam como mais adequadas aos seus fins” 

(anexo 35). Nesse sentido, promove muitas atividades e apoia muitos projetos e 

entidades. De certo modo, é possível dividir as atividades e apoios em três tipologias: 

- Produzidas e protagonizadas pela FLL; 



Estudo de caso: A FLL 

 267 

- Coproduzidas e protagonizadas por outras entidades contratadas; 

- Produzidas e protagonizadas por outras entidades, apoiadas pela FLL. 

Nesta fase, iremos apresentar atividades e apoios da FLL, recorrendo, muitas 

vezes, às palavras dos seus orientadores ou promotores. 

São atividades principais da FLL: Apoio estudantil; Serviço educativo – Projeto 

Alcateia; Biblioteca; Galeria; Cinema; Gapyear; Ateliê das artes; Iniciação musical; 

Grupo de Cordas; Curso de Informática; Curso de Bilros; Curso de Bordados; Curso 

de Tapeçaria; Serviço de Boleias Gratuitas; Fitness Magic; Lapa Saudável; Outros 

eventos; Apoios a entidades. 

Iremos apresentar a origem e evolução, os objetivos, o principal público-alvo e 

as principais atividades, as estratégias utilizadas e, por fim, daremos lugar a alguns 

detalhes que distinguem determinado apoio ou atividade. 

 

Apoio estudantil 
A Fundação Lapa do Lobo, desde o início da sua atividade, tem vindo a 

conceder apoio a estudantes com manifestas dificuldades financeiras para o 

prosseguimento dos seus estudos, a nível de licenciatura, mestrado e doutoramento. 

 

Origem e evolução 
A primeira bolsa de estudo foi atribuída no ano letivo de 2008/2009. Depois, de 

uma forma mais coordenada, ano após ano, foi desde 2010/2011. 

Na maioria dos casos esses apoios destinam-se a complementar os apoios 

recebidos do Estado, contribuindo para as despesas de deslocação ou alojamento ou, 

mesmo, ajudando a fazer face ao período do ano letivo em que esse apoio ainda não 

é efetivado. 

 

Objetivos 
Apoiar financeiramente os estudantes, da área geográfica de influência da FLL, 

que tenham manifestas dificuldades de prosseguimento dos estudos por motivos de 

carências económicas. 

 

Público-alvo predominante 
Estudantes do ensino superior. 

 

Principais atividades 
Atribuição de bolsas de estudo. 
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Estratégias e metodologias 
Os apoios estudantis atribuídos pela FLL não são tipificados, resultando da 

análise individual de cada caso. 

No entanto, os critérios de atribuição desses apoios são definidos anualmente, 

tendo por base o estabelecido no artigo sétimo do capítulo segundo dos Estatutos da 

FLL (anexo 35) e de acordo com as verbas disponibilizadas para esse fim, sendo 

aplicados na seleção das candidaturas recebidas durante o período definido para o 

efeito. 

Lê-se nos Estatutos da FLL que  
quando esteja em causa a atribuição de financiamento para prosseguimento 
da carreira académica constitui requisito preferencial para atribuição do 
mesmo o local de residência dos beneficiários privilegiando-se aqueles que 
possuam residência efetiva na Freguesia da Lapa do Lobo, seguindo-se o 
concelho de Nelas e Carregal do Sal, a Beira Alta em geral (anexo 35). 

Está também previsto no mesmo documento que a FLL poderá conceder, 

igualmente, bolsas de estudo a jovens estudantes de qualquer outra parte do país ou 

até mesmo do estrangeiro. 

O procedimento é simples. O estudante interessado em obter Apoio estudantil 

da FLL terá que escrever uma carta dirigida à FLL com uma breve descrição do tipo de 

apoio pretendido e das razões da candidatura, acompanhado da cópia dos 

documentos habituais para este género de candidaturas. As candidaturas são 

analisadas e apreciadas de acordo com os critérios estabelecidos internamente para a 

atribuição dos apoios estudantis. Depois, a decisão final é comunicada através de 

carta da FLL, onde consta o valor do Apoio estudantil atribuído, a modalidade de 

pagamento e as condições de atribuição desse apoio. Apenas após a aceitação das 

condições por parte do candidato é que se efetivará o apoio atribuído. 

Os beneficiários do Apoio estudantil têm obrigações descritas no Regulamento 

do Apoios Estudantis, atualizado anualmente (anexo 36), sendo que um dos principais 

deveres é ter aproveitamento positivo no ano escolar. 

 

Detalhes 
A atribuição de bolsas de estudo é um dos apoios mais importantes e 

acarinhados pelo Conselho de Administração,  
O objetivo pelo qual eu tenho mais carinho da FLL é o Apoio estudantil. Nós 
permitirmos a jovens o apoio que, sem o qual, não conseguiriam prosseguir 
os estudos (...) A mim sempre me incomodou (sobretudo quando vinha, em 
miúdo, passar férias à Lapa do Lobo, ao assistir a cenários de miséria e 
pobreza características desta zona) os miúdos chegarem à 4ª classe e por 
ali ficarem. Mesmo aqueles que tinham vontade e capacidade para 
prosseguir. Sempre foi uma coisa que me meteu muita impressão. Já não 
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estamos no país desse tempo, mas mesmo assim ainda temos imensos 
constrangimentos. Faz-me muita confusão que determinado jovem não 
possa prosseguir os estudos por falta de capacidade financeira. Claro que 
será uma atividade com forte cariz social, mas tem uma vertente educativa 
muito marcante (Carlos Torres, 2015. Entrevista n.º 25). 

Apesar de constituir uma forma de apoio social, assume-se como “uma forma 

indireta de apoiar a cultura e a educação. O Apoio estudantil não é manifestamente 

social, é mais educativo” (Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

Um detalhe interessante é o facto de o Apoio estudantil da FLL ser um 

complemento da bolsa do Estado, compensando, inúmeras vezes, as demoras 

burocráticas patentes nesses casos. 
O nosso Apoio estudantil não é definido pelas classificações dos 
candidatos. Não temos esse critério. O que procuramos é que ninguém 
deixe de estudar ou passe muitos sacrifícios para o conseguir fazer. Por 
exemplo, 99% dos nossos bolseiros têm bolsa do Estado. Nós fazemos um 
complemento disso e, um aspeto muito importante, fazemos um 
adiantamento, até eles receberem a bolsa do Estado. De setembro até, 
mais ou menos, janeiro, os alunos não recebem a Bolsa do Estado e têm de 
suportar os gastos. São três, quatro meses em que eles têm de adiantar o 
dinheiro e a maioria não tem. Eu tenho muitos casos em que as famílias não 
têm suporte económico para adiantar esse dinheiro. O que a FLL faz é 
adiantar dinheiro e, quando eles recebem a bolsa do Estado, fazemos 
encontro de contas e muitos deles devolvem o dinheiro (Carmo Batalha, 
2015: entrevista n.º 22). 

A principal preocupação é garantir a igualdade de oportunidades dos jovens 

estudantes, incentivando à continuidade dos estudos. 
Claro que os problemas financeiros desmotivam e condicionam a escolha 
dos cursos. Tenho bolseiros que iriam optar por cursos em Viseu, porque 
não tinham dinheiro para estudar no Porto, em Coimbra ou em Lisboa. (...) 
Nestes anos letivos, passaram por aqui 4 ou 5 miúdos que, se nós não os 
apoiássemos, não tinham estudado mesmo, por dramas que aconteceram 
na família, problemas económicos e, como as bolsas do Estado chegam 
sempre tarde, eles nunca teriam dinheiro para conseguir fazer face às 
dificuldades e não teriam estudado. A grande maioria, eu diria, conseguia 
frequentar um curso superior. Os pedidos têm crescido e a avaliação é 
realizada por mim, através de todos os dados que eu solicito aos candidatos 
e das entrevistas que realizo com eles e com as famílias (Carmo Batalha, 
2015: entrevista n.º 22). 

 

Serviço educativo – Projeto Alcateia 
O Projeto Alcateia é a designação do Serviço educativo da FLL, com especial 

incidência para o público escolar, trabalhando com os três Agrupamentos de Escolas 

dos concelhos de Nelas e Carregal do Sal. 

 

Origem e evolução 
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O Serviço educativo entrou no seu quinto ano de programação em janeiro de 

2015. Foi assumido em janeiro de 2011 e tem quatro anos de intenso trabalho. 

A origem do Projeto Alcateia é contada pelas palavras da criadora e atual 

coordenadora. 
Quando eu soube da existência da Fundação, ainda antes do Edifício-sede 
ser construído, eu vi que havia apenas o Apoio estudantil, na parte 
educativa, mas percebi e a Fundação tinha, na sua missão, objetivos 
culturais. Contatei por correio electrónico a administração a perguntar se 
aceitavam propostas culturais. No início pensei apenas em atividades 
pontuais, umas seria eu a fazer, outras não. Na resposta que eu recebi 
solicitavam o meu currículo. Eu enviei e depois reuni com o Dr. Carlos 
Torres. (...) Foi ele que me propôs pensar num projeto, num conceito mais 
alargado que aquele que eu, inicialmente, tinha proposto. Ele perguntou-me 
se eu queria pensar numa programação para um ano, para a Fundação. 
Aceitei e, para além de apresentar essa programação, apresentei um Plano 
de Ação Educativa. Nascia, assim, o Serviço educativo da Fundação Lapa 
do Lobo – o Projeto Alcateia (Ana Lúcia Figueiredo, 2015: entrevista n.º 16). 

 

Objetivos 
- Criar uma oferta cultural regular dirigida às comunidades da Lapa do Lobo, do 

concelho de Nelas e do concelho de Carregal do Sal; 

- Promover experiências significativas de aprendizagem, em torno de 

conteúdos, contextos e ações no domínio das artes; 

- Criar espaços e tempos lúdicos de criatividade, discussão e partilha, na e com 

a comunidade. 

 

A missão deste Serviço educativo desenvolve-se segundo os seguintes 

pressupostos de ação: 

- Conceber a educação não formal como dimensão fundamental do processo 

de aprendizagem ao longo da vida; 

- Reconhecer a dimensão cultural, social e emocional da aprendizagem; 

- Considerar o papel ativo e criador do indivíduo na construção do 

conhecimento; 

- Respeitar os diferentes tipos, ritmos e modos de aprendizagens e 

inteligências 

- Identificar a educação pela arte como um processo de desenvolvimento da 

criatividade e da capacidade de expressão e de comunicação; 

- Encarar as expressões artísticas como elementos integrantes da formação 

humana. 
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Público-alvo predominante 
O público-alvo predominante é o público escolar, dos 3 aos 18 anos de idade, 

dos três Agrupamentos de Escolas dos concelhos de Nelas e Carregal do Sal. 

 

Principais atividades 
- Atividades performativas; 

- Oficinas; 

- Ações de formação; 

- Palestras. 

 
As propostas que eu apresento são sempre muito variadas, exatamente 
para trabalharem essas diferentes competências. Uma vez estão a assistir 
só como público, o que não quer dizer que sejam passivos, porque a ideia é 
estimular sempre ao nível do pensamento. Outra vez, participam em 
atividades que suscitam a discussão, antes, durante e depois do 
espetáculo. Eu tento, em cada ano, apresentar propostas distintas, 
exatamente para despertar diferentes sementes (Ana Lúcia Figueiredo, 
2015: entrevista n.º 16). 

 

Estratégias e metodologias 
A principal estratégia do Projeto Alcateia é pensar as atividades para um 

público muito específico, pois o trabalho com as escolas é desenvolvido de uma forma 

muito próxima. O facto de levar a cultura a público que, de outra forma, não teria o 

privilégio de apreciar e contatar com determinados espetáculos e artes performativas 

faz do Serviço educativo um projeto singular. 
O trabalho do Serviço educativo, segundo experiência que tenho ao longo 
dos anos, é, muitas vezes o digo, parecido ao trabalho de um agricultor, 
porque lançamos sementes. E há sementes que crescem e se fortificam e 
dão frutos maravilhosos. Há outras que não fortificam por alguma razão. É 
impensável pensarmos que as pessoas recebem aquilo que nós propomos 
da mesma forma. Há uma intenção transformadora, claro. Não no sentido 
utópico, mas no sentido objetivo. Tenho consciência que a educação e a 
cultura são, de facto, dois poderes de transformação. E tem-se provado, 
historicamente, que é isso que transforma o mundo, as pessoas e o 
pensamento, a todos os níveis: cultural, social, político, etc. Aquilo que os 
Serviços educativos fazem é, no fundo, colmatar aquilo que a escola 
deveria fazer, que era levar as crianças ao teatro, aos concertos, ao cinema, 
aos museus. Há uma lacuna, há um papel que deveria ser inerente à função 
da escola que não é cumprido. Então, as associações culturais acabam por 
criar esses Serviços educativos para fazerem a tal mediação (Ana Lúcia 
Figueiredo, 2015: entrevista n.º 16). 

 

Detalhes 
O Projeto Alcateia protagoniza um papel de mediação cultural, “não só entre o 

objeto artístico e o público, mas também entre públicos. Há situações em que há 
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cruzamento de públicos. Ou seja, uma atividade origina outra atividade e um público 

origina outros públicos” (Ana Lúcia Figueiredo, 2015: entrevista n.º 16). 

Contudo, é um trabalho que terá de ser visto a médio e a longo prazo, que visa 

potenciar futuros públicos. 
Estamos a formar público que, no futuro vai assistir a iniciativas culturais 
mas que também vai ser mais ativo na sociedade. O meu interesse não é só 
sensibilizar as crianças para que um dia venham a ser públicos ativos de 
bens culturais, mas que venham a ser cidadãos ativos em todas as áreas da 
sua vida. Muito menos me interessa que o público participe 
esporadicamente nesta ou naquela atividade. Interessa-me muito mais que 
ele tenha uma participação mais consistente ao longo da sua vida. (...) Lá 
está, é tudo ao nível da semente. Em última análise, tudo reside na questão 
do pensamento e a principal motivação do Serviço educativo é fazer com 
que as pessoas deixem de ser passivas e acríticas e serem autónomos e 
participativos. A mudança não será feita de imediato, claro, mas gostava 
que as pessoas não ficassem indiferentes depois de uma atividade do 
Serviço educativo (Ana Lúcia Figueiredo, 2015: entrevista n.º 16). 

Um detalhe em relação ao público-alvo: apesar do trabalho com as escolas ser 

o principal, usufruindo do Serviço educativo, anualmente, cerca de 4000 pessoas, 

houve uma clara necessidade de alargar as atividades a outros públicos. 
Fui acrescentando mais públicos. Alarguei as atividades aos professores, 
através de ações de formação, por exemplo. É claro que as ações que 
promovo não serão só para professores, mas para agentes educativos, no 
sentido mais lato, nomeadamente pais, outros mediadores, animadores, 
educadores e a pessoas da comunidade que se interessam por estas 
questões, quer se relacionem com crianças ou não (Ana Lúcia Figueiredo, 
2015: entrevista n.º 16). 

 

Biblioteca 
A FLL dispõe de uma Biblioteca, de acesso gratuito, situada no rés-do-chão do 

Edifício-sede, sendo fácil o acesso a todos os utilizadores. Com um acervo de apenas 

dois milhares de documentos, tem cerca de cento e cinquenta leitores registados para 

empréstimo domiciliário. 

 

Origem e evolução 
Iniciando as suas atividades regulares em novembro de 2011, a Biblioteca da 

FLL abriu o seu acervo ao público em janeiro de 2012. Desde sempre ligada ao 

Serviço educativo – Projeto Alcateia, a Biblioteca da FLL (BFLL), cujo Regulamento se 

apresenta em anexo 37, acabaria por desenvolver um trabalho autónomo e singular, 

levando o livro e a leitura a público, quase por exclusivo, mais adulto, distinguindo-se 

por essa opção. 

Ao longo destes três anos de atividades, a Biblioteca da FLL assumiu-se como 

um projeto singular, trabalhando o livro e a leitura através de diferentes atividades, 
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desenvolvidas por um Animador Sociocultural. Esse facto implica que todas as 

estratégias e metodologias assentem na participação, autonomia e cooperação do 

público-alvo das diferentes atividades. 

 

Objetivos 
- Apoiar e promover os objetivos do Projeto da Fundação Lapa do Lobo; 

- Dotar a Fundação Lapa do Lobo de um fundo documental adequado às 

necessidades da comunidade; 

- Desenvolver nos utilizadores competências e hábitos de trabalho baseados 

na consulta, tratamento e produção de informação, tais como: selecionar, 

analisar, criticar e utilizar documentos; desenvolver um trabalho de pesquisa 

ou estudo, individualmente ou em grupo; 

- Promover atividades de lazer ligados à leitura e à escrita; 

- Proporcionar à comunidade um espaço aberto e facultativo onde poderão 

encontrar apoio para os projetos que pretendem desenvolver; 

- Facilitar o acesso dos utilizadores à consulta e leitura de livros, jornais e 

revistas e outro tipo de documentação, procurando, assim, dar resposta às 

suas necessidades de pesquisa/informação e lazer; 

- Fomentar o gosto pela leitura como instrumento de trabalho, de ocupação 

de tempos livres e de prazer, contribuindo para o desenvolvimento pessoal, 

social e cultural dos utilizadores; 

- Estimular nos utentes o prazer de ler e o interesse pela cultura local, 

nacional e universal; 

- Modernizar/atualizar a BFLL para que se constitua como um centro de 

recursos de informação de diversa índole capaz de estimular o trabalho 

pedagógico; 

- Desenvolver o respeito pelo uso da propriedade comum incutindo um 

espírito de cooperação e de partilha; 

- Facilitar o acesso a outras fontes de informação; 

- Promover atividades de animação/formação em articulação com todos os 

elementos da comunidade local. 

 

Público-alvo predominante 
Todos os públicos 

 

Principais atividades 
As atividades da Biblioteca da FLL dividem-se em dois grandes tipos: 
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1. Atividades de Gestão e Organização  

a) Definição da política de aquisição do fundo documental; 

b) Enriquecimento permanente do seu fundo documental (livros, revistas, 

registos áudio e vídeo, software, etc.) através das várias modalidades de aquisição 

(compra, oferta, doação e permuta de obras); 

c) Carimbagem, Registo, Catalogação, Classificação, Indexação e 

Cotação de todas as novas entradas adquiridas, oferecidas ou doadas; 

d) Divulgação do fundo existente, através de catálogo on-line, com vista 

ao melhor conhecimento pelos utilizadores dos recursos que têm à sua disposição.  

2. Atividades de Dinamização  

a) Realização de atividades de dinamização e animação cultural, 

nomeadamente sessões de leitura, comemoração de efemérides, ações de formação, 

exposições, concursos, colóquios, entre outras, em permanente colaboração com o 

Serviço educativo – Projeto Alcateia – e os outros serviços da Fundação; 

b) Promoção de atividades de intercâmbio com outras bibliotecas e/ou 

com entidades e organismos culturais locais, regionais e nacionais, públicos e 

privados. 

 

Para além disso, os utentes da Biblioteca dispõem das seguintes atividades: 

a) Atendimento; 

b) Leitura de Publicações Periódicas; 

c) Consulta de Documentação; 

d) Trabalhos de Grupo; 

e) Utilização de computadores; 

f) Acesso à Internet; 

g) Utilização de Scanner; 

h) Impressão de documentos; 

i) Serviço de fotocópias. 

 

Estratégias e metodologias 
A principal estratégia da Biblioteca da FLL é levar o livro e a leitura a público 

jovem, adulto e idoso de forma diferente e ousada. 

Para além do empréstimo domiciliário e da leitura presencial, a estratégia de 

expandir os recursos da Biblioteca a outros públicos é evidente. A principal 

metodologia é fazer sessões de leitura a grupos localizados e pré-estabelecidos, como 

é o caso de lares, centros de dia, associações, entre outros. Também se promovam 

atividades que suscitem a participação do público, utilizando estratégias 
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diferenciadores, que aproximem as pessoas da leitura e do livro, quer seja através e 

dramatizações, tertúlias ou passatempos. 

 

 

 

Detalhes 
Como estrutura de apoio educativo, cultural e social, considerando-se um 

Centro de Recursos Educativos de natureza e suporte diversificados, que se encontra 

ao serviço de toda a comunidade, a BFLL oferece ao público instrumentos 

pedagógicos para que este fique mais atento e informado e desenvolva a sua 

capacidade crítica, de forma a participar mais ativa e autonomamente na sociedade. 

A BFLL inclui os espaços e os equipamentos necessários para a recolha, 

tratamento, produção e divulgação dos documentos diversificados que constituem 

recursos pedagógicos para que o público protagonize uma cidadania ativa. 

O principal detalhe da Biblioteca é o facto de desenvolver atividades com 

outras valências e serviços da FLL, de forma a atingir diferentes públicos, promovendo 

a participação como metodologia e como atividade em si. 

Para além disso, procura desenvolver nos utilizadores, através da sua 

dinâmica de ação, competências e hábitos de trabalho relacionados com o tratamento 

da informação, para que o próprio sujeito seja autónomo de forma a conquistar o saber 

livremente. 

 

Galeria 
Situada no 1º andar do Edifício-sede, a Galeria é considerada um dos grandes 

desafios da FLL, pois não existia, até então, nenhuma sala de exposições nem nada 

do género na aldeia. 

 

Origem e evolução 
Segundo Mariana Torres, que acumula a função no Conselho de Administração 

com a de curadora da FLL, “não foi fácil chegar aqui, de repente, com exposições de 

arte moderna, contemporânea e instalações. A Galeria tem sofrido um processo 

gradual. Eu tenho tentado, ao máximo, diversificar a oferta e dar voz a pessoas locais” 

(Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Inaugurada aquando da abertura do Edifício-sede, exatamente com uma 

exposição fotográfica sobre a transformação arquitetónica do espaço, com fotografias 
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do antes e depois das obras de recuperação do edifício. No futuro próximo, com as 

obras de ampliação do edifício-sede, 
a Galeria vai continuar a funcionar como tem funcionado até agora, com 
exposições temporárias. Mas vamos ter algumas salas que permitirão que o 
espólio vá rodando e seja possível ter uma exposição permanente. Do 
ponto de vista pedagógico, é muito mais rico, porque as pessoas veem, não 
só a exposição temporária, como também a nossa coleção particular. Por 
outro lado, o alargamento do edifício também vai permitir abrir portas a 
outro tipo de exposições (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

A entrada no quinto ano de atividade afirma e confirma a aposta na 

apresentação de uma programação heterogénea com propostas que passam pela 

fotografia, pintura, escultura e até artesanato regional. 

 

Objetivos 
- Organizar mostras diversas; 

- Promover artistas da região; 

- Ceder o espaço para organizações e eventos locais. 

 

Público-alvo predominante 
Todos os públicos. 

 

Principais atividades 
Existem, essencialmente, dois tipos de exposições. 

Há exposições meramente expositivas, em que o propósito é única e 
exclusivamente de, pedagogicamente, expor algo. Por outro lado, temos a 
exposição de artistas que, ao exporem, também disponibilizam a obra para 
venda. Muitos deles até fazem desconto, por ser na FLL, o que se 
transforma numa oportunidade para as pessoas da região adquirirem peças 
de arte a preços mais sugestivos (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

 

Estratégias e metodologias 
Embora seja um espaço de exposições por excelência, a Galeria tem ambições 

que ultrapassam a estanquicidade do espaço físico. Muitas das temáticas da 

programação são estudadas e complementadas com atividades diversas, sempre com 

o propósito de desmistificar o conceito elitista e distanciado por vezes inerente a estes 

espaços. 
Tento sempre, todos os anos, incluir três a quatro exposições de artistas, 
profissionais ou amadores, da região. São pessoas que não têm 
oportunidade de mostrar o seu trabalho noutros sítios. Tenho tentado 
intercalar isso com propostas mais modernas, algumas internacionais, e 
algumas mais arrojadas, até (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 
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Também o tempo de exposição obedece a uma estratégia pensada de acordo 

com a especificidade da instituição e do público que a visita. 
Neste contexto, uma exposição tem de ficar patente durante dois meses, 
pois como a Galeria é um espaço que recebe, fundamentalmente, visitas ao 
fim-de-semana, são precisos dois meses para termos oito sábados 
disponíveis para visitas. Logo aí, estamos limitados nas escolhas. Depois, 
como nos chegam muitas propostas, eu tenho sempre algum cuidado ao 
nível da qualidade. Obviamente que, mesmo os amadores, reconheço nos 
artistas que por aqui passam alguma seriedade, qualidade e coerência no 
trabalho. (...) Para as propostas que eu própria trago, é feita uma grande 
investigação. Normalmente são projetos que eu vejo em algum lado e tento 
trazê-los aqui. As propostas locais são analisadas, para percebermos se 
fazem sentido na temática que se está a trabalhar na FLL e na altura do 
ano. Há exposições que só fazem sentido em determinadas alturas do ano, 
como o Natal ou Carnaval (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Outra estratégia adotada pela Galeria para captar público é organizar um 

evento para a inauguração de uma nova exposição, de modo a que as pessoas 

conheçam e contactem com o artista que expõe. 
Acho que isso é muito interessante. É importante as pessoas perceberem 
que isto é real e que os artistas são pessoas vulgares, mas que são dotadas 
de um talento e que conseguem colocar isso em prática. As inaugurações 
funcionam também como uma certa homenagem aos artistas, porque – 
tenho de o realçar – 90% dos artistas que expõem na Galeria da FLL não 
exigem pagamento. Nós cedemos o espaço, mas os artistas cedem o tempo 
e o trabalho. É a nossa forma de lhes agradecer e homenagear (Mariana 
Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

 

Detalhes 
Um detalhe interessante da Galeria da FLL é o facto de, cada vez mais, se 

assumir como um contexto através do qual se desenvolvem outras atividades, ligadas 

a outros serviços da FLL. 
Faz todo o sentido a interdisciplinaridade, também entre espaços dentro da 
FLL. Os nossos públicos têm que visitar as exposições, usufruir da nossa 
biblioteca, assistir a espetáculos, frequentar workshops... Acho que estamos 
em movimento nesse sentido. Claro que isso não pode acontecer sempre, 
pois corremos o risco de ter sempre os mesmos públicos para todas as 
ofertas (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Outro detalhe é em relação ao público que visita as exposições. Mesmo não 

havendo limite de idade,  
há sempre algum cuidado de adequar as faixas etárias às exposições. (...) 
Há sempre a preocupação de, nos meses de verão, entre julho e setembro, 
haver uma exposição de caráter muito mais familiar, até porque é uma 
altura em que muitos emigrantes regressam, por tradição, à terra. Também 
é nessas datas que muitas famílias, até pessoas do estrangeiro, visitam a 
Galeria. Para essas alturas, preparo sempre exposições mais democráticas, 
mais agradáveis. Na altura do Natal e da Páscoa, por serem períodos de 
férias escolares, tentamos sempre organizar exposições que abranjam 
todas as faixas etárias (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 
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No fundo, o que singulariza a Galeria da FLL é a constante preocupação com o 

público que a visita, expondo trabalhos que vão ao encontro dos seus gostos, mas 

também que os desafia a novas descobertas e reflexões. 

Cinema 
Em parceria com o Cine Clube de Viseu têm sido exibidos alguns clássicos do 

cinema, nacionais e estrangeiros, selecionados de acordo com a sua importância 

artística, histórica e social e também, em alguns casos, em consonância com algumas 

atividades e projetos da Fundação. As sessões são gratuitas e decorrem, 

normalmente, uma vez por mês. 

 

Origem e evolução 
Em setembro de 2011 deu-se início ao primeiro ciclo de sessões de cinema na 

Fundação Lapa do Lobo, como resultado de uma parceria entre a Fundação e o Cine 

Clube de Viseu. 
O cinema foi uma proposta do Cineclube de Viseu, que nos pareceu 
interessante, até porque nos concelhos da área de abrangência não existe 
exibição de filmes. Mesmo nas áreas limítrofes as ofertas são raras. Talvez 
a oferta cinematográfica mais próxima seja Viseu ou Tondela, esta em 
menor escala. Se nós temos as condições, julgou-se que poderíamos usar 
essas condições e prestar mais um serviço à comunidade (Sónia Simão, 
2015: entrevista n.º 24). 

Depois de uma primeira opção por registos mais clássicos, atualmente, os 

filmes exibidos obedecem a opções de cariz mais popular. 
Exibimos aqui os grandes clássicos e o público que vinha era mais 
reduzido, com exceção do filme Cinema Paraíso, que encheu a sala. Mas, 
depois, quando se experimentou trazer aqui um filme mais comercial, o 
público aderiu em maior número. O ponto de viragem foi, talvez, o filme A 
Gaiola Dourada (Sónia Simão, 2015: entrevista n.º 24). 

 

Objetivos 
- Facultar o acesso a obras como documentários, clássicos ou cinematografias 

geralmente arredadas dos cinemas 

- Promover sessões com realizadores; 

- Motivar e exercitar um olhar mais atento, crítico e exigente. 

 

Público-alvo predominante 
Todos os públicos, de acordo com a classificação do filme. 

 

Principais atividades 
- Exibição de filmes. 
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Segundo Sónia Simão, 
a exibição de um filme acontece uma vez por mês, sensivelmente, mas não 
existe rigor absoluto. Por norma, temos sete a oito sessões de cinema por 
ano. Quase todas são no nosso auditório. No verão, optamos por fazer uma 
sessão ao ar livre, no Jardim Fundação Lapa do Lobo (Sónia Simão, 2015: 
entrevista n.º 24). 

 

Estratégias e metodologias 
A metodologia utilizada no cinema é simples. As datas de exibição dos filmes 

são fixadas no início de cada quadrimestre. As propostas de filmes chegam do 

Cineclube de Viseu, que envia três a quatro propostas de cada vez. Depois, o 

Conselho de Administração escolhe o filme a ser exibido em determinada data. 

Por norma, a escolha do filme é influenciada pela atualidade do tema ou pela 

identificação com o público. O filme pode também ser escolhido por força de Outros 

eventos, promovidos pela FLL. 

Sónia Simão lembra um caso de sucesso, 
que foi o filme do Tin Tin, mas nesse caso a exibição estava integrada num 
conjunto de atividades realizadas por diversas valentes da FLL e tivemos 
cerca de 200 pessoas a assistir. Foi exibido no Salão da ADCL, onde as 
pessoas também se sentem mais à vontade em ir. Aliás, acredito que se o 
cinema estivesse sempre associado a um outro evento da FLL e que tivesse 
um tema, as pessoas aderiam mais, porque entendiam mais a razão de ser 
do filme. Mas o que foi definido foi optar por um cinema um pouco afastado 
do lado comercial e assumimos os riscos inerentes a essas opções (Sónia 
Simão, 2015: entrevista n.º 24). 

Segundo Rodrigo Francisco, do Cineclube de Viseu, 
as sessões de cinema da FLL constituem, um primeiro lugar, um ponto de 
contacto com uma arte particular, o cinema, contrariando as dificuldades de 
acesso do público às obras que não entram na oferta cinematográfica 
proposta por televisões ou salas de cinema comercial, onde abunda um 
leque limitado de oferta, muitas vezes, de gosto duvidoso (Francisco, 2015: 
Depoimento n.º 27). 

Independentemente de estar mais ligado ao circuito comercial ou à fação mais 

alternativa da 7ª arte, as projeções de cinema da FLL são já uma atividade habitual e 

desejada na Lapa do Lobo. 

 

Detalhes 
A exibição de um filme, especialmente numa aldeia com menos de mil 

habitantes, é sempre um motivo distinto de acesso à arte, que reúne à volta do mesmo 

objetivo diferentes pessoas, com emoções díspares e opiniões subjetivas. 
É exatamente aqui que as sessões de cinema da FLL, à imagem da 
programação global, pretendem chegar: a partilha de gostos, momentos, 
histórias e sensações, numa sala escura, produzindo, com o decorrer dos 
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anos, e das sessões de cinema, uma memória afetiva comum. E se este elo 
não é uma das partes que mais contribuem para a cumplicidade de uma 
comunidade, não sabemos o que será (Francisco, 2015: Depoimento n.º 
27).  

As sessões de cinema proporcionam à população o acesso gratuito à 

linguagem cinematográfica, o que permite a vivência de experiências únicas. 
O desenvolvimento do projeto tornou clara a importância da apresentação 
de iniciativas de cariz regular, ao longo do ano, e a complementaridade das 
mesmas, promovendo experiências de visionamento e reflexão (da sala de 
aula à sala de cinema), convocando, simultaneamente, a experimentação 
do cinema e desconstrução da sua linguagem (Francisco, 2015: 
Depoimento n.º 27). 

O que singulariza as sessões de cinema da FLL é a bipolaridade das escolhas 

que, se por um lado oferece ao público o lado mais comercial do mundo 

cinematográfico, por outro, desafia-o a visionar películas mais alternativas com uma 

estética e linguagem de mais difícil assimilação. 

 

Gapyear 
Consciente da importância que um ano sabático pode ter no enriquecimento 

pessoal e curricular dos jovens dos concelhos de Nelas e do Carregal do Sal, a FLL 

propôs-se promover este conceito na comunidade estudantil e estimular a sua 

realização, apoiando financeiramente todos os anos um ou mais projetos de Gapyear. 

 

Origem e evolução 
O Gapyear da FLL surgiu na sequência de uma sessão do “Encontro da 

Oralidade”, organizada na FLL pela Professora Carla Marques com alunos do 12º ano 

do Agrupamento de Escolas do Carregal do Sal, onde este tema foi focado. 

Nesse encontro, Gonçalo Azevedo Silva falou sobre a importância de um 

Gapyear e a FLL lançou-lhe o desafio para, na companhia de Tiago Marques, também 

aluno do 12º ano do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, serem os pioneiros 

do FLL Gapyear. Depois dessa primeira experiência do Gonçalo Silva e do Tiago 

Marques, intitulada “FLL Gapyear, um mundo a aprender…”, que pode ser encarado 

como a experiência piloto que serviu de manual a outros Gapyear, seguiram-se outros 

projetos, nos anos seguintes. No ano letivo de 2013/2014 foram apoiados os seguintes 

projetos: 

1. “Gapyear levado ao(s) extremo(s): um Gapyear 100 preconceitos”, 

apresentado por André Alves, Tomás Ambrósio e João Ambrósio, centrado no 

Continente Africano. 
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2. “Aprender Viajando”, apresentado por Francisco Silva e Ricardo Cláudio, 

que viajaram até Londres, Escócia, Irlanda e Moçambique. 

3. “Caídos no Oriente”, apresentado por André Antunes e Hugo Melo, do 

Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, visitando Índia, Camboja, Vietname, 

Laos e Tailândia. 

 

Objetivos 
- Proporcionar a possibilidade de aprender numa “escola de vida”, conhecendo 

o mundo e vivendo a realidade de outros povos e de outros enquadramentos culturais, 

sociais e económicos. 

 

Público-alvo predominante 
Estudantes com o 12º ano de escolaridade concluído. 

 

Principais atividades 
O Gapyear configura-se como um ‘ano de intervalo’ entre duas fases de um 

determinado percurso estudantil – por exemplo, entre o nível do ensino secundário e o 

nível do ensino universitário. Antes de ingressar na universidade e concluída que 

esteja (com sucesso) a fase do secundário, o(a) estudante parte durante um ano à 

procura de novas experiências que lhe possam enriquecer o seu curriculum pessoal e 

social (com natural repercussão também no seu desenvolvimento intelectual). 

 

Estratégias e metodologias 
Não há modelo pré-determinado no que diz respeito ao conteúdo de um 

Gapyear, dependendo da vontade e dos propósitos de quem o pretende concretizar. 

Pressupõe-se no entanto que um Gapyear seja sempre concretizado fora do ambiente 

normal ou do país em que o candidato vive, para que a experiência seja tão 

abrangente e enriquecedora quanto possível. Cada projeto de candidatura deverá 

integrar, obrigatoriamente, dois jovens, maiores de 18 anos à data previsível de início 

do Gapyear. É obrigatório que os candidatos tenham obtido condições de acesso à 

universidade. Os jovens que se pretendam candidatar a um Gapyear deverão 

organizar um Processo de Candidatura, o qual deverá incluir um curriculum pessoal 

extraescolar e onde manifestem de forma clara e concisa objetivos pretendidos, 

roteiros, acordo de instituições ou associações que os possam acolher, soluções de 

deslocação e alojamento, custos estimados e outras informações tidas por relevantes. 

Como contrapartidas, a FLL exige o relato circunstanciado da experiência ao longo do 

decurso da mesma, a recolha e entrega de imagens fotográficas, a participação em 
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workshops sobre o tema Gapyear eventualmente organizados pela FLL e a divulgação 

do bom nome da FLL e da região onde a mesma se insere. 

Para a concretização do Gapyear, a FLL propõe-se financiar integralmente as 

despesas iniciais necessárias (passaporte, vistos, vestuário adequado ao projeto e 

equipamentos de comunicação), seguros de viagem e despesas decorrentes de 

vacinações ou medicamentações recomendadas, bilhetes de avião, de comboio ou de 

outros transportes, consoante a natureza do projeto apresentado, despesas com 

deslocação e estadia e despesas com alimentação, desde que não ultrapassem o 

valor estipulado pela FLL, anunciado no início das candidaturas. As candidaturas 

deverão ser enviadas até ao final do mês de julho do ano em que se candidatam. 

Todas as candidaturas são apreciadas pelo Conselho de Administração da FLL, 

após auscultação da opinião dos Diretores dos Agrupamentos de Escolas envolvidos 

sobre o perfil e capacidade dos candidatos ou candidatas. 

O anúncio dos vencedores, depois das entrevistas finais, é comunicado em 

setembro desse mesmo ano. 

 

Detalhes 
Atualmente milhares de pessoas em todo o mundo, sobretudo jovens, resolvem 

dedicar um ano da sua vida a crescer de uma forma diferente e pouco convencional, 

viajando e trabalhando, ou realizando trabalho voluntário, algures pelo mundo, fora do 

seu contexto normal. 

Qualquer aluno que concretize o desafio de um Gapyear mostra-se bastante 

satisfeito com o trabalho desenvolvido e com as experiências vividas. 
Tive, recentemente, oportunidade de abraçar uma das mais perigosas, 
arrojadas, ousadas e proveitosas experiências da minha vida. Graças ao 
apoio concedido pela Fundação Lapa do Lobo (FLL), pude ver, com os 
meus próprios olhos, realidades muito distintas das que estou e estamos 
(nós, ocidentais) habituados: um mundo de luxos, futilidades e pouca 
miséria (utilizo este advérbio comparativamente à miséria existente no 
continente africano, por exemplo). (...) O contacto com as suas 
necessidades, o seu quotidiano, os seus sentimentos, fez-nos mudar os 
nossos padrões de felicidade e dependência pelo outro. Mudou a forma 
como vemos o mundo e hoje necessitamos de menos para sermos felizes. 
Esta aventura durou ainda outros três meses durante os quais viajámos por 
mais 23 países do mundo, de pobres a ricos, de seguros a inseguros, de 
organizados a desorganizados e, depois do contacto com pessoas, culturas 
e conceitos de felicidade tão diferentes, somos pessoas mudadas. 
Acabamos por relativizar certos problemas tendo, ao mesmo tempo, 
capacidade e autonomia para resolver os restantes! Obrigado FLL, por me 
teres dado oportunidade de contribuir para um mundo melhor! (Alves, 2015: 
Depoimento n.º 25). 
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O projeto Gapyear da FLL visa proporcionar essa oportunidade aos alunos da 

sua área de abrangência que terminem com sucesso o secundário e revelem ambição 

de continuar os estudos. 
Numa região como a Beira, interior, cada vez mais afetada pelo 
despovoamento, é frequente (e até compreensível) que a população mais 
jovem se sinta pouco estimulada e motivada para projetar planos para a sua 
vida futura, na terra que os viu crescer. O trabalho desenvolvido nos últimos 
anos pela Fundação Lapa do Lobo, nos concelhos de Nelas e Carregal do 
Sal, tem contribuído bastante para que esta tendência seja cada vez mais 
contrariada. No meu caso em particular, tive a felicidade de contactar 
pessoalmente com o trabalho da Fundação Lapa do Lobo após ter ganho o 
concurso “FLL Gapyear”, promovido pela Fundação. (...) O meu Gapyear foi 
um entre muitos projetos que têm vindo a decorrer desde 2011 com o apoio 
da Fundação Lapa do Lobo. Estes projetos são, na minha opinião, um dos 
melhores exemplos do trabalho que a Fundação tem desenvolvido com o 
fim de estimular e proporcionar oportunidades (ou meios para as criar) aos 
jovem dos concelhos de Nelas e Carregal do Sal (Pedrosa, 2015: 
Depoimento n.º 26). 

O trabalho desenvolvido pelas escolas é essencial, de forma a suscitar nos 

alunos interesse em concretizar esse ano de intervalo, fazendo-os perceber, levando 

essa informação a toda a comunidade escolar, que não se trata de um ano perdido, 

mas sim de uma ano de investimento pessoal e social. Contudo, no ano letivo anterior, 

não houve interessados. Como, lamentavelmente, a FLL não recebeu dos 

Agrupamentos de Nelas, Canas de Senhorim e Carregal do Sal quaisquer candidatura 

para Gapyear no ano letivo de 2014/2015, o programa de financiamento de Gapyear 

sofreu uma reapreciação dos seus termos. 
Como a Associação Gapyear Portugal é apoiada pela FLL, as candidaturas 
vão ser recebidas através dessa associação. Isso quer dizer que terá um 
âmbito muito mais alargado, não se reduzindo à área de abrangência da 
FLL. É possível, através da Associação Gapyear Portugal, aparecerem 
candidaturas de todo o país. Senti que tínhamos de alterar a estratégia 
(Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Salientando o facto de a Associação Gapyear Portugal ser uma emanação da 

do projeto Gapyear da FLL, o Conselho de Administração sentiu que não está a 

defraudar os Estatutos da FLL. No fundo, o projeto Gapyear apenas deixou de estar 

limitado à área de abrangência geográfica, sendo alargada a todas as pessoas que se 

dirijam à Associação Gapyear Portugal.  

 

Cursos e Ateliês 
A FLL promove regularmente vários Cursos e Ateliês tendo em vista a 

preservação e divulgação de artes e ofícios artesanais e a valorização cultural e 

educacional da população da Lapa do Lobo e dos concelhos de Nelas e do Carregal 

de Sal. Estas atividades abrangem áreas tão diversas como os bordados, a música, as 
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artes plásticas ou a ginástica e são de acesso gratuito. No caso das crianças e jovens 

representam um contributo para o seu desenvolvimento motor, intelectual e estético, 

através de uma oferta variada pouco comum no meio socioeconómico em que se 

inserem. No caso dos adultos constituem uma oportunidade de aperfeiçoamento ou 

aquisição de novas competências que poderão até, em alguns casos, vir a ser 

utilizadas como complemento do próprio rendimento familiar. As inscrições nos cursos 

e ateliês são limitadas e a sua realização está sujeita a um número mínimo de 

inscrições. Alguns, pelas suas características e nível de frequência, funcionam 

regularmente durante todo o ano. 

 

Ateliê das Artes 
O Ateliê das Artes foi, provavelmente, a primeira atividade permanente a ser 

promovida pela FLL, entrando em funcionamento ainda antes da inauguração do 

edifício sede. Funcionando como um espaço de rentabilização do tempo livre, é 

frequentado por crianças e jovens da região com interesse pelas artes. 

 

Origem e evolução 
O Ateliê das Artes existe desde 2010, sendo um dos primeiros projetos da FLL. 

Inicialmente, só aceitava inscrições de crianças residentes na Lapa do Lobo. Depois, 

com a desistência de algumas crianças, começaram a abrir vagas e alargou-se as 

inscrições a toda a área de abrangência da FLL. 

Desde sempre funciona ao sábado. Ao longo do tempo foi sofrendo pequenos 

ajustes de horário, mas a principal mudança foi quando se transferiram de um prédio 

de habitação, onde provisoriamente se haviam instalado, para o Edifício multifuncional 

da FLL. Atualmente é composto por três turmas de 10 elementos cada, separados por 

idades. Existem duas turmas dos 5 aos 12 anos e uma turma dos 13 até aos 18 anos. 

Nenhuma das turmas funciona ao mesmo tempo. Cada sessão tem duas horas, 

dividindo-se por duas sessões ao sábado de manhã e uma sessão, a dos mais velhos, 

à tarde. 

 

Objetivos 
- Despertar para as várias vertentes da arte; 

- Desenvolver o gosto pela arte; 

- Desenvolver a sensibilidade estética; 

- Desenvolver o sentido crítico; 

- Favorecer a espontaneidade e a imaginação; 
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- Desenvolver a criatividade, a imaginação e a capacidade de comunicar 

visualmente; 

- Incentivar a aquisição e desenvolvimento de aptidões e habilidade manual;  

- Estimular a atividade das crianças/jovens, permitindo a sua participação de 

forma ativa e crítica assim como o convívio e a interajuda;  

- Aprender a olhar/observar; 

- Promover o contacto com situações artísticas e culturais; 

- Valorizar o património artístico, em destaque para o local; 

- Desenvolver hábitos e gosto por atividades artísticas; 

- Incentivar para a exploração autónoma das possibilidades de expressão de 

diferentes materiais e técnicas. 

 

Público-alvo predominante 
Crianças e jovens dos 5 aos 18 anos. 

 

Principais atividades 
As principais atividades desenvolvidas no Ateliê são, fundamentalmente, 

carácter artístico. No início de cada ano, a professora define as principais atividades, 

mas estas nunca são estanques, alterando-se ao longo das sessões. No início, a 

comemoração de datas celebrativas são o mote da programação, mas depois cada um 

faz o que entende que pode e deve fazer. É o próprio desenvolvimento das atividades, 

com a participação dos alunos, que levam a novas ideias e diferentes atividades. No 

Ateliê das Artes nada é linear. 

As atividades desenvolvem-se ao longo das sessões, através de trabalhos de 

execução e apreciação individuais. Contudo, existem datas festivas em que o público 

que vai apreciar o trabalho desenvolvido pelas crianças e jovens se estende à família 

e à comunidade. São exemplo o Dia do pai, da mãe, Natal ou Páscoa. 

Duas atividades já habituais é o Desfile de Natal, que junta as crianças e 

familiares, num passeio pela freguesia e a Exposição Anual, que serve um pouco 

como montra do trabalho desenvolvido ao longo do ano.  

 

Estratégias e metodologias 
As sessões são vincadas pela participação de todos os intervenientes. A 

responsável pelo Ateliê das Artes, Fernanda Loureiro, explica a sua estratégia. 
Tento no processo ensino/aprendizagem utilizar estratégias que considero 
mais adequadas para a promoção e desenvolvimento das competências 
básicas e essenciais na realização das atividades. Utilizo uma estratégia 
participativa, onde é o aluno que delineia os passos a dar para o trabalho 
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que pretende desenvolver. A estratégia é simples: não haver um plano 
fechado, mas uma ideia que, em cooperação, se explora e desenvolve. 
Nunca trabalhei por imposição, até para desenvolver a autonomia e 
criatividade dele (Fernanda Loureiro, 2014: entrevista n.º 12). 

Em todas as tarefas tenta-se aplicar uma competência ou habilidade, 

associadas a um determinado conhecimento. O essencial é incentivar as crianças a 

desenvolver autonomamente o seu trabalho, atribuindo o seu cunho pessoal ao 

cumprir a tarefa que lhes é solicitada. 

Outra estratégia é relacionar o mundo individual de cada um com o trabalho a 

ser desenvolvido e vice-versa. Esse desafio é claramente assumido pela responsável 

do Ateliê das Artes. 
Procuro sempre, também, dar ferramentas para eles reproduzirem noutros 
contextos o que vão aprendendo no Ateliê. Às vezes torna-se bastante 
complicado trabalhar com o grupo porque, individualmente, cada um está a 
trabalhar no seu projeto e é preciso dar apoio diferenciado a todos 
(Fernanda Loureiro, 2014: entrevista n.º 12). 

 

Detalhes 
Um detalhe interessante é o facto de se desenvolver, através das atividades, a 

autonomia das crianças e jovens, através do respeito pela liberdade deixando-lhe a 

chance de escolha, evitando sempre a autoridade e a imposição. Todos os trabalhos 

exigem a participação, cooperação e autonomia de cada um e a professora tenta não 

intervir muito, direcionando apenas a meta, deixando o aluno escolher o caminho. 
A base é que o aluno seja protagonista do seu próprio processo ensino 
aprendizagem; a arte permite o criar, o explorar, o observar, o ouvir, o tocar, 
o refletir, pelo que o aluno terá obrigatoriamente de ser autónomo, 
participativo e cooperativo na concretização das suas tarefas, e, dia após 
dia, desenvolver cada vez mais estas aptidões. Em relação a autonomia e 
participação, são eles próprios que definem o que querem fazer. Eu apenas 
lhes dou o tema. Em relação a cooperação, eles, por força da metodologia 
adotada, tem de cooperar uns com os outros (Fernanda Loureiro, 2014: 
entrevista n.º 12). 

Outro detalhe é o facto de haver participantes que fazem parte do Ateliê das 

Artes desde o início, que foram crescendo, e que se assumem, embora de forma 

informal, como monitores ou colaboradores da professora, atingindo um patamar de 

responsabilidade, participação, autonomia e cooperação considerável. 

 

Iniciação musical 
Desde a antiguidade que a música é utilizada para o ser humano se expressar 

e comunicar. Na FLL acredita-se que, quanto mais cedo acontecer o contacto regular 

com a música, mais a criança desenvolve as suas apetências pessoais e sociais. 
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A Iniciação musical é um projeto que envolve muitas crianças, revelando-lhes, 

de forma lúdica, a importância e o poder da música, do ritmo e da melodia na vida do 

ser humano. 

 

Origem e evolução 
A Iniciação musical foi um projeto apresentado ao Presidente do Conselho de 

Administração da FLL, Dr. Carlos Torres, através da Banda Filarmónica de Santar – 

uma entidade apoiada pela FLL. O responsável pela Banda Filarmónica de Santar 

apresentou a ideia e indicou uma monitora, que assumiu a orientação das aulas. 

Contudo, atualmente, a Banda Filarmónica de Santar não tem nenhuma relação 

institucional com o projeto de Iniciação musical da FLL. O Dr. Carlos abraçou a ideia e 

a Iniciação musical já está o 4º ano de atividade, com turmas sempre esgotadas 

demonstrando que também a comunidade entende que a música, como todas as artes, 

é extremamente importante no desenvolvimento das crianças. 

As crianças estão divididas por duas turmas. Uma turma dos 5 aos 7 anos e 

outra dos 8 aos 10 anos. Contudo, nenhuma criança pode frequentar a Iniciação 

musical durante os quatro anos. A Iniciação musical tem uma duração de dois anos 

letivos apenas. Se uma criança se inscrever na Iniciação musical, com 5 anos, terá de 

sair aos 7 anos, para irem entrando novos elementos. Ainda em relação à constituição 

das turmas, há um limite de 14 alunos por turma. Ou seja, no máximo, frequentam a 

Iniciação musical 28 crianças. 

 

Objetivos 
- Promover um primeiro contacto com a música; 

- Estimular a noção de ritmo e melodia. 

 

Público-alvo predominante 
Crianças dos 5 aos 10 anos de idade. 

 

Principais atividades 
As principais atividades são aulas semanais com duração de uma hora. Para 

além das aulas semanais, Carla Loureiro, responsável pelo projeto, salienta as 

audições. 

“Também temos como principais atividades três audições: Natal, Páscoa e 

Final de Ano” (Carla Loureiro, 2014: entrevista n.º 15). 
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Estratégias e metodologias 
Em relação às estratégias e metodologias, Carla Loureiro revela que tudo é 

resultado de uma formação constante. 
Eu própria faço, todos os anos, formação intensiva semanal em relação à 
Iniciação musical e vou aplicando aqui a formação que vou fazendo e tem 
dando frutos, pelo menos tendo em conta a opinião dos pais e das crianças” 
(Carla Loureiro, 2014: entrevista n.º 15). 

Contudo, a principal estratégia é trabalhar de acordo com um objetivo concreto, 

aqui assumido na forma de audição pública. 
A grande estratégia utilizada é trabalhar para as audições. Eu própria 
estipulei, (...) que teriam que fazer audições. Na escola temos as fichas de 
avaliação, por exemplo, e os alunos têm esse momento para demonstrarem 
o que aprenderam. Uma audição é também a forma de os pais verem que 
eles não andam aqui a passar o tempo (Carla Loureiro, 2014: entrevista n.º 
15). 

O método utilizado nas aulas é baseado nos ensinamentos dos manuais das 

Edições Convite à Música, cujas obras são uma referência a nível internacional. Os 

manuais estão estruturados de forma a ensinar figuras e aprendizagens rítmicas, 

sempre através do lúdico. 

 

Detalhes 
O detalhe mais importante da Iniciação musical é a importância que se dá à ao 

reforço positivo da aprendizagem e à participação. As crianças aprendem a noção de 

ritmo e tempo musical a fazer ritmo, a respeitar tempos. São aulas práticas e isso faz 

com que eles participem muito. Se assim não fosse, não teria sentido. Entre os 

participantes, não há lugar à crítica infundamentada e existe muito respeito pelos 

ritmos de aprendizagem de cada um. Aplaude-se o sucesso, mas não se assobia o 

fracasso. A Iniciação musical é, acima de tudo, um tempo de lazer e convívio através 

de ritmos e melodias. 

 

Grupo de Cordas 
Aprender a tocar um instrumento musical, fazendo da música parte 

fundamental no desenvolvimento pessoal e social do jovem, é um desafio que a FLL 

tem muito prazer em assumir, criando condições para a constituição de um Grupo de 

Cordas, formado por Guitarras e Violinos. 
A integração da música na educação da criança proporciona-lhe um 
enriquecimento a nível das experiências, contribuindo para o estabelecer 
das estruturas mentais fundamentais. Deste modo, é necessário refletir 
sobre a música, o que ela representa para todos nós, em particular para os 
nossos jovens. Daí que seja evidente falar-se na música como fator social 
integrador e multicultural (Nogueira, 2014: 278). 
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Crê-se que, ao fazer parte do Grupo de Cordas da FLL, a criança ou jovem 

sente-se mais integrado na sociedade, considerando-se mais capaz de ultrapassar os 

desafios que lhe são impostos. 

 

Origem e evolução 
O projeto do Grupo de Cordas é constituído por guitarras clássicas e violinos e 

foi um projeto que a atual professora de guitarra, Carla Loureiro, que também assume 

a responsabilidade pelas turmas da Iniciação musical, apresentou ao Conselho de 

Administração da FLL. Depois da anuência do Dr. Carlos Torres, foi contactada uma 

professora de violino e iniciaram-se as aulas.  

O que originou a ideia foi a vontade de querer fazer algo diferente.  
O que me move? É o facto de ser uma coisa diferente aqui no concelho. 
Tínhamos ranchos, grupos de cantares, filarmónicas, bandas, mas cordas 
não havia nada. Foi isso que me moveu e que me motiva. Ou seja, fazer 
algo que ainda não existia no concelho (Carla Loureiro, 2014: entrevista n.º 
15). 

Inicialmente limitou-se a inscrição a 6 elementos por turma. Contudo, devido à 

enorme adesão, aumentaram o número de alunos por turma. 

Na guitarra clássica, existem 3 turmas: uma com 10 alunos, outra com 8 e uma 

terceira, dos mais velhos, também com 8 elementos. Em relação ao violino, existem 

duas turmas, com 8 alunos cada. No total, o Grupo de Cordas é constituído por 42 

elementos. 

Como é um projeto com continuidade, quem quiser continuar a pertencer ao 

Grupo de Cordas pode fazê-lo, não havendo limite de idade nem de tempo para sair. 

Só existe limite de idade para entrar, que são os 10 anos de idade, podendo os alunos 

ficar até quando quiserem. Existem alunos que estão no Grupo desde o início. 

Com apenas dois anos de atividade, o Grupo de Cordas superou as 

expectativas de todos, quer em termos de adesão, quer em termos de qualidade. 

 

Objetivos 
- Transmitir conhecimentos sobre os instrumentos viola e violino; 

- Praticar a leitura de partituras; 

- Dominar o instrumento de cordas. 

 

Público-alvo predominante 
Público com idade superior a 10 anos. 
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Principais atividades 
As principais atividades do Grupo de Cordas da FLL são as aulas semanais, de 

ensino de violino e guitarra clássica, com sessões de duas horas.  

São também importantes as três audições: Natal, Páscoa e Final de Ano. 

Contudo, o Grupo de Cordas é, provavelmente, o projeto da FLL que mais a 

representa em iniciativas de outras entidades, pois são, muitas vezes, convidados a 

atuar em inúmeros eventos da região. 
Existem atividades que se tornaram habituais, como o Desfile de Pais Natal 
ou eventos organizados pela Câmara Municipal de Nelas, como por 
exemplo o Mercado de Natal e o Leitura a Par. Mas o grande compromisso 
é com as audições (Carla Loureiro, 2014: entrevista n.º 15). 

 

Estratégias e metodologias 
A grande estratégia, tal como acontece no projeto de Iniciação musical, é 

trabalhar para as audições. É nesses momentos que os alunos podem apresentar as 

suas habilidades e competências com o instrumento, sendo também uma 

oportunidade de revelar parte do trabalho que se tem desenvolvido. 

A metodologia utilizada baseia-se no trabalho coordenado entre as guitarras e 

o violino, num equilíbrio constante de motivações, tentando nunca defraudar as 

expectativas e fantasias, caraterísticas da juventude. 
Nas guitarras, temos que jogar com guitarras e violinos. Os alunos sabem 
que podem aprender o que gostam, mas também têm de aprender uma 
parte mais clássica. Eu utilizo um método francês, que nem revelamos nas 
audições por ser muito específico. Depois, eles também vão dizendo as 
músicas que gostavam de aprender e para isso não há entrave, desde que 
essa música sirva para aprender uma técnica ou aprimorar um acorde. E 
temos de trabalhar sempre as músicas cujos violinos fazem a melodia 
(Carla Loureiro, 2014: entrevista n.º 15). 

 No violino, a metodologia é semelhante. 
No caso do instrumento que eu leciono, tem uma estratégia pedagógica 
definida. Estratégia essa utilizada a nível mundial por muitos pedagogos, 
sendo conhecido pelo Método Suzuki (Irene Lopes, 2014: entrevista n.º 18). 

 

Detalhes 
O mais importante detalhe do Grupo de Cordas da FLL foca-se na autonomia. 

Para além da prática do instrumento e das aulas, são os ensaios individuais que fazem 

com que o aluno desenvolva o domínio sobre o instrumento. 
Sinto-me responsável em transmitir tudo ou a maioria das coisas que fui 
aprendendo durante a minha vida na música, tornando, deste modo, os 
meus alunos mais autónomos na utilização do instrumento, mais 
responsáveis tanto pessoalmente como em grupo. Pois foi a pensar num 
grupo que se formou este projeto (Irene Lopes, 2014: entrevista n.º 18). 
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 Carla Loureiro reforça que 
a música é das áreas mais completas no aspeto da autonomia, porque eles 
podem ser autónomos e criadores. Mesmo com o facto de aprenderem a 
tocar um instrumento podem lidar com a sociedade de forma diferente. A 
música tem um certo poder libertador e, para além disso, o facto de eles 
terem as audições, ou facto de terem de se apresentar em público, faz 
ultrapassar a timidez e a vergonha. Isso ajuda-os muito, no dia-a-dia, na 
escola (Carla Loureiro, 2014: entrevista n.º 15). 

Também a responsabilidade e o respeito são valores assumidos pelo Grupo de 

Cordas da FLL. A partir do momento em que são convidados para atuar em eventos 

de outras entidades, os alunos sabem que estão a representar uma instituição e têm 

de a respeitar. 

Outro detalhe é a preocupação com a colaboração entre os participantes. 
Aqui os alunos têm de se ver na relação com o grupo e não na relação 
individual com o instrumento. Eu sublinho isso mesmo e, à data da 
inscrição, alerto para o facto de eles, para além de virem aprender a tocar 
guitarra, vêm, essencialmente e em primeiro lugar, para fazer parte de um 
grupo, o Grupo de Cordas da Fundação Lapa do Lobo (Carla Loureiro, 
2014: entrevista n.º 15). 

O Grupo de Cordas da FLL promove, sem dúvida, a participação, a autonomia 

e a cooperação dos participantes, através das aulas práticas, das audições e das 

apresentações recorrentes. 

 

Curso de Informática 
Apesar de ter iniciado há pouco tempo, o Curso de Informática da FLL é já uma 

realidade estabelecida na comunidade, tendo respondido a uma necessidade 

diagnosticada pela própria população. Dedicado a um público adulto, visa proporcionar 

o primeiro contacto do indivíduo com um computador, para que passe a ser uma 

ferramenta quotidiana na relação interpessoal. 

 

Origem e evolução 
As aulas começaram porque houve uma procura enorme por parte das 

pessoas. Depois de perceber que havia pessoas suficientemente interessadas para 

abrir uma turma, Ricardo Ribeiro, atual professor e responsável pelo apoio informático 

da FLL, fez a proposta ao Dr. Carlos Torres, que aceitou de imediato. Como a ideia 

partiu da solicitação das pessoas, antes de o anúncio do Curso ser feito, já havia pré-

inscrições, limitando as inscrições a 10 participantes. A FLL adquiriu 10 computadores, 

um por aluno, e um videoprojector, para o curso funcionar de acordo com a 

metodologia adotada pelo professor.  
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Com duração, sensivelmente, 16 semanas, o curso é distribuído por duas 

vezes por semana, em sessões de duas horas cada aula, contabilizando cerca de 70 

horas. Acontecem em horário pós-laboral, à sexta, depois das 18 horas e ao sábado, 

depois das 17 horas. O primeiro curso começou em dezembro de 2013 e terminou em 

março de 2014. A segunda turma iniciou em setembro de 2014 e terminou em janeiro 

de 2015. Atualmente decorre a terceira edição do curso, iniciada em fevereiro de 2015. 

Na primeira edição do curso, era condição essencial ser residente na Lapa do Lobo. 

Contudo, nas edições seguintes, devido ao interesse manifestado por pessoas 

residentes noutras localidades, alargou-se esse critério a toda a área de abrangência 

da FLL. 

 

Objetivos 
- Proporcionar às pessoas que nunca tiveram nenhum contacto com 

computadores esse mesmo contacto; 

- Iniciar à informática, na ótica do utilizador. 

 

Público-alvo predominante 
Público com mais de 40 anos de idade. 

 

Principais atividades 
A principal atividade é a prática em sala de aula. 

Como explica o professor Ricardo Ribeiro, 
é um curso interativo, em que as pessoas vão aprendendo e 
experimentando ao mesmo tempo. Como têm a possibilidade de levar os 
computadores para casa, que é uma grande vantagem, os formandos 
podem ir praticando sozinhas o que aprendem nas aulas. Isso faz com que 
o curso tenha o máximo de aprendizagem possível (Ricardo Ribeiro, 2014: 
entrevista n.º 18). 

Nas aulas ensinam-se aspetos muito simples, como ligar e desligar o 

computador; abrir e fechar ficheiros ou copiar para o ambiente de trabalho um 

documento. No fundo, pretende-se criar uma primeira relação entre o formando e o 

computador. 

 

Estratégias e metodologias 
Apesar de não obedecer a nenhum referencial da área disciplinar da formação 

em questão, a estratégia pedagógica é muito evidente. 
Eu tenho um plano de aulas que vou seguindo, com objetivos definidos. Eu, 
no início, apresento o plano, que tem a relação dos conteúdos com a 
previsão de horas. Porém, há aspetos que vamos ajustando, porque 
adaptamos ao ritmo dos formandos. Nesse sentido, aprendi muito com o 
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curso anterior e, com esta turma, já eliminei o que não resultou e 
acrescentei novidades que vão mais ao encontro do público-alvo (Ricardo 
Ribeiro, 2014: entrevista n.º 18). 

Como os alunos que frequentam o curso são indivíduos com escassos 

conhecimentos informáticos, existe uma preocupação em acompanhar o ritmo de cada 

um. 
As aulas de informática são um pouco como o ensino básico. Tal como 
antes havia os analfabetos, agora existem analfabetos digitais e eu ensino a 
ler, escrever e calcular através do computador. Eu criei uma espécie de 
manuais, com instruções, passo a passo, e exercícios. Pois a minha 
principal estratégia é a participação na elaboração de exercícios. Em todas 
as aulas, eu distribuo o manual sobre o assunto que vamos trabalhar. Eu 
explico o que vamos fazer e, à medida que faço no meu computador e 
projeto na tela com o videoprojector, eles vão-me acompanhando, passo a 
passo. É uma aula muito interativa, pois eu mostro a todos o que vou 
fazendo e eles vão fazendo no computadores deles. Ao fim da primeira 
explicação, faço um ensino mais individualizado, em que vou lugar a lugar, 
perceber as dificuldades das pessoas em determinado exercício (Ricardo 
Ribeiro, 2014: entrevista n.º 18). 

Como o número de alunos é reduzido, a parte prática é essencial e todos 

aprendem e praticam no computador, tendo a possibilidade de receber uma atenção 

dedicada e aproximada por parte do professor. 

 

 

Detalhes 
Como o curso permite apenas conhecer o mais básico na utilização dos 

computadores, existe um especial cuidado em responder às necessidades e anseios 

dos alunos. Para além disso, o facto de não ser acreditado nem obedecer a nenhum 

referencial de formação permite que o programa seja elaborado à medida das 

necessidades dos alunos, partilhando os conhecimentos, competências e habilidades 

que eles irão precisar no dia-a-dia. 

Um detalhe importante é a preocupação com a autonomia dos formandos. 
Este curso acompanha a evolução da sociedade, que é o uso cada vez 
maior, das tecnologias. Ao ensinar as pessoas a mexer, pela primeira vez, 
em computadores, estou a fazer deles participantes na sociedade, pois já se 
podem ‘ligar’ à sociedade. O facto de levarem os computadores para casa, 
o que acho que é algo muito singular nesta formação (poucos sítios fazem 
isso), fazem com que eles sejam autónomos e dominadores da própria 
aprendizagem. Eu estou a dar as ferramentas para que eles, depois, 
possam fazer por eles (Ricardo Ribeiro, 2014: entrevista n.º 18). 

No centro das atenções está a reinserção social de um grupo de pessoas que, 

por força de não estar familiarizado com as tecnologias da informação, se sentiam 

afastadas da convivência na sociedade. 
Eu creio que estou a reeducar as pessoas. Eles estão a aprender algo 
completamente novo. Eu tenho a noção que estou a transformar as pessoas 
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porque eles saem daqui diferentes. Depois das 70 horas, eles ficam mais 
autónomos, mais integrados, mais seguros de si, mais participativos. Depois 
da escola, vem esta escola. Acho que muitas das pessoas que frequentam 
este curso acabam por se integrar, ou reintegrar, na sociedade (Ricardo 
Ribeiro, 2014: entrevista n.º 18). 

 

Curso de Bilros 
A preservação do artesanato está no centro dos objetivos que motivaram a 

abertura dos Cursos e Ateliês da FLL. A renda de Bilros é um exemplo pragmático 

dessa preocupação. Apesar de não ser uma arte muito presente na região, a perícia e 

a técnica que exige faz com que seja um trabalho interessante e um desafio procurado 

por inúmeras pessoas da região. 

 

Origem e evolução 
A ideia de abrir o curso surgiu quando o Dr. Carlos Torres, presidente do 

Conselho de Administração da FLL, teve conhecimento que uma jovem habitante da 

Lapa do Lobo sabia fazer renda de bilros. De facto, Marta Dias, natural de Torredeita, 

mas atual residente na Lapa do Lobo, faz renda desde os 5 anos de idade, mesmo 

não tendo curso nenhum. O interesse pela renda surgiu quando acompanhava a mãe 

num curso do género, certificado pelo IEFP. O Dr. Carlos Torres pediu para Marta Dias 

ir falar com ele, propondo-lhe a elaboração de um projeto para ensinar renda de bilros. 

Marta Dias aceitou o desafio e entregou, dias mais tarde, o projeto, que foi 

imediatamente aceite. 

Atualmente na segunda edição, o curso tem duração de um ano letivo. As 

aulas são de duas horas, uma vez por semana, perfazendo, com as pausas de férias, 

um total aproximado de 100 horas.  

 

Objetivos 
- Dar a conhecer a renda de bilros; 

- Manter a tradição da renda de bilros; 

- Ensinar outra forma de fazer renda através de pontos diferentes, utilizando 

bilros. 

 

Público-alvo predominante 
Público maior de 18 anos de idade. 
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Principais atividades 
A principal atividade é tão-somente o ensino da renda de bilros. 

 

Estratégias e metodologias 
A principal estratégia é o ensino individualizado. Foi nesse sentido que se 

limitou a seis o número de elementos da turma. É sempre difícil começar rendas e 

ensinar pontos a muitas pessoas ao mesmo tempo. Há a preocupação de obedecer ao 

ritmo de cada um. 
A principal estratégia é tentar que os participantes não avancem para 
aprendizagem de um ponto novo sem estarem cientes e à vontade com os 
pontos anteriormente aprendidos. No projeto que eu elaborei está patente 
toda a planificação por aulas. Quais os pontos que vou ensinar e como o 
vou fazer. Eu divido sempre por aulas, mas é impossível cumprir isso, pois 
cada uma tem o seu ritmo, cada qual faz da sua maneira e, enquanto elas 
não souberem mesmo os pontos, não podemos avançar. Por isso, 
independentemente do plano, quem define o tempo que precisa para 
aprender é a formanda (Marta Dias, 2014: entrevista n.º 13). 

 

Detalhes 
O principal detalhe deste curso é o número de alunos, reduzido a apenas seis, 

pois são necessários materiais específicos, como por exemplo os cavaletes. 

 

Outro aspeto importante é o facto de ser uma renda que necessita de muita 

prática. Por isso mesmo, os alunos da primeira edição do curso ainda se encontram 

com a professora, uma vez por semana, num outro edifício, para continuarem a 

praticar e a esclarecerem dúvidas. 
Este projeto contribui na autonomia e cooperação dos seus participantes na 
medida em que está a aprender algo novo desconhecido até então e acima 
de tudo proporciona um excelente convívio entre todos. Além deste curso 
proporcionar aprendizagens também fomenta o convívio e a boa disposição. 
Estamos sempre a rir. É bom para elas porque participam e estão a passar 
agradavelmente o tempo, aprendem uma coisa nova. Curiosamente, esta 
renda requer muita concentração por isso, às vezes, e são elas que dizem, 
quando estão nervosas ou alteradas vêm para o curso e acabam por relaxar 
e ficar mais calmas (Marta Dias, 2014: entrevista n.º 13). 

O facto de a formadora permitir trabalho em casa também estimula a 

autonomia e a cooperação, pois os formandos avançam na realização da renda 

mediante os seus conhecimentos e habilidades. 

 

Curso de bordados 
Na mesma linha da renda de bilros, os bordados são um fator identitário de 

uma região. Também o Curso de bordados da FLL intenta preservar a tradição e o 
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artesanato existente na freguesia. Também com imensa procura, o Curso de bordados 

é um projeto que já existe desde 2010, ainda noutro edifício que não o Multifuncional 

da FLL. 

 

Origem e evolução 
Tudo começou com uma conversa entre Clarinda Fonseca, atual formadora e 

responsável pelo Curso de bordados da FLL, e o Dr. Carlos Torres. A conversa versou 

sobre bordados, mas caraterizou-se por ser uma troca banal de ideias. Contudo, 

Clarinda Fonseca conta que percebeu que o Dr. Carlos estaria a contar com ela para 

não deixar cair no esquecimento tão bela arte. Como resultado dessa conversa, iniciou 

o Curso de bordados da FLL. 

O curso prolonga-se ao longo do ano letivo e desde a sua primeira edição, que 

remonta ao ano de 2010, que tem lotação esgotada. A procura revela-se maior que a 

oferta. Atualmente, o curso tem 15 alunas. Porém, no início, não havia limite de alunos, 

facto que esgotava a formadora. Para o ano, por exemplo, não abrirão vagas para 

mais de 8 alunos. O curso funciona duas horas por semana, que, com as pausas de 

férias escolares, totaliza cerca de 100 horas de formação. 

 

Objetivos 
- Ensinar bordados; 

- Manter hábitos e tradições ancestrais; 

- Rentabilizar tempo livre. 

 

Público-alvo predominante 
O público-alvo predominante é do sexo feminino, maior de 18 anos de idade. 

 

Principais atividades 
A principal atividade é o ensino de bordados. Contudo, nesta edição do curso, 

haverá lugar a uma exposição dos principais trabalhos das formandas. 

 

Estratégias e metodologias 
A principal estratégia é contada na primeira pessoa, pela voz da formadora 

Clarinda Fonseca.  
Uma escola de bordados não funciona como uma escola primária. Se 
funcionasse como na escola primária, num dia todas aprendiam ponto pé de 
flor, amanhã aprendiam ponto cheio, depois ponto de recorte e assim 
sucessivamente até aprenderem todos os pontos ou até as aulas acabarem, 
com aquela evolução dos pontos. Mas estas aulas não funcionam assim. É 
mais ao gosto do freguês. Vem uma aluna que já sabe o ponto pé de flor e 
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não o quer, nem precisa, de aprender. Vem outra que já fez recorte e quer 
aprender outra coisa. Como tenho de responder a cada uma de maneira 
diferente, eu tenho de ter ‘bagagem’ para todas. Dá muito mais trabalho ser 
assim, mas as pessoas aprendem ao ritmo delas, o que me dá cabo da 
cabeça. É impossível planear as aulas, porque ensino tudo o que elas 
querem (Clarinda Fonseca, 2014: entrevista n.º 14). 

Baseada numa metodologia ativa, todas as formandas têm possibilidade de 

praticar as aprendizagens adquiridas, esclarecendo as dúvidas através de um ensino 

personalizado e individualizado por parte da formadora. 

 

Detalhes 
O Curso de bordados da FLL carateriza-se também por proporcionar 

momentos de convívio entre as participantes, funcionando como um espaço de 

relação e rentabilização do tempo livre. 

Em relação à participação, autonomia e cooperação,  
nos bordados, elas participam, até porque são elas que fazem o trabalho. 
Este grupo tem muito interesse e participa muito. Também é autónomo 
porque eu apenas explico e ensino como se faz, mas são elas que fazem, 
em casa. Aliás, não é apenas em duas horas que elas desenvolvem o 
trabalho. Têm de o fazer sozinhas, autonomamente. Em relação à 
cooperação, a prova está à vista. É um grupo bem-disposto, que se ajuda 
mutuamente. O nível de cooperação é de 100%. É claro que eu espero que 
o que se passa com os bordados se passe na própria vida das pessoas 
(Clarinda Fonseca, 2014: entrevista n.º 14). 

Outro detalhe, talvez o mais importante, é o facto de, depois do curso terminar, 

as formandas deslocarem-se, frequentemente, a casa da formadora para esclarecer 

dúvidas e continuar a praticar os bordados, contribuindo para que a arte de bordar não 

se esvaneça no tempo. 

 

Curso de tapeçaria 
O Curso de tapeçaria da FLL conhece, no ano de 2014/15 a sua primeira 

edição. Contudo, sucede aos Cursos de execução de bonecas de pano, Arte floral, 

Acessórios de moda, entre outros, orientados pela mesma formadora. 

 

Origem e evolução 
Lia Alvadia recorda que 

tudo começou quando o Dr. Carlos me convidou para apresentar propostas 
daquilo que eu poderia ensinar. No primeiro curso apresentei três propostas 
e ele escolheu as Bonecas de Pano. O segundo curso foi de Arte Floral. O 
terceiro foi acerca da Reciclagem e da recuperação de peças, onde se 
reabilitaram mobílias velhas. Quando acabei de executar os três cursos, fiz 
três novas propostas. Repeti a proposta de bonecas de pano, pois tive 
muita procura. Havia muita gente interessada. Das outras duas, o Dr. Carlos 
elegeu a Tapeçaria (Lia Alvadia, 2015: entrevista n.º 21). 
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O curso tem a duração de um ano, traduzido em, aproximadamente, 120 horas 

de formação. 

 
Objetivos 
- Ensinar as técnicas de tapeçaria; 

- Proporcionar o sentimento de satisfação na construção de arte; 

- Despertar a sensibilidade de cada uma; 

- Preservar a tradição e adaptá-la a gostos contemporâneos. 

 
Público-alvo predominante 
Os formandos que, predominantemente, participam no Curso de tapeçaria são 

mulheres, entre os 20 e os 70 anos. 

 
Principais atividades 
Tal como os outros cursos incrementados na FLL, também o Curso de 

tapeçaria tem nas aulas semanais, estas com duração de duas horas, a sua principal 

atividades. Contudo, outra atividade importante é a exposição dos trabalhos finais dos 

participantes, no final do ano, que tem lugar no Edifício multifuncional. 

 

Estratégias e metodologias 
A principal estratégia passa pelo ensino individualizado e direcionada a cada 

formanda. Lia Alvadia explica que,  
em primeiro lugar, entrego um manual, esquematizado, com mais de cem 
pontos diferentes. Depois, elas definem qual a ordem dos pontos que 
querem aprender. Eu sou capaz de estar a ensinar pontos diferentes, a 
pessoas diferentes, na mesma sessão (Lia Alvadia, 2015: entrevista n.º 21). 

As necessidades e anseios das formandas são sempre o ponto de partida para 

o processo de ensino-aprendizagem. 
Ausculto sempre as necessidades e gostos de cada um e faço um projeto 
de trabalho com elas, de modo a adaptar o ponto e o trabalho aos gostos de 
cada uma. Obviamente que dou sugestões para ficar um trabalho final 
agradável (Lia Alvadia, 2015: entrevista n.º 21). 

Para registo do trabalho efetuado, Lia Alvadia elabora, em tapeçaria, um “Livro 

de Pontos” – “um livro onde cada página é bordada com o ponto aprendido. É uma 

metodologia que permite ficar registado as aprendizagens adquiridas” (Lia Alvadia, 

2015: entrevista n.º 21). Para memória futura, cada formanda, depois de elaborar na 

prática o ponto pretendido, tem que registar, autonomamente, a teoria sobre a 

competência adquirida. 
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Detalhes 
Os cursos ministrados na FLL sobre esta temática têm a particularidade de já 

terem conseguido criar algumas iniciativas empreendedoras. Existem pessoas que 

conseguem, depois de terem frequentado o curso, retirar algum rendimento das 

aprendizagens. Lia Alvadia salienta que tem “formandas e ex-formandas que 

participam em Feiras e Exposições a par comigo e que já ganham dinheiro com 

vendas” (Lia Alvadia, 2015: entrevista n.º 21), o que demonstra autonomia e 

emancipação por parte das formandas. 

O facto de se materializar as aprendizagens, com a obtenção de um produto 

final e por ter uma vertente essencialmente prática, o curso vela bastante pela 

participação das pessoas. São os próprios formandos a construir um projeto delineado 

por eles. 

Em relação à cooperação, por ser um curso baseado numa estratégia 

individualizada de partilha de conhecimentos, o respeito pelo ritmo de cada formando 

revela bom ambiente e colaboração entre os participantes. 

 

Serviço de boleias gratuitas 
A FLL disponibiliza às populações dos concelhos de Nelas e de Carregal do 

Sal, nos dias úteis, segundo um itinerário e horários definidos, um Serviço de boleias 

gratuitas. Este serviço é assegurado por uma viatura de 9 lugares (incluindo o 

condutor) e é conduzida por um profissional devidamente credenciado. 

 

Origem e evolução 
O Serviço de boleias gratuitas da FLL surgiu no seguimento de várias 

sugestões da população. Iniciou em fevereiro de 2014 e é, atualmente, um dos 

serviços e apoios da FLL com mais adesão. Funciona nos dias úteis, entre as 09,00h e 

as 17,45h, interrompendo o serviço durante o mês de agosto. 

De cariz social, complementando a tendência mais cultural e educativa da FLL, 

o Serviço de boleias gratuito iniciou com um itinerário que iniciava quatro vezes na 

Lapa do Lobo, duas de manhã e duas à tarde, abrangendo no seu trajeto os dois 

concelhos da área de abrangência, dando mais destaque, porém, em dois percursos, 

à ligação Lapa do Lobo – Canas de Senhorim – Nelas, como poderemos perceber no 

anexo 38.  Três meses mais tarde, percebeu-se a necessidade de alargar o itinerário, 

num dos percursos diários, às povoações de Vale de Madeiros, Urgeiriça e Carvalhal 

Redondo, como se confirma no anexo 39. É um dos serviços mais acarinhado pelos 
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habitantes da aldeia, sendo transversal a todas as idades e géneros, servindo para 

que as pessoas cumpram as mais variadas tarefas. 

 

Objetivos 
- Proporcionar às populações um Serviço de boleias gratuito que lhes permita 

deslocar-se para outras localidades, entidades e serviços. 

 

Público-alvo predominante 
- Todos os públicos, desde que cumpram os seguintes requisitos: 

Os menores de 12 anos terão de ser acompanhados por um adulto e os 

menores de 9 anos, acompanhados por um adulto mas que tenham menos de 1,35m 

de altura, terão de se apresentar munidos do respetivo dispositivo previsto na lei 

(cadeira, “ovo” ou assento de altura). 

 

Principais atividades 
A principal atividade de Serviço de boleias gratuitas da Fundação consiste num 

itinerário diário, um percurso fixo, onde as pessoas podem usufruir de um transporte 

totalmente gratuito. 

 

Estratégias e metodologias 
Houve sempre por parte da FLL a preocupação de não concorrer com os 

serviços do género prestados à comunidade, nomeadamente taxistas e transportes 

públicos. 

Sendo um serviço limitado a 8 pessoas, a metodologia utilizada obedece a um 

Regulamento (anexo 40) elaborado para o efeito, que define as normas de utilização 

do transporte. Se por acaso se apresentarem no início do percurso, ou em qualquer 

outra paragem mais de 8 utentes, deverá ser respeitada a ordem de chegada. 

Podem utilizar o Serviço de boleias gratuitas qualquer pessoa, desde que 

pautem o seu comportamento pelas boas regras de civilidade, higiene e segurança. 

Sendo um transporte exclusivo de pessoas, nenhum indivíduo pode levar consigo 

volumes que não possa colocar debaixo do seu assento ou ao seu colo. 

É um serviço que inicia sempre a partir da Lapa do Lobo, mas os cidadãos 

poderão sempre tomá-lo e largá-lo em qualquer uma das paragens intermédias do 

percurso. 
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Detalhes 
Um detalhe interessante é a adesão de mais público para além do idoso. 

Simão Simão, responsável pelo serviço, refere que “quando iniciámos o projeto tinha 

em mente que a maioria dos utilizadores seriam idosos, algo que se revelou não ser 

verdade, pois abrangemos todas as faixas etárias” (Simão Simão, 2015: entrevista n.º 

20). 

Outro pormenor é o facto da gratuidade do serviço permitir mais autonomia às 

pessoas que dele usufruem. 
O Serviço de boleias gratuitas da FLL permite, principalmente, às pessoas 
poupar algum dinheiro. Nos dias que correm faz alguma diferença no 
orçamento familiar. Também permite as pessoas mais idosas não 
dependerem tanto das famílias, tornando-se mais autónomas. Como só 
podem utilizar o serviço oito pessoas de cada vez, e eu nunca tive 
necessidade de criar uma ordem de utilização, isso leva a que as pessoas 
se respeitem e aceitem a ordem de chegada, o que demonstra 
responsabilidade e companheirismo para com os outros (Simão Simão, 
2015: entrevista n.º 20). 

O regulamento deste serviço também prevê que, sendo a FLL proprietária 

plena da viatura onde se realiza este serviço, tendo dado início ao mesmo por 

iniciativa própria sem receber quaisquer contrapartidas públicas ou privadas, compete 

aos Órgãos decisores da Fundação determinar as regras deste serviço de transporte, 

podendo-as alterar sempre que assim o entenderem ou acharem necessário e 

podendo inclusivamente, a todo o tempo, suspenderem ou cancelarem o serviço. 

 

Fitness Magic 
A FLL, dando seguimento aos objetivos, apoia atividades de índole cultural, 

desportivo e de lazer. O grupo Fitness Magic é um pragmático exemplo disso mesmo. 

Apesar de o grupo já existir noutros moldes, depois de solicitar apoio à FLL, esta optou 

por suportar os encargos desta iniciativa, que já conta com cinco anos de atividade e 

meia centena de participantes. 

 

Origem e evolução 
Tal como fora referido, o Fitness Magic é caraterizado por uma autonomia 

singular. Já existia antes de ser uma atividade apoiada pela FLL. Na sua origem, em 

2010, esteve a vontade de uma habitante da Lapa de Lobo que, por praticar fitness 

num ginásio, decidiu iniciar a atividade, de modo completamente independente, nas 

instalações da Associação Desportiva e Cultural Lapense (ADLC). 

Patrícia Borges, a atual instrutora, recorda que 
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na altura, não tinham qualquer tipo de apoio. Não tinham materiais, nem 
nada. Os elementos do grupo tinham apenas de se fazer sócias da ADCL, 
numa espécie de condição, para a cedência deste espaço para as aulas e 
pagamento do seguro. Entretanto, essa rapariga resolveu ser mais 
ambiciosa e criar um grupo mais estruturado e, inclusive, arranjar mais 
material. Foi aí que surgiu o apoio da Fundação Lapa do Lobo (Patrícia 
Borges, 2014: entrevista n.º 17). 

Uma das exigências da FLL para apoiar a atividade foi a contratação de uma 

pessoa formada na área, assumindo os honorários dessa profissional. 

Atualmente, o Fitness Magic funciona com duas turmas distintas. Conta com 

mais de 50 inscritos, números que vão sendo permanentemente atualizados, com as 

desistências e novas entradas. “Inicialmente era apenas uma [turma], mas a procura 

tem aumentado. Há limite, devido ao material e ao espaço, até 25 elementos por turma. 

Neste momento, tenho casa cheia” (Patrícia Borges, 2014: entrevista n.º 17). 

 

Objetivos 
- Promover a prática de exercício físico; 

- Incentivar para hábitos de vida saudável; 

- Proporcionar momentos de diversão e lazer. 

 

Público-alvo predominante 
- Todos os públicos, maiores de 15 anos. 

 

Principais atividades 
A principal atividade são aulas de uma hora, três vezes por semana, onde o 

objetivo é, essencialmente, a prática de exercício físico. À parte das aulas, ou como 

resultado delas, o grupo realiza uma atuação, em moldes de apresentação pública, 

vinculada pela participação na festa de aniversário da ADCL, no mês de abril. 

O grupo não sente o anseio de revelar às pessoas o que faz nas aulas. 
Não sentimos necessidade, nem está dentro dos meus planos, nem dos 
delas, abrir ao exterior as nossas atividades. Fazemos aulas temáticas, por 
exemplo sobre o Halloween, mas sempre cá dentro. Elas não gostam muito 
de se mostrar. No verão, como fazemos as aulas ao ar livre, no Jardim 
Fundação Lapa do Lobo, as pessoas podem ir ver-nos e até podem 
exercitar-se connosco (Patrícia Borges, 2014: entrevista n.º 17). 

 

Estratégias e metodologias 
A metodologia adotada nas aulas é, obviamente, ativa e participativa, centrada 

na prática de diferentes modalidades do fitness, sempre acompanhadas com música. 

A estratégia passa por experimentar todas as modalidades do fitness, desde o zumba, 
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ao step, aeróbica de alto impacto, jump, pilates ou cardiofitball. Para cada aula, 

Patrícia Loio elege uma modalidade. Contudo, já teve de alterar a sua estratégia.  
Inicialmente, eu tinha dividido as três aulas em modalidades. Imagina, à 2ª 
feira zumba; à 4ª feira step; à 6ª jump, por exemplo. Mas, como tenho 
pessoas que só vêm a um dia da semana e estavam sempre a fazer o 
mesmo, tenho que andar sempre a variar. Tive que me adaptar ao público. 
Às vezes até venho com uma ideia e são as próprias alunas a sugerir que 
modalidades vamos praticar (Patrícia Borges, 2014: entrevista n.º 17). 

 

Detalhes 
Em relação à participação, autonomia e cooperação, Patrícia Loio, é parca, 

mas assertiva, nas palavras. 
Só no facto de elas praticarem, repetirem o exercício, estão a participar na 
sua própria condição física. Não se pratica exercício físico nem se melhora 
a condição física ou a saúde ficando parada, a ver os outros. Elas são 
autónomas no sentido em que elas próprias podem praticar os exercícios e 
as coreografias que eu ensino. O exercício físico é algo que só depende da 
própria pessoa, da autonomia dela. Em relação à cooperação, fomento 
muito o espírito de grupo e o respeito pelos outros (Patrícia Borges, 2014: 
entrevista n.º 17). 

Com ambiente salutar, o Fitness Magic carateriza-se por fomentar o bem-estar, 

aliando ao exercício físico, mais do que qualquer outro aspeto. 

 

Lapa Saudável 
Na linha do apoio a atividades que incentivam a prática de exercício físico e a 

promoção de hábitos de vida saudável, a FLL desenvolve o projeto Lapa Saudável, 

que centra as suas atividades no exercício físico, na alimentação saudável e na 

análise dos fatores de risco, proporcionando aos seus participantes um controlo 

permanente acerca da sua condição física. 

 

Origem e evolução 
O Lapa Saudável nasce de uma proposta de dois colaboradores, entre eles um 

Animador Sociocultural, cuja ideia seria fomentar atividades de animação desportiva a 

um público adulto e idoso, residente na Lapa do Lobo. A proposta é entregue ao 

Conselho e Administração em fevereiro de 2014, tendo sido ajustada, de acordo com 

as sugestões da Administração e aceite pela mesma. As atividades do Lapa Saudável 

iniciaram em abril de 2014. 

Inicialmente, houve a preocupação de selecionar o público-alvo, para que 

usufruíssem desta oferta público que estaria menos interessado e menos habituado a 

frequentar as restantes atividades da FLL. Para além disso, tentou-se dar primazia aos 
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residentes adultos da Lapa do Lobo. Sem que se pretendesse estabelecer critérios de 

seleção muito rígidos e intransigentes, havia a preocupação de, em algumas 

atividades, dar prioridade aos interessados de acordo com os seguintes critérios: 

residente na Lapa do Lobo, maiores de 35 anos; residente na Lapa do Lobo; residente 

nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal, maiores de 35 anos; residente nos 

concelhos de Nelas e Carregal do Sal e, finalmente, restante público. 

Contudo, depressa esses critérios deixaram de se utilizar e alargaram-se as 

atividades a todos os públicos, utilizando o principal critério utilizado na FLL, que é a 

ordem de inscrição ou chegada. 

O projeto Lapa Saudável iniciou com as aulas de Iniciação às Danças de Salão, 

as consultas de aconselhamento nutricional e a vigilância de fatores de risco. Para 

estas atividades foram abertas inscrições, limitadas a 20 participantes. Apenas esses 

20 participantes usufruíam dessas atividades, duas vezes por semana. 

A par dessas atividades centrais, realizavam-se caminhadas, corridas e ações 

de informação, abertas à comunidade, nas quais se abriam inscrições pontuais. 

Depois da pausa em agosto, reiniciou-se as mesmas atividades, mas limitada a 

32 participantes, divididos em duas turmas, com atividades apenas uma vez por 

semana. 

Em janeiro de 2015, optou-se por dividir o projeto em três atividades: as aulas 

de Iniciação às Danças de Salão, com duas turmas de 16 elementos cada, com uma 

aula de duas horas semanais; o aconselhamento nutricional e a vigilância de fatores 

de risco, uma vez por mês, durante quatro horas, aberto a toda a comunidade e, por 

último, as ações de informação e sensibilização (caminhadas, palestras, encontros), 

realizadas durante a primavera e o verão, abertas a toda a comunidade. 

 

Objetivos 
- Promover a prática de exercício físico controlado e vigiado; 

- Incentivar para uma alimentação equilibrada; 

- Desenvolver a prática de exercício físico ligado ao lazer (dança); 

- Proporcionar o controlo dos níveis de fatores de risco; 

- Promover atividades de ócio e lazer, ligadas a hábitos de vida saudável. 

 

Público-alvo predominante 
Maiores de 18 anos. 

 

Principais atividades 
As principais atividades do Lapa Saudável são: 
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- Aulas semanais de Iniciação às danças de salão; 

- Aconselhamento nutricional; 

- Vigilância de fatores de risco (Saturação de oxigénio, glicemia, tensão arterial, 

colesterol, índice de massa corporal, massa gorda, gordura visceral, entre outros); 

- Caminhadas, encontros, palestras, ações de informação. 

 

Estratégias e metodologias 
A principal estratégia é proporcionar um conjunto de atividades independentes, 

mas interligadas, que permitam que toda a população interessada usufrua das 

condições materiais e humanas disponibilizadas pelo projeto, para que possam 

adquirir hábitos de vida saudável. 

Para tal, contamos com a colaboração de um animador, um professor de 

educação física, uma nutricionista e uma enfermeira, que centralizam todos os 

esforços para oferecer aos participantes a informação teórica e a atividade prática que 

necessitam para melhorar a condição física, consequentemente, psicológica. 

Em relação ao público-alvo, optou-se por responsabilizar os alunos das aulas 

de Iniciação às Danças de Salão, abrindo inscrições limitadas a 16 participantes por 

turma, havendo um controlo de assiduidade. Porém, para as restantes atividades, 

nomeadamente o aconselhamento nutricional e a vigilância de fatores de risco, não se 

abriram inscrições, estando disponíveis a todos os interessados, que vão variando de 

mês para mês. 

O facto de se organizarem caminhadas e outras ações de informação e 

sensibilização é também uma forma de alargar a promoção de hábitos de vida 

saudável a outros públicos mais esporádicos. 

 

Detalhes 
O detalhe principal do Lapa Saudável é o voluntarismo das atividades. Ou seja, 

tendo noção de que a responsabilidade e a autonomia são os principais fatores de 

sucesso de atividades deste género, é dada total liberdade às pessoas para 

participarem nas atividades, não havendo advertências por possíveis desistências. Por 

força de haver inúmeros interessados em atividades com limite de inscrições, é natural 

haver, constantemente, alteração do público-alvo dessas ações. 

Reconhecendo que a falta de tempo para a prática de exercício e as 

oportunidades para adotar uma vida saudável são escassas, o Lapa Saudável 

singulariza-se por ser uma mais-valia para a comunidade na criação de espaços e 

tempos necessários à criação de hábitos de vida saudáveis. 
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Outro aspeto singular é o facto de ser um projeto concertado e ampliado a 

diferentes públicos, abrangendo uma faixa etária mais jovem nas aulas de Iniciação às 

danças de salão, mais idosa no aconselhamento nutricional e vigilância de fatores de 

risco e mais variada nas caminhadas e atividades de informação e sensibilização que 

organiza. Todas estas são atividades que desenvolvem a participação ativa das 

pessoas, que procura os espaços e tempos para a prática de exercício físico 

proporcionado pela FLL. Desenvolvem também a autonomia, pois nenhuma das 

atividades desenvolvidas no projeto se completa por si só, sendo necessários 

comportamentos consequentes por parte dos participantes. Por último, desenvolve 

também a cooperação, no sentido que estabelece a criação de boas práticas, que 

deverão ser reproduzidas no quotidiano e no convívio social e profissional dos sujeitos. 

 

Outros eventos 
Os Outros eventos são um conjunto variado de atividades, organizadas pela 

FLL ou por outras entidades com o apoio da FLL, nomeadamente apresentações de 

obras literárias, colóquios, espetáculos musicais, sessões de poesia, representações 

teatrais, etc. Estes eventos têm vindo a acontecer frequentemente desde o início da 

atividade da FLL e representam um sector da programação anual muito importante. 

 

Origem e evolução 
Existem desde o início da atividade da FLL vários tipos de eventos que não se 

enquadram na programação das principais atividades da FLL. 
Quando nos chegam pedidos e solicitações para aquilo que acabamos por 
designar de ‘Outros eventos’, vêm por pessoas que já estão ligadas, de 
certa forma, à FLL e já lhe reconhecem a dinâmica. Nós não temos, 
propriamente, um critério de seleção desses eventos. É preciso reunir 
algumas condições. Não pode colidir com nenhuma atividade organizada ou 
apoiada por nós; não pode colidir com os nossos objetivos; não pode 
manifestar opções partidárias ou religiosas... São alguns critérios, mas cada 
caso é analisado singularmente. Não há uma regra estabelecida (Sónia 
Simão, 2015: entrevista n.º 24). 

Grande parte destes eventos, como esclarece Carlos Torres, 
“são, neste momento, quase todos definidos por propostas que nos chegam 
de pessoas ou organizações de fora da FLL. O critério de seleção desses 
eventos é um pouco aleatório. A Galeria, o Serviço educativo e a Biblioteca 
têm uma calendarização e uma programação pensada com muita 
antecedência, que traçam a linha de ação definida para a FLL. Os 
responsáveis apresentam um projeto anual, que é analisado e aprovado 
pela administração. Todos os Outros eventos culturais são aleatórios e 
dependem das propostas e do calendário disponível na FLL. São, um 
pouco, ao sabor das propostas (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

 



Estudo de caso: A FLL 

 307 

Objetivos 
- Colmatar necessidades culturais e educativas da população; 

- Potenciar novos públicos; 

- Revelar novos agentes educativos e culturais. 

 

Público-alvo predominante 
- Todos os públicos, de acordo com a especificidade do evento. 

 

Principais atividades 
Ao contrário das atividades e apoios protagonizados pela FLL já aqui descritos, 

é impossível decifrar as principais atividades dos Outros eventos, variando na temática, 

público, metodologia, estratégia, duração, entre outros aspetos. 
Os Outros eventos têm um caráter mais heterogéneo, que pode não 
encaixar em nenhuma linha de ação programada. São propostas diferentes 
umas das outras, que nos agrada, pois dessa forma podemos chegar a 
todos os públicos. Já temos ‘Outros eventos’ programados, que acontecem 
com uma cadência temporal definida, como por exemplo as audições do 
Grupo de Cordas e da Iniciação musical e o Ciclo Tradicionalidades, que 
retomamos em 2015. Temos, também constantemente, algumas 
apresentações de livros. Chegam à FLL todos os anos três a quatro 
propostas desse género. Temos propostas de workshops que nos chegam 
através de pessoas que já conhecem a FLL e consideram que determinado 
workshop faz sentido (Sónia Simão, 2015: entrevista n.º 24). 

Em relação aos workshops, a experiência dita que qualquer temática pode ser 

do interesse de qualquer público. Deste modo, a concretização ou não dos workshops 

está sempre dependente do número de inscritos, que terá der ser igual ou superior a 8 

participantes. O limite máximo já varia, de acordo com o próprio workshop e as 

metodologias adotadas. 

 

Estratégias e metodologias 
A principal estratégia utilizada na definição dos Outros eventos é ter uma 

abertura total a qualquer proposta. Proposta essa que será, depois, alvo de uma 

apreciação por parte do Conselho de Administração, que vai ajustando a atividade da 

FLL nesse sentido.  
Vamos ajustando a atividade da FLL às propostas interessantes que nos 
trazem e continuam a trazer. Existem propostas que não aceitamos. Ou 
porque não temos calendário para mais ou porque não se ajustam aos 
princípios estatutários da FLL. Uma estratégia é estar de portas abertas a 
novas estratégias e propostas. Sempre tem estado. Aliás, só assim faz 
sentido. Temos aceitado muitas propostas e não aceitamos mais por uma 
das três razões: Imperativos de ordem orçamental, calendarização e/ou 
espaço e ajustamento com os objetivos da FLL (Carlos Torres, 2015: 
entrevista n.º 25). 
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Detalhes 
Um detalhe interessante na organização dos Outros eventos é perceber que 

são atividades que vão, essencialmente, ao encontro de um determinado grupo de 

pessoas, que voluntariamente marcam presença e participam. 

Sónia Simão acredita que, 
com a participação nas atividades, as pessoas fiquem mais ativas, mais 
espontâneas. Aliás, um dos objetivos das nossas atividades é que a médio 
e a longo prazo se possam ver resultados de toda esta mudança que a FLL 
trouxe aos concelhos de Nelas e Carregal do Sal. (...) Estamos a enraizar 
hábitos e acredito que todas estas propostas, de alguma forma, aproximem 
as pessoas e lhes proporcionem algum tipo de conhecimento que lhes 
permita serem mais participativos e mais autónomos. (...) Ao nível da 
solidariedade e cooperação, penso que a FLL contribui para a formação de 
uma sociedade mais solidária e cooperante. Por exemplo, noto que o 
espírito da FLL é refletido em outras atividades de outras entidades. As 
nossas práticas são exemplo para outras entidades (Sónia Simão, 2015: 
entrevista n.º 24). 

Um pormenor interessante é o aumento de propostas de atividades de pessoas 

externas à FLL, que veem nela o lugar para concretizar e desenvolver o seu trabalho, 

confirmando que a FLL fortalece a participação ativa e estimula a autonomia dos 

sujeitos, que não se limitam a usufruir passivamente da oferta cultural e educativa da 

FLL, mas que, pelo contrário, sentem o impulso e a vontade de contribuir para essa 

mesma oferta. 

 

Apoios a entidades 
Para além de todas as atividades e apoios fomentados pela FLL, existe 

também outro tipo de apoio, prestado às entidades dos concelhos de Nelas e Carregal 

do Sal. São apoios, no mais das vezes, financeiros, que pretendem contribuir para o 

desenvolvimento das atividades e a consecução dos objetivos dessas mesmas 

entidades.  

Qualquer entidade que solicite apoio à FLL terá de apresentar o Plano de 

Atividades e marcar uma reunião com o Dr. Carlos Torres. Só depois de perceber a 

realidade e os objetivos da entidade é que são, ou não, concedidos os apoios. São, no 

entanto, decisões que resultam da análise particular de cada caso, não obedecendo a 

critérios rigorosamente estabelecidos. 
Nós, em relação aos apoios a entidades, fazemos a análise das propostas e 
do trabalho desenvolvido. A FLL privilegia muito as Bandas Filarmónicas, 
porque eu considero que, atualmente, as Bandas Filarmónicas são as 
verdadeiras escolas de música deste país (Carlos Torres, 2015: entrevista 
n.º 25). 

A maior parte das entidades apoiadas pela FLL são associações, de âmbito 

cultural, educativo, recreativo e desportivo. 
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Apoiamos os Bombeiros Voluntários, neste caso, por uma questão mais 
filantrópica, apesar de não gostar dessa palavra. Aqui já está presente uma 
vertente social e não tanto cultural. Também apoiamos as camadas jovens 
dos clubes desportivos. Temos algumas dúvidas se o nosso apoio se 
direciona para as camadas jovens, mas a ideia é apoiar as iniciativas 
destinadas às camadas jovens (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Um dos principais critérios para a cedência de apoio é o trabalho desenvolvido 

por determinada entidade e a taxa de execução das atividades planeadas. Contudo, é 

bastante complicado, senão impossível, perceber se todos os apoios concedidos 

estarão a ser utilizados para o fim solicitado. 
Nós não temos capacidade para monitorizar todos os apoios que damos. Se 
em alguns casos esse apoio é mal utilizado, mais uma vez, acho que é o 
preço que se paga quando se empreendem projetos deste tipo. (...) Claro 
que tenho a noção que um ou outro apoio que demos foi indevido ou não 
merecido. Tenho noção que um ou outro apoio que demos foi mal usado, 
mas, felizmente, é uma minoria e é o preço que se paga por empreender 
ações deste género. Eu sou muito crédulo e tenho muita confiança nas 
pessoas. Se calhar, às vezes, sou ‘enganado’, mas isso não me incomoda 
(Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

É uma forma de estar na vida que faz com que a FLL assuma um papel 

preponderante no desenvolvimento cultural, educativo e social da comunidade onde se 

insere, criando uma relação muito próxima e genuína com os públicos, cada vez mais 

informados, participantes, cooperantes, responsáveis e agentes transformadores da 

sociedade. 

 

A FLL em números 
Apesar de um Estudo de caso privilegiar a análise qualitativa dos dados, é 

justo espreitar a FLL através de uma perspetiva quantitativa, expondo alguns números 

que, de forma objetiva, contribuem para estudar melhor o caso que aqui se pretende 

analisar. 

Atribuindo maior destaque ao ano de 2014, no que respeita ao público-alvo 

envolvido nas atividades e apoios, iremos também interpretar a evolução dos números, 

desde 2010, o ano de inauguração, até ao final do ano passado. 

A tabela 18 apresenta o número de pessoas que usufruíram das diferentes 

atividades proporcionadas pela FLL durante o ano de 2014. 
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Tabela 18: Número de participantes nas atividades da FLL em 2014 

Evento/atividade Participantes 
Apoio estudantil 33 
Serviço educativo 4134 
Biblioteca 823 
Espaço cibernético 1564 
Galeria 858 
Cinema 206 
Ateliê das Artes 28 
Fitness Magic 50 
Iniciação musical 21 
Grupo de Cordas 42 
Curso de Informática 20 
Curso de Bilros 10 
Curso de bordados 15 
Curso de tapeçaria 24 
Serviço de boleias 3795 
Lapa Saudável 362 
Outros eventos 2073 
TOTAL 14058 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Se considerarmos apenas a população do concelho a que pertence, Nelas 

(com 14037 habitantes) o universo de utilizadores e participantes nas atividades da 

FLL corresponde a 100,2% dos habitantes. São números que é preciso compreender 

no contexto evolutivo que a FLL sofreu ao longo dos anos, desde a sua inauguração, 

em 2010. Quase a completar cinco anos de atividade, a FLL aumentou a sua oferta de 

atividades, eventos e apoios, que resultou também num aumento de participantes. 

A tabela 19 apresenta a evolução de participantes nas atividades da FLL, 

distribuídos por visitas à Galeria e Edifício-sede, utilização da Biblioteca e Espaço 

Cibernético e presença nos eventos, desde 2010 até 2014. 

Tabela 19: Evolução do número de presenças na FLL, desde 2010 até 2014 

Ano Visitas / Galeria 
Biblioteca/ Espaço 

Cibernético 

Eventos e 

atividades 
TOTAL 

2010 217 318 760 1295 

2011 1144 1519 4696 7359 

2012 584 1337 4712 6633 

2013 637 1444 3863 5944 

2014 502 1564 11992 14058 

 
Fonte: Elaboração própria 
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O significativo aumento de presenças nos eventos e atividades da FLL no ano 

de 2014 deve-se, essencialmente, ao facto de o cálculo ter contemplado o Serviço de 

boleias, iniciado em fevereiro de 2014. Esta análise quantitativa contraria o ditado que 

defende que quanto maior a quantidade, menor a qualidade. No caso da FLL, a 

qualidade é assegurada pela diversidade e dedicação dos serviços que faculta à 

comunidade, abrangendo uma ampla faixa etária e diferentes sectores da sociedade, 

atingindo um vasto público. É, aliás, a opinião manifestada pelo público-alvo das 

atividades e apoio da FLL que iremos apresentar nas próximas páginas. 
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A opinião dos participantes 
Ocorre-nos Coutinho (2014) ao entender o Estudo de caso orientado com o propósito 

de explorar, descrever ou ainda explicar. A investigação sobre a FLL surgiu com a 

necessidade de explicar, através de uma realidade concreta, o contributo das práticas de 

ASC na educação para a participação, cooperação e autonomia dos atores locais, no 

contexto de diferentes espaços educativos. Exploraram-se os contextos da FLL como 

espaços privilegiados de educação para a participação, cooperação e autonomia, tendo 

como ponto de partida um enquadramento teórico fundamentado e alicerçado numa 

bibliografia atual e pertinente sobre a temática. Tentou-se, ao longo do trabalho em geral, e 

das páginas deste capítulo em particular, descrever a potencialidade, a competência e a 

consciência do trabalho desenvolvido pela FLL. Ao protagonizar as suas práticas educativas, 

culturais e sociais junto de um determinado público, importa conhecer a opinião desse 

público que usufrui dos serviços, apoios e atividades da FLL. 

Optamos por utilizar dois instrumentos de recolha de dados, mediante a designação 

da amostra, tal como explicado no capítulo Metodologia. 

Por um lado, distribuiu-se um inquérito por questionário a 212 participantes das 

diferentes atividades e apoios da FLL. Por outro lado, solicitaram-se, através de carta ou 

correio eletrónico depoimentos (apêndice 2) a determinadas pessoas, que, por força de 

pertencerem a iniciativas apoiadas ou fomentadas pela FLL ou ainda a entidades apoiadas 

pela FLL, se definiram como informantes privilegiados deste Estudo de caso. Foram aceites 

33 depoimentos válidos (anexos 1 a 33). Incluíram-se excertos desses depoimentos na 

argumentação sobre a FLL e a sua relação com a educação, cultura e sociedade. Nesta 

fase, apresentam-se apenas os resultados obtidos pela análise aos inquéritos por 

questionário, distribuídos aos participantes das atividades da FLL. 

De seguida apresentamos, na tabela n.º 20, a distribuição de frequências de um 

primeiro conjunto de dados obtidos com o resultado do Inquérito por questionário, através do 

qual é possível desenhar o perfil dos inquiridos. 
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Tabela 20: Tabela de Frequências – Variáveis independentes 

Variável Frequência 
n (%) 

Atividade/ Curso/ projeto Grupo de Cordas 
Serviço Educativo 
Lapa Saudável – Rastreio 
Biblioteca 
Curso de Bordados 
Ateliê das Artes 
Fitness Magic  
Galeria 
Lapa Saudável – Danças 
Curso de Informática 
Curso de Tapeçaria 
Curso de Bilros 

39 (18,4%) 
37 (17,5%) 
22 (10,4%) 

19 (9,0%) 
16 (7,5%) 
15 (7,1%) 
14 (6,6%) 
13 (6,1%)  
13 (6,1%) 
10 (4,7%) 

9 (4,2%) 
5 (2,4%) 

Género Feminino 
Masculino 

148 (69,8%) 
62 (29,2%) 

Idade  
< 7 anos 
7-18 anos 
19-30 anos 
31-48 anos 
49-65 anos 
> 65 anos 

(Mín. 6|Máx. 86|Média: 31,14) 
1 (0,5%) 

105 (49,5% 
11 (5,2%) 

51 (24,1%) 
37 (17,5%) 

12 (5,7%) 
Localidade Concelho de Nelas 

Concelho de Carregal do Sal 
Outros Concelhos 

184 (87,6%) 
19 (9,0%) 

7 (3,3%) 
Situação profissional Estudante 

Desempregado 
Reformado 
Doméstica 
Empregado 

106 (53,5%) 
7 (3,5%) 

16 (8,1%) 
17 (8,6%) 

52 (26,3%) 
Habilitações literárias Sem escolaridade 

1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
Secundário 
Ensino Superior 

2 (0,9%) 
20 (10,3%) 
31 (15,7%) 
78 (39,6%) 
40 (20,3%) 
26 (13,2%) 

Experiência anterior na área Sim 
Não 

86 (41,0%) 
124 (59,0%) 

Inscrito em mais atividades da 
FLL 

Sim 
Não 

61 (28,9%) 
150 (71,1%) 

Motivo da Inscrição Interesse pela área 
Rentabilização tempo livre 
Incentivo de outras pessoas 
Acompanhamento colegas 
Relação com profissão 
Gosto pela instituição 
Formador 
Distração 

155 (73,1%) 
58 (27,4%) 
43 (20,3%) 
49 (23,1%) 
37 (17,5%) 
22 (10,4%) 

3 (1,4%) 
1 (0,5%) 

 

 

Ao analisar a tabela é possível perceber que os inquiridos estão distribuídos pelas 

diferentes atividades da FLL, havendo, no entanto, uma maior procura das atividades Grupo 

de Cordas e do Serviço educativo logo seguida da Lapa Rastreio. A maioria é do género 
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feminino, sendo que a média de idades é de 31 anos, havendo mais participantes entre os 7 

e os 18 anos de idade. A maioria reside no concelho de Nelas, é estudante e não teve 

experiências na atividade onde está inscrita, sendo que o principal motivo pelo qual se 

inscreveu é o interesse pela área em questão. 

De seguida, na Tabela 21, apresenta-se a tabela de frequência para as variáveis que 

designamos de dependentes, onde é possível compreender a influência que as atividades 

da FLL têm nos inquiridos. 

 

Tabela 21: Tabela de Frequências – Variáveis dependentes 

Variável Frequência 
n (%) 

Satisfação com participação Sim 
Não 

210 (99,1%) 
2 (0,9%) 

Contribuição no melhoramento 
profissional 

Sim 
Não 

147 (69,3%) 
65 (30,7%) 

Sentimento de participação na 
comunidade 

Sim 
Não 

163 (77,3%) 
48 (22,7%) 

Sentimento de autonomia Sim 
Não 

175 (82,9%) 
36 (17,1%) 

Sentimento de cooperação Sim 
Não 

160 (75,8%) 
51 (24,2%) 

Relação da atividades em que 
está inscrito com outras 

atividades da FLL 

Rivalidade  
Complemento 
Nenhuma 

3 (1,4%) 
125 (59,5%) 

82 (39,0%) 
Relação da atividades em que 

está inscrito com outras 
atividades de outras entidades 

Rivalidade 
Complemento 
Nenhuma 

10 (4,7%) 
75 (35,4%) 

127 (59,9%) 
Relação da atividades em que 

está inscrito com escola/ 
empresa 

Rivalidade 
Complemento 
Nenhuma 

5 (2,4%) 
89 (42,4 %) 

116 (55,2%) 

Atividades que contribuem 
para a participação, autonomia 

e cooperação 

Não sabe/Não responde 
Oficinas 
Grupo de Cordas 
Ateliê das Artes 
Todas 
Outros eventos 
Curso de Informática 
Cursos de Artesanato 
Iniciação Musical 
Apoio Estudantil 
Lapa Saudável 
Curso de Bordados 
Fitness Magic 
Nenhuma 

117 (55,2%) 
31 (14,6%) 
27 (12,7%) 

21 (9,9%) 
13 (6,1%) 
10 (4,7%) 

5 (2,4%) 
3 (1,4%) 
3 (1,4%) 
2 (0,9%) 
2 (0,9%) 
1 (0,5%) 
1 (0,5%) 
1 (0,5%) 

 

Ao analisar estes dados, é possível perceber que quase todos estão satisfeitos com 

a sua participação e que esta contribui para um melhoramento da situação profissional. A 

grande maioria sente que, desde que está inscrita na atividade, está mais participativa, 

autónoma e cooperante. Também a grande maioria entende que a atividade da FLL em que 
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está inscrito é um complemento a outras atividades da FLL, de outras entidades ou da 

escola/ empresa à qual pertence. 

Foi também possível, através da análise dos resíduos ajustados (RAj), identificar a 

relação entre diferentes categorias das diferentes variáveis em estudo. Nos quadros 

seguintes apresenta-se os respetivos valores de RAj no caso em que têm significado 

estatístico, isto é, quando o registo ajustado é > |1,96| (Pestana & Gageiro, 2008). 

 

Quadro 21: Relação entre a satisfação e efeito de participação e as variáveis 
sociodemográficas 

Satisfação/efeito da 
participação na atividade 

Variáveis 
sociodemográficas 

Resíduo ajustado 
(RAj) 

Satisfação com participação 13-18 anos de idade -2,5 
 

Sentimento de participação 
 

Carregal do Sal 
Outros concelhos 

2,5 
-3,2 

> 66 anos de idade -2,3 

Sentimento de autonomia Carregal do Sal 
Outros concelhos 

2,1 
-3,3 

Sentimento de cooperação Carregal do Sal 
Outros concelhos 

2,6 
-2,1 

Melhoramento do 
desempenho profissional 

 

7-12 anos de idade 
13-18 anos de idade 

2,3 
-3,4 

Desempregado 
Reformado 
Empregado 

-2,3 
-2,1 
3,0 

1º Ciclo 
2º ciclo 

-2,4 
2,0 

 

Relativamente à satisfação com a participação verifica-se uma associação negativa 

com o grupo etário dos 13 aos 18 anos de idade (RAj = -2,5), talvez porque seja a fase da 

adolescência onde os indivíduos são mais passivos e desinteressados e se acentua o 

adolescentrismo. No que respeita ao sentimento de participação verifica-se uma associação 

positiva com o concelho de Carregal do Sal (RAj = 2,5) e uma associação negativa com os 

outros concelhos (RAj =-3,2) e com o grupo etário superior a 66 anos (RAj = -2,3), isto talvez 

porque, apesar de a freguesia não pertencer ao concelho de Carregal do Sal, existe um 

sentimento empático pela Lapa do Lobo; os participantes de outros concelhos sentem, 

talvez, mais afastados geograficamente do âmbito de ação da FLL; o grupo etário superior a 

66 anos, provavelmente, por força da condição profissional e da idade, sente-se menos ativo 

na sociedade. No que respeita ao sentimento de autonomia e cooperação verifica-se uma 

associação positiva com o concelho de Carregal do Sal ( RAj = 2,1 e RAj = 2,6, 

respetivamente) e uma associação negativa com os outros concelhos (RAj = -3,3 e -2,1, 

respetivamente), provavelmente pelos mesmos motivos apontados anteriormente. Em 
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relação ao melhoramento do desempenho profissional, verifica-se uma associação positiva 

com o grupo etário entre os 7 e os 12 anos de idade (RAj = 2,3), com os empregados (RAj = 

3,0) e com os participantes com o 2º ciclo de escolaridade (RAj = 2,0) e uma associação 

negativa com o grupo etário entre os 13 e os 18 anos de idade (RAj = -3,4), com os 

desempregados (RAj = -2,3) e com os participantes com o 1º ciclo de escolaridade (RAj = -

2,4). Isto verifica-se talvez porque os participantes entre os 7 e os 12 anos de idade e os 

alunos a frequentar ou com o 2º ciclo de escolaridade sentem-se incentivados por atividades 

que explorem de forma diferente os conteúdos partilhados na escola; os empregados 

encaram a sua participação como um upgrade dos seus conhecimentos. Em relação aos 

desempregados e os reformados, esse sentimento surge pelo facto de as atividades da FLL 

não serem certificadas nem acreditadas. Os participantes a frequentar ou com o 1º ciclo 

talvez não sintam uma relação direta entre as atividades desenvolvidas pela FLL e os 

conteúdos do currículo escolar. 

 

Quadro 22: Relação entre a satisfação e efeito de participação e as atividades da FLL 

Satisfação/efeito da 
participação na atividade Atividades da FLL Resíduo ajustado 

(Raj) 

Satisfação com participação 

Serviço Educativo 
Incentivo de outras pessoas 

Relação com profissão 
Interesse pela área 

-3,1 
-2,7 
-3,7 
2,3 

Sentimento de participação 

Sim 
Galeria 

Biblioteca 
Lapa Saudável: Rastreio 
Lapa Saudável: Danças 
Gosto pela instituição 

-3,8 
-3,4 
-3,3 
-2,7 
2,0 
2,0 

Sentimento de autonomia 
Galeria 

Incentivo de outras pessoas 
Acomp. de colegas  

-2,9 
-2,3 
-2,2 

Sentimento de cooperação 

Sim 
Galeria 

Biblioteca 
Relação com profissão 

Interesse pela área 

-4,3 
-3,2 
-4,2 
-3,0 
2,3 

Melhoramento do 
desempenho profissional 

Sim 
Biblioteca 

Serviço Educativo 
Curso de Bordados 

2,6 
2,5 

-3,0 
-2,9 
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No que respeita à satisfação com a participação verifica-se uma associação negativa 

com o Serviço Educativo (Raj = -3,1), quando frequentam as atividades por incentivo de 

outras pessoas (RAj = -2,7), quando as atividades estão relacionadas com a profissão (RAj 

= -3,7) e uma associação positiva quando os participantes se inscrevem por terem interesse 

na área. Isto acontece talvez porque o público-alvo do Serviço Educativo são estudantes em 

horário letivo e devem sentir-se obrigados a participar; no segundo caso, por a atividade não 

corresponder às expectativas e não haver um interesse pessoal na participação e no 

terceiro caso talvez porque as atividades fomentadas pela FLL não atribuem certificados 

nem são acreditadas por nenhuma entidade certificadora. Quando os participantes se 

inscrevem por terem interesse na área a associação é positiva porque, provavelmente, 

existe uma motivação pessoal que a isso impele. 

Em relação ao sentimento de participação, verifica-se uma associação negativa, de 

um modo geral (RAj = -3,8) e quando se trata das atividades Galeria (RAj = -3,4), Biblioteca 

(RAj = -3,3) e Lapa Saudável: Rastreio (RAj = -2,7) e uma relação positiva no caso do Lapa 

Saudável: Danças (RAj = 2,0) e quando as pessoas assumem que se inscreveram por 

gostarem da instituição (RAj = 2,0). Isto acontece talvez porque, de um modo geral, as 

pessoas não sintam que as atividades da FLL as preparam para os vários desafios do 

quotidiano, especialmente no que respeita à tomada de decisões e à participação cívica na 

comunidade. No que respeita à Galeria, talvez as pessoas visitem as exposições por outros 

motivos que não o se envolvimento ativo em sociedade; na Biblioteca, talvez a relação entre 

os indivíduos e essa oferta cultural seja mais pessoal e individualizada, muito fechada sobre 

si mesma. O Rastreio promovido pelo Lapa Saudável talvez não seja o suficientemente 

impulsionador de uma ação participada e interessada na comunidade. Pelo contrário, no 

Lapa Saudável: Danças talvez as pessoas se sintam desprendidas e de certa forma 

capazes de fazer e agir por livre e espontânea vontade. O facto de gostarem da instituição 

prova que a FLL é uma entidade respeitada e incentivadora de uma participação ativa e 

atuante. 

Em relação ao sentimento de autonomia, verificam-se associações negativas com a 

Galeria (Raj = -2,9), com o facto de se inscreverem incentivadas por outras pessoas (Raj = -

2,3) e quando participam nas atividades por irem acompanhar outras pessoas (Raj = -2,2). 

Em relação à Galeria suspeita-se que será pelo mesmo motivo pelo qual se sentem menos 

participativas; o facto de o motivo de inscrição ser o incentivo de outras pessoas ou o 

acompanhamento de colegas revela que talvez as pessoas só se inscrevam quando existe 

uma motivação exterior manifestada por um amigo ou colega. 

Em relação ao sentimento de cooperação, regista-se uma associação negativa de 

um modo geral (Raj = -4,3), na Galeria (Raj = -3,2), na Biblioteca (Raj = -4,2), quando as 
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pessoas se inscrevem pelo facto de a atividade estar relacionada com a profissão (Raj = -

3,0) e uma associação positiva quando existe interesse pela área ((Raj = 2,3). Isto acontece 

porque talvez o que leva as pessoas a participar nas atividades, de um modo geral, e a 

visitar a Galeria e a Biblioteca, de um modo particular, sejam motivos muito pessoais e 

singulares. Na relação com a profissão existe também associação negativa talvez pelo facto 

de, como fora já anunciado, as atividades não atribuírem certificados de formação. O 

interesse pela área revela que, talvez, as pessoas queiram partilhar os seus conhecimentos 

de uma forma gratuita e desinteressa, colaborando em outras atividades fora ou dentro do 

âmbito da FLL. 

No que respeita ao melhoramento do desempenho profissional, existe, no geral uma 

associação positiva (Raj = 2,6), também verificada na Biblioteca (Raj = 2,5) e uma 

associação negativa no Serviço Educativo e no Curso de Bordados. Talvez estas situações 

se verificam porque as atividades da FLL, de um modo geral, são vocacionadas para o 

tecido social e profissional da região e, de um modo particular, a Biblioteca contribua para 

que os leitores tenham hipótese de investigarem e aumentarem os seus conhecimentos. 

Por outro lado, talvez no Serviço Educativo, por serem estudantes, se sentam 

obrigados em participar nas atividades e no Curso de Bordados talvez seja por se tratarem, 

na grande maioria, de pessoas reformadas. 

Continuando a apreciação às respostas dadas no Inquérito por questionário, foi 

possível, depois de realizar uma análise por clusters, definir dois agrupamentos com uma 

silhueta de coesão e separação boa, que reflete a qualidade de cluster, com uma medida de 

0,7. Em relação ao tamanho, o cluster 1 tem 66,0% e o cluster 2 tem 34,0% dos inquiridos. 

No quadro 23 apresentam-se as variáveis com associação estatisticamente significativa, 

positiva e negativa, dos clusters.  

 

Quadro 23: Caraterísticas sociodemográficas e das atividades da FLL por cluster 

Variáveis sociodemográficas/atividades FLL Cluster 1 (RAj) Cluster 2 (RAj) 

Concelho do Carregal do Sal 3,3 -3,3 

Satisfação com a participação 2,0 -2,0 

Sentimento de participação na comunidade 10,9 -10,9 

Sentimento de mais autonomia 9,0 -9,0 

Sentimento de maior cooperação 11,5 -11,5 

Experiência anterior na área -3,4 3,4 
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A análise geral do quadro sugere que o clusters 1 é aquele onde a FLL tem um 

impacto mais positivo em comparação com o cluster 2.  

Relativamente às variáveis sociodemográficas, o cluster 1 é composto, 

maioritariamente, por pessoas do Concelho de Carregal do Sal, verificando-se uma 

associação positiva (RAj = 3,3). As restantes variáveis sociodemográficas (idade, género, 

formação e situação profissional) não apresentam diferenças estatisticamente significativas 

em relação à associação com os clusters. 

Apesar de existir uma associação negativa quando questionados acerca de 

experiências anteriores na área (Raj = -3,4), o Cluster 1 regista associações positivas na 

satisfação com a sua participação (Raj = 2,0); no sentimento de participação (RAj = 10,9); 

no sentimento de autonomia (Raj = 9,0) e no sentimento de cooperação (Raj = 11,5). 

Quando cruzado com as variáveis dependentes, percebe-se que o Cluster 1, ou seja, 

a maioria (66,0%) é composto pelos inquiridos que assumem que as atividades da FLL têm 

uma influência positiva, no que respeita à participação, autonomia e cooperação. Esta 

análise demonstra que a maioria dos inquiridos entende que as atividades organizadas pela 

FLL contribuem para que estes se sintam mais ativos, participantes, autónomos e 

cooperantes na comunidade. 
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FLL educação, cultura e sociedade 
A FLL trabalha numa ideologia trifurcada nos planos educativo, cultural e social, 

sendo que este último surge mais como resultado dos dois anteriores do que como 

estratégia per si. Ou seja, na FLL acredita-se que o desenvolvimento social de uma 

comunidade se alcança a partir da oferta cultural e do desenvolvimento educativo, mais do 

que através de propostas sociais presas a um determinado assistencialismo muito 

caraterístico de instituições do 3º sector. 

Numa tentativa constante de criar mais do que simples atividades avulsas nos 

diferentes sectores, as iniciativas da FLL demarcam-se por procurarem estabelecer elos de 

ligação, numa pretensa complementaridade que transforma a linha de trabalho que separa 

cada um desses serviços no círculo que circunscreve a intervenção global da FLL. Contudo, 

essa complementaridade não se traduz, obrigatoriamente, num trabalho em parceria. 

Fernanda Loureiro, responsável pelo Ateliê das Artes, suspeita que 
talvez pudéssemos enriquecer as nossas atividades se houvesse mais dinâmica 
entre os projetos, mas ainda falta alguma iniciativa para trabalhar em conjunto. 
Como cada projeto tem o seu Plano de Atividades e funciona de modo autónomo 
torna-se complicado haver disponibilidade para se pensar e trabalhar em conjunto. 
Os vários projetos trabalham de forma autónoma e seria bom haver alguém que 
pensasse as coisas de uma forma mais global, que pudesse fazer elos de ligação 
(Fernanda Loureiro, 2014: entrevista n.º 12). 

Todavia, o grande estandarte da FLL é proporcionar diferentes atividades, 

alcançando diferentes públicos e abraçando diferentes temáticas, sem que estas se 

sobreponham ou se imponham umas em detrimento de outras. 

Ana Lúcia Figueiredo, responsável pelo Projeto Alcateia, defende que 
não vale a pena forçar essa relação, nem sermos impositivos. O que poderia 
acontecer era haver um pensamento agregador, global, sobre tudo o que está a 
acontecer. Não quer dizer que isto não aconteça, mas acho que não acontece no 
sentido programático. Naturalmente acabamos por encaixar e funcionar, porque 
há uma filosofia de ação comum. Cada um ocupa o seu espaço e vamos 
respeitando o espaço uns dos outros e vamo-nos complementando. Isso de 
trabalhar em articulação não é tarefa fácil, porque as pessoas são diferentes, com 
formações e experiências diferentes, com visões diferentes. Acho é que todos 
temos a ganhar se se proporcionarem relações (Ana Lúcia Figueiredo, 2014: 
entrevista n.º 16). 

Quando questionados acerca de um trabalho combinado, pensado em conjunto, as 

respostas dos responsáveis pelas atividades levam-nos à conclusão de que, quando se trata 

de público infantil, a relação entre projetos é mais favorável. Algo que não acontece com o 

público mais adulto, como se entende nas palavras dos responsáveis pelos Cursos de Bilros, 

Marta Dias; Bordados, Clarinda Fonseca e Informática, Ricardo Ribeiro. 
Não temos, por agora, nenhuma relação com outros projetos da Fundação. 
Poderíamos, por exemplo, ligar com os Bordados. Nós fazíamos a renda à volta e 
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elas faziam os bordados, por exemplo. Acho que, como são outras pessoas, torna-
se complicado fazer essa relação (Marta Dias, 2014: entrevista n.º 13). 

Clarinda Fonseca refere que 
normalmente, não temos relação com outros projetos. Nós temos o nosso ritmo, a 
nossa forma de trabalhar. Para isso também é preciso ideias e iniciativas... Eu 
acho que cada uma se envolve no seu próprio trabalho e penso que fazermos 
coisas em conjunto, com outras pessoas, não daria muito certo, até porque o 
principal objetivo das formandas é fazer o bordado (Clarinda Fonseca, 2014: 
entrevista n.º 14). 

Ricardo Ribeiro é mais incisivo. 
Não há uma relação com nenhum projeto específico. Não trabalhamos em 
conjunto com mais nenhum projeto, mas os meus formandos têm conhecimento 
de tudo o que se passa na Fundação, pois usamos essa informação nas nossas 
aulas. Alguns textos que eles trabalham nas aulas são notícias da Fundação. 
Nunca fomos, também, solicitados para colaborar com outros projetos (Ricardo 
Ribeiro, 2014: entrevista n.º 19). 

A única exceção será, talvez, o trabalho desenvolvido pela Biblioteca, que trabalha, 

constantemente, com públicos adultos de outras atividades, recorrendo ao facto de serem 

grupos-alvo já organizados e estruturados, tornando-se mais fácil intervir, de forma incisiva, 

no campo da leitura. 

Quando se tratam de projetos que envolvem crianças, há uma maior relação entre as 

atividades, até porque há mais probabilidade de haver sincronia nas temáticas trabalhadas. 

Ocorre-nos a evidente proximidade entre o Grupo de Cordas e a Iniciação musical ou a 

relação entre o Ateliê das Artes e a Biblioteca. 

 Carla Loureiro evidencia os convites endereçados ao Grupo de Cordas. 
Para além da relação muito próxima com os violinos, por fazerem parte do mesmo 
Grupo de Cordas, existe muita relação com outros projetos. Aliás, quando a 
Biblioteca da Fundação nos convida para participar nas atividades desenvolvidas 
por esse serviço nós aceitamos prontamente. Pelo menos, o Grupo de Cordas tem 
muita relação com outras atividades da Fundação. Somos muitas vezes 
convidados para participar em atividades, como por exemplo as desenvolvidas 
pelo Ateliê das Artes, pelo Serviço educativo, no Dia Mundial da Criança. Já foram 
muitos os projetos em que participamos (Carla Loureiro, 2014: entrevista n.º 15).  

Fernanda Loureiro reforça que a relação entre o Ateliê das Artes com outras projetos 

é favorável. 
Sempre que possível e se justifique são desenvolvidas atividades em conjunto. Ou 
seja, atividades em que o Ateliê se possa juntar a outros projetos. Na maioria das 
vezes, é a temática que convida a essa colaboração, como, por exemplo, o Natal. 
Contudo, nada é planeado com antecedência, com exceção da Festa da Criança, 
no Dia Mundial da Criança, em que o Serviço educativo da FLL coordena uma 
atividade com todos os projetos que trabalhem com crianças e, muito 
recentemente, o Desfile de Pais Natal, que envolve o Atelier das Artes, a 
Biblioteca e o Grupo de Cordas (Fernanda Loureiro, 2014: entrevista n.º 12). 

O Projeto Alcateia – Serviço educativo da FLL, especialmente quando se trata de 

público infantil, funciona como catalisador das atividades realizadas em conjunto. 
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Ana Lúcia Figueiredo explica que tenta 
estabelecer algumas relações com outros projetos da Fundação, até porque 
estamos todos a trabalhar para o mesmo. O que acontece é que os serviços são 
muito diferentes e têm objetivos e públicos diferentes. Acho que se podem 
complementar numa ação mais agregadora e mais alargada da Fundação. Em 
alguns momentos poderá fazer sentido trabalharmos em conjunto – eu tentei fazer 
isso sempre, desde o início –, mas as coisas têm o seu tempo para acontecer. Às 
vezes tem a ver com a necessidade das pessoas perceberem as dinâmicas uns 
dos outros e identificarem-se com isso ou não (Ana Lúcia Figueiredo, 2014: 
entrevista n.º 16). 

Para além da circunscrição interna entre as suas atividades e apoios, a FLL elogia a 

relação parceira, quase cúmplice com as entidades públicas e privadas da área de 

abrangência. 

O artigo oitavo do capítulo dois dos seus Estatutos (anexo 35) aborda a questão da 

cooperação com a Administração Pública, referindo que 
no exercício das suas atividades, a FLL promoverá e contará com a cooperação e 
atuação dos departamentos culturais e educacionais da Administração nacional, 
local e regional e com pessoas coletivas de direito privado ou pessoas coletivas de 
utilidade pública, procurando na interação com outras entidades sem fins 
lucrativos a máxima rentabilização social do emprego dos seus recursos próprios. 

Apesar de manter a sua independência face a tendências partidárias e políticas, 

afirmando a sua autonomia e liberdade de atuação, a FLL colabora de forma especial com o 

sector público, nomeadamente o poder local. 

Os próprios responsáveis pelas edilidades reconhecem o privilégio que é poder 

contar com o contributo da FLL na concretização das iniciativas culturais e educativas. 

Borges da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Nelas salienta o papel 

essencial da FLL no aumento da qualidade de vida da população. 
Em um território como o Concelho de Nelas (125Km2 em que residem cerca de 14 
mil pessoas) em que a taxa de crescimento efetivo da população muito depende 
do saldo migratório que compensa o saldo natural negativo (nascimentos-óbitos), 
situação que caracteriza infelizmente os territórios de baixa densidade 
populacional como, de uma forma generalizada, os municípios do interior de 
Portugal, e em que mais de 80% da população residente tem como habilitação 
literária escolaridade inferior ao 3º ciclo (mais de 50% só mesmo o 1ºciclo, ou seja 
o ensino primário), a atividade, como aquela que caracteriza a FLL no domínio da 
formação, do fomento da atividade cultural, do desenvolvimento ambiental, 
científico ou social ou da preservação do património histórico e arquitetónico, são 
fundamentais para a sustentabilidade e atratividade do mesmo território e a 
manutenção e aumento da qualidade de vida de quem insiste em aqui 
permanecer, educar os seus filhos e garantir o futuro (Borges da Silva, 2015: 
Depoimento n.º 28). 

O Presidente da Câmara de Carregal do Sal salienta o contributo da FLL na 

manutenção da génese e identidade cultural das suas gentes. 
Qualquer pedaço de território, independentemente da sua dimensão, tem 
identidade e vivências próprias. Esta constatação tem mais impacto nos concelhos 
do interior, onde o sentimento de pertença e da preservação de valores, alguns 
ancestrais, são atualmente verdadeiros motores de parceria, de comunhão e de 
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desenvolvimento das comunidades. É na preservação destes valores que se 
adquire e consolida a autoestima, alegria, solidariedade e vontade de fazer mais e 
melhor, em prol de uma comunidade, dum concelho ou de uma região, mormente 
na época conturbada que vivemos. (...) As gentes do concelho de Carregal do Sal 
(...) nutrem pela Fundação Lapa do Lobo um afeto peculiar e genuíno e tudo 
fazem para merecer e continuar a merecer a confiança dessa enorme instituição e 
dos seus administradores, pois, sem a sua participação, provavelmente muitas 
das iniciativas, do pulsar e da alegria destas gentes, teriam esmorecido e ou até 
desaparecido. O concelho de Carregal do Sal e também os concelhos limítrofes, 
nos quais a Fundação Lapa do Lobo tem a sua marca e o seu apoio 
incontornáveis, são, efetivamente, pedaços de território bafejados por decisões 
nobres e altruístas, traduzindo atos de invulgar generosidade que merecem o 
nosso inesgotável agradecimento e reconhecimento. As atividades promovidas 
pela Fundação Lapa do Lobo são contributos inexcedíveis para a participação, 
autonomia e cooperação da população do concelho de Carregal do Sal, nos mais 
diferentes sectores, com particular intensidade no movimento associativo 
(Abrantes, 2015: Depoimento n.º 29). 

Por sua vez, Carlos Inácio, Presidente da Junta de Freguesia da Lapa do Lobo, 

destaca o papel transformador que a FLL tem assumido na aldeia. 
A Fundação tudo tem feito, em todos os aspetos, nas suas modelares instalações 
e também na restauração da ADCL, uma dádiva caída do céu à última hora, para 
que as diversas valências da animação sociocultural sejam uma mais-valia para 
as pessoas. Na minha opinião, os objetivos estão conseguidos. (...) Como autarca 
esforço-me para incentivar a população a intervir, também a participar mais nos 
temas desafiantes e sempre atuais que a Fundação nos coloca com frequência. A 
Lapa está no centro das atenções por via da Fundação. (...) É óbvia a 
transformação levada a cabo na Lapa do Lobo. Nas várias vertentes 
socioculturais, que vão das artes à música, da promoção dos eventos ao 
patrocínio na edição de livros de autores locais e apoio a numerosas associações 
de diversas índole, nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal. E não só. Também 
na recuperação do património imobiliário da freguesia. Preservar o património 
arquitetónico, é um facto sociocultural. A cultura política do autarca exige o 
conhecimento do campo de possibilidades e no estímulo às iniciativas sociais. 
Porém, como lhe escasseiam os meios resta-lhe partilhar com a comunidade e 
instituições esse desiderato (Inácio, 2015: Depoimento n.º 30). 

São as opiniões de quem lidera o serviço público, confirmando a estima e a 

cumplicidade que mantém com a FLL, no desenvolvimento pessoal e social das suas gentes. 

Este trabalho é bastante apreciado pela administração da FLL, que crê em resultados a 

médio e longo prazo, na construção de uma sociedade mais justa, participativa, autónoma e 

cooperante. Apreciado é também o trabalho desenvolvido em parceria com o sector 

educativo, cultural e social da região. 

 

Relação com a educação 
A intervenção da FLL no plano educativo resulta, essencialmente, do trabalho em 

parceria com os três Agrupamentos de Escolas da área de abrangência. Contudo, existem 

iniciativas de caráter educativo na FLL que a aproxima de outras entidades formativas. 
Em relação às instituições escolares, já é diferente. Já se estabelecem parcerias 
mais formais, em que somos um elemento ativo, um elemento que apoia. Do 
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ponto de vista educativo, centramo-nos, essencialmente, no trabalho desenvolvido 
nos três Agrupamentos de Escolas da nossa área de abrangência. São parcerias 
que estão a correr muito bem (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

É fundamental entender o trabalho educativo desenvolvido na FLL em duas 

perspetivas. Numa primeira fase, interpretamo-la na sua afinidade com o mundo escolar. 

Numa segunda fase, contudo, tentamos compreender a ausência de atividades acreditadas 

e certificadoras que, de algum modo, a distancia da configuração formal existente nas 

entidades escolares e formativas da região. 

Na relação com as escolas, a FLL assume-se como um entidade organizadora de 

atividades complementares ao currículo, recorrendo com mais liberdade às iniciativas de 

ócio e lazer. 
Estas iniciativas complementam a escola. É óbvio que a escola é insubstituível, no 
sentido em que tem um conteúdo programático e pedagógico essencial ao ser 
humano. Mas a nossa oferta é uma complementaridade muito interessante (...) Eu 
considero muito importante o acesso a atividades fora da escola. Nessas 
atividades, as crianças vêm mais motivadas e até os adultos encaram isso mais 
como lazer (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Dotando a ociosidade de uma perspetiva educativa, o universo escolar já 

compreendeu que as iniciativas da FLL, protagonizadas na sua maior parte pelo Projeto 

Alcateia – Serviço educativo da FLL, são uma mais-valia para o desenvolvimento educativo 

dos habitantes locais, especialmente os mais jovens. 

Carmo Batalha realça a relação salutar com os Agrupamentos de Escolas, ao afirmar 

que,  
em relação à educação, não temos problemas nenhuns no trabalho que 
desenvolvemos com as escolas. Eu acho que os agentes dinamizadores da 
educação nestes dois concelhos reconhecem as vantagens que têm ao usufruírem 
das iniciativas da FLL e do seu Serviço educativo. Tudo são mais-valias em 
relação ao esforço que eles fazem com os alunos (Carmo Batalha, 2015: 
entrevista n.º 22). 

Mariana Torres reforça essa relação favorável, mesmo tendo em consideração que o 

trabalho da FLL pode, porventura, levar a uma menor iniciativa por parte da comunidade 

escolar, que não precisará, tendo em conta o trabalho levado a cabo pela FLL, de organizar 

e desenvolver tantas atividades culturais e socioeducativas. 
Nós temos tido um contacto bom com as escolas. É óbvio que não se pode 
generalizar, pois há sempre exceções. Quando há um leque grande oferta de 
serviços, temos tendência a diminuir a nossa iniciativa pessoal, mas prefiro pensar 
de outro modo, pondo a questão ao contrário. Até existir a FLL, este tipo de 
iniciativas nunca aconteceu. Acredito que, através das nossas iniciativas, estamos 
a estimular que, de futuro, se criem mais atividades por parte das escolas. Claro 
que há sempre alguma resistência a fenómenos novos. Nós sentimos essa 
resistência esporadicamente, nuns comentários que fomos ouvindo, mas o que é 
certo é que nunca tivemos o nosso auditório vazio (Mariana Torres, 2015: 
entrevista n.º 23). 
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Carlos Torres também se questiona, pois, “provavelmente, havendo quem tenha esta 

iniciativa cultural, outras entidades não o fazem, o que estimula uma certa inatividade por 

parte das outras organizações e das outras pessoas. Mas não é algo que eu sinta 

sobremaneira” (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Do lado das instituições escolares a opinião é unânime. Todos os Agrupamentos de 

Escolas reconhecem o valor do trabalho desenvolvido pela FLL. 

António Cunha, diretor do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, realça o 

significativo aumento de acesso a experiências culturais que a FLL proporciona. 
O apoio da FLL a múltiplas iniciativas do agrupamento, e as que a própria 
Fundação desenvolve, fazem já parte da vida diária das várias escolas e jardins. 
De acordo com a natureza específica de cada uma, o apoio a estas iniciativas 
torna a sua concretização uma realidade e proporcionam a inclusão dos discentes, 
permitindo que mais alunos tenham acesso a mais experiências, que de outra 
forma não seria possível desenvolver. Esta parceria tem vindo a proporcionar aos 
discentes experiências essenciais ao seu desenvolvimento cognitivo e emocional, 
ajudando a formar cidadãos conscientes do mundo que os rodeia e das suas 
problemáticas, atentos e tolerantes para com o outro, e intervenientes 
responsáveis na comunidade em que vivem (Cunha, 2015: Depoimento n.º 18). 

Hermínio Marques, diretor do Agrupamento de Escolas do Carregal do Sal, salienta a 

contribuição coerente e contínua da FLL no projeto educativo das escolas do concelho. 
Posso citar Paulo Freire e referir que a Escola está em todo o lado. A escola está 
na igreja, na mesquita, no futebol, na associação, nos bombeiros. Há várias 
escolas. O conceito de escola é muito mais lato. A FLL, na minha opinião, é uma 
escola. O Serviço educativo da FLL é uma escola também, que tem muitos pontos 
de contacto com esta Escola, sendo seu parceiro. Em relação à formação de 
indivíduos participativos, autónomos e cooperantes, considero que a FFL ajuda o 
projeto educativo da escola, em que um dos principais pilares é formar cidadãos. 
Cidadãos que saibam, sobretudo escolher. Se uma escola conseguir formar 
cidadãos que saibam escolher já é muito bom e a FLL contribui para esse 
processo (Marques, 2015: Depoimento n.º 19). 

Olga Carvalho, diretora do Agrupamento de Escolas de Nelas, elege o facto de a FLL 

assumir como público privilegiado, através do Projeto Alcateia, as crianças e jovens em 

idade escolar. 
A FLL estabeleceu, desde o início da sua fundação, uma relação muito próxima 
com as escolas, ao privilegiar como destinatários da sua ação com fins culturais e 
educativos, as crianças e os jovens do concelho, tornando-se um parceiro de 
extrema relevância na concretização do Projeto Educativo do Agrupamento de 
Escolas de Nelas. Merecem ser destacados (as), pela sua contribuição para a 
participação, autonomia e cooperação na sociedade dos alunos, pais, educadores, 
docentes e pessoal não docente: as atividades promovidas através do seu Serviço 
educativo, pela abrangência dos públicos-alvo, respeitando o princípio da 
equidade. (...) a diversificação das temáticas (literatura, teatro, cultura local, 
música, empreendedorismo, coaching,...) bem como a variedade dos formatos 
(apresentações, workshops, tertúlias, espetáculos, representações, ações/oficinas 
de formação, exposições, concursos, …) (...) o apoio financeiro e logístico, bem 
como dos recursos humanos que primam pela seriedade profissional e pela 
competência, (...) a integração da FLL na Rede de Bibliotecas do Concelho de 
Nelas,(...) a dinâmica cultural, apoiada e fortalecida por uma componente 
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profissional. (...) À Fundação Lapa do Lobo, o nosso sincero reconhecimento e 
admiração pelo trabalho desenvolvido (Carvalho, 2015: Depoimento n.º 20). 

As iniciativas de âmbito educativo da FLL, como tivemos já oportunidade de perceber, 

não se reduzem a ações direcionadas às escolas, nem se limitam a públicos em idade 

escolar. 

Muitas atividades – algumas desenvolvidas nos Cursos e Ateliês em funcionamento 

durante todo o ano no Edifício Multifuncional, outras enquadradas nos Outros eventos da 

FLL – estão ligadas à educação e formação de adultos. 
Aos adultos, pretendemos proporcionar uma bagagem cultural e até 
conhecimentos técnicos através de alguns workshops e cursos que promovemos, 
para os ajudar na sua vida profissional. Em relação às pessoas mais velhas, 
também damos uma certa assistência, num sentido mais de entretenimento 
(Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Na moldura dos parâmetros da Educação ao Longo da Vida, os cursos e ações de 

formação organizados pela FLL para público mais adulto são apenas o produto de uma 

procura real por parte das pessoas. 

Quando questionados sobre a certificação ou acreditação dessas ações educativas, 

o Conselho de Administração refere que, tal como não pretende substituir a escola, no que 

respeita a público escolar, também não ambiciona assumir o papel desempenhado, e bem, 

pelas entidades formadoras da região. 

Carmo Batalha refere que 
nunca entendemos que as pessoas precisassem de uma certificação para 
frequentar os nossos cursos, workshops ou outras atividades. Não desenvolvemos 
cursos do qual se obtém um diploma. Para que servem essas certificações? (...) 
Creio que se perderia a genuinidade dos processos. Nós podíamos optar por 
cursos em que as pessoas, depois, obtinham o diploma para exercer a profissão, 
mas não é o nosso caso (Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

Mariana Torres partilha da mesma opinião. 
Nós não pretendemos substituir as instituições formativas que passam diplomas. 
Nós somos um complemento. É nessa base que funcionamos. Repara que, como 
eu costumo dizer, o que nós muitas vezes fazemos é “abrir o apetite”. Por 
exemplo, é óbvio que não é apenas ao frequentar um workshop que a vida da 
pessoa vai mudar, mas, se calhar, ficou ali qualquer coisa que leve a pessoa a ir à 
procura de mais cursos sobre o mesmo ou a começar a investigar ou a estudar. 
Essa acreditação também poderia limitar-nos o público. Há uma obsessão tão 
grande, imposta pelo mercado de trabalho, pelo currículo e pelos diplomas que as 
pessoas só participam em determinadas iniciativas apenas para ter o diploma final 
e a acreditação. Na FLL não, as pessoas vêm porque querem aprender (Mariana 
Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Em relação às pretensões das pessoas que procuram os cursos da FLL e ao 

prejuízo que essas ações poderão provocar noutras organizações com natureza formadora, 

está tudo esclarecido. 
Nenhum curso faz concorrência a nenhuma atividade desenvolvida por outras 
organizações. Para já, a maioria dos cursos são desenvolvidos porque as pessoas 
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têm ideias e nos procuram. Muitas coisas que acontecem na FLL resultam da 
iniciativa das pessoas, que vêm ter connosco e apresentam propostas ou dão 
ideias. Por exemplo, o nosso Curso de Informática é um sucesso porque é uma 
necessidade real daqui, destas pessoas. As pessoas não iam pagar para 
frequentar um curso de informática, até porque eles não precisam de um diploma 
de informática. Eles só precisam dessa competência (Carmo Batalha, 2015: 
entrevista n.º 22). 

Carlos Torres, apesar de compreender a necessidade das pessoas por uma 

certificação e de estar sensível a essas exigências do mercado, defende que a FLL, 

atualmente, não consegue responder a esse desafio. 
Estou, sobretudo, interessado em dar formação. Porém, acho legítimo que as 
pessoas peçam uma certificação. Ou seja, já que receberam formação, que esta 
fosse certificada. Isso, provavelmente, iria enriquecer o seu currículo profissional. 
Independentemente da certificação ou acreditação, o desenvolvimento pessoal e 
social é alcançado, mas com certificação seria melhor. (...) Claro que isso é um 
processo que iria exigir outra disponibilidade. A minha vida profissional é em 
Lisboa e isso influencia essa decisão. É uma questão importante, à qual estou 
sensível, mas isso implicava uma outra gestão que não esta, mas normativa e 
mais ligada ao sector público. (...) Se os cursos da FLL implicassem uma 
certificação teriam que ser organizados de uma maneira diferente. Isso, 
provavelmente, poderia provocar algum distanciamento, mas, mais importante que 
tudo isso, exigiria de nós outra gestão, para a qual não estão reunidas condições 
(Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Assumindo o seu papel complementar à escola e reconhecendo as suas limitações 

no que se refere à formação e educação de adultos, a FLL protagoniza ações educativas de 

tal importância que a colocam numa posição muito favorável na relação com a educação e 

as entidades educativas. 

 

Relação com a cultura 
O grande desafio cultural ao qual FLL se dispõe traduz-se num esforço pioneiro em 

levar a cultura (em muitos casos, pela primeira vez) a um maior número de pessoas. No 

mais das vezes, pessoas que nunca sentiram estímulos culturais nem identificaram nenhum 

tipo de necessidades desse género. 

Será, aliás, um dos maiores objetivos da FLL: levar a cultura ao maior número de 

pessoas possível, que, sem a FLL, jamais teriam oportunidade de usufruir da oferta cultural 

que tem agora ao seu dispor. 
Algumas pessoas, da elite cultural, se por acaso tivessem o dinheiro que nós 
temos, não fariam um projeto como o nosso. Se calhar, fariam coisas fantásticas a 
nível cultural, mas para um público muito mais restrito. Não é esse o nosso 
objetivo. Nós queremos oferecer cultura às pessoas vulgares daqui (Carmo 
Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

O discurso de Mariana Torres segue o mesmo raciocínio, alargado a uma perspetiva 

mais abrangente. 
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A nossa intenção sempre foi ajudar e proporcionar ofertas culturais às pessoas de 
cá, mas também trazer a esta aldeia pessoas novas, para conhecer e dela 
desfrutar. (...) Considero até que esta será a próxima fase da FLL – trazer pessoas 
ao concelho (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Carlos Torres confessa que a vertente cultural é a que mais aprecia em todo o 

trabalho desenvolvido pela fundação que criou.  
Toda a vertente cultural me dá muito gozo. Dá-me muito gozo trazer para o interior 
– detesto esta palavra, pois considero que não há interiores neste país – 
propostas culturais que, há uns anos, seriam impensáveis. Mais ainda, que seria 
impensável as pessoas aderirem (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Na FLL acredita-se que o desenvolvimento pessoal e social se alcança muito por 

força do usufruto de atividades culturais. Carmo Batalha assume-se como “apologista das 

intervenções culturais, porque considero que o crescimento das pessoas, o seu 

desenvolvimento intelectual, precisa da parte cultural” (Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 

22). 

Também no campo cultural temos de compreender a ação da FLL em duas óticas. 

Por um lado, analisamos as iniciativas culturais levadas a cabo pela própria FLL. Por outro 

lado, interpretamos a relação que mantém com as entidades culturais da região, 

nomeadamente as associações desportivas e culturais. 

Na organização das próprias atividades culturais, existe a preocupação de colmatar 

uma necessidade sentida na área de abrangência. “De facto, percebemos que uma das 

grandes falhas desta região se relacionava com o Serviço educativo, com a cultura e com a 

formação específica. Nesses aspetos, acho que estamos a cumprir com aquilo a que nos 

propusemos” (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). Para além de colmatar essa 

necessidade, existe a preocupação de proporcionar uma oferta cultural complementar à 

existente, nem que essa opção provoque alguma resistência por parte do público. 
É claro que temos um grande caráter lúdico também, mas temos de perceber que 
somos uma alternativa a uma série de coisas que já existem. São formas de 
trabalhar. É assim que se cria público, é assim que se criam gostos (...) Acredito 
que no início tenha existido alguma resistência, até porque a aldeia começou a 
assistir a coisas que nunca tinha visto, como teatros no meio da rua ou, inclusive, 
a própria presença nas ruas da aldeia de artistas estranhos, de fora. Mas nunca 
sentimos uma resistência muito forte. Até porque nunca tivemos de cancelar uma 
atividade por falta de público, por exemplo. Nunca tivemos o auditório vazio 
(Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Contudo, a vogal do Conselho de Administração confessa que foi necessária 

contenção na organização dos eventos de âmbito cultural. 
Não podemos é criar oferta em excesso, porque isso é perigoso. Nós, no ano de 
2014, tivemos o cuidado de abrandar ligeiramente a nossa programação. Foi uma 
decisão da administração, porque consideramos que em 2013, de facto, pecamos 
por excesso de oferta. As iniciativas têm que se ir testando e medindo para 
afinarmos a fórmula. É mesmo assim. Eu penso que ao diminuir a nossa 
programação, estamos a beneficiar outras instituições que nos rodeiam (Mariana 
Torres, 2015: entrevista n.º 23). 
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Apesar de todas as iniciativas culturais, o trabalho cultural da FLL terá que englobar 

a sua relação com as organizações culturais da região. Uma relação pautada pelo respeito e 

consideração mútuos, onde a complementaridade é mais importante que a rivalidade. 
A relação com as outras entidades tem de ser sempre de complementaridade e 
nunca de concorrência ou rivalidade e é isso que nós temos tentado. Neste 
momento, apenas 50% ou 60% das iniciativas que acontecem na FLL partem de 
nós. A outra percentagem são propostas que nos chegam de fora e que resultam 
de parcerias que temos com associações locais e da própria população que nos 
procura (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

A relação com as entidades culturais, muitas vezes ancorada num apoio financeiro 

concedido pela FLL, funciona muito bem, pois também serve para levar a cultura a outros 

palcos que, de outra forma, nunca teriam conhecimento dessas atividades. 
Com as outras organizações, associações, etc., a FLL apoia iniciativas 
fomentadas por eles, mas há sempre uma condição que é a Lapa do Lobo 
beneficiar das atividades e eventos organizados por eles. Às vezes não é muito 
fácil, porque as condições que temos aqui não permitem receber determinados 
tipos de espetáculos (Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

Grande parte das associações culturais da área de abrangência revelam uma 

enorme gratidão para com a FLL, pois reconhecem que só com o seu apoio é possível 

realizar grande parte das atividades e concretizar os objetivos a que se propuseram. 

O apoio às entidades, como foi já explicado anteriormente, não tem critério rigoroso 

e definido. As associações ou outras entidades culturais e sociais terão que apresentar o 

Plano de Atividades e definir o apoio que pretendem da FLL. Depois dessa apresentação e 

de uma reunião com o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Carlos Torres, é ele 

que define que tipo de apoio a FLL irá prestar. 

São muitas as associações – umas ligadas ao desporto, outras à música, outras 

ainda ao teatro – que estão gratas pelo apoio disponibilizado pela FLL. 

Os parágrafos que se seguem são a confirmação dessa enorme gratidão, onde os 

responsáveis por diferentes entidades culturais emprestam as suas palavras para explicar o 

papel da FLL no desenvolvimento das atividades de cada uma. 

No plano desportivo, por exemplo, reconhece-se que o apoio da FLL permite que 

muitas crianças usufruam de formação desportiva, influenciadora na formação pessoal e 

social das crianças. 

Paulo Guilherme, Presidente da Direção do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de 

Senhorim, afirma que  
os apoios atribuídos pela Fundação Lapa do Lobo são absolutamente 
fundamentais para que possamos ter uma presença forte na comunidade, com a 
participação em diversas provas, diversos campeonatos e em diversos escalões. 
Envolvemos muitos atletas na nossa atividade. São mais de 140 atletas, a maioria 
jovens, que assim encontram no nosso clube um espaço de afirmação, de 
ocupação e preenchimento de tempo e espaço muito importantes, onde podem 
aprender e desenvolver princípios fundamentais de vida, tais como, amizade, 
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companheirismo, espírito de iniciativa, trabalho de equipa, capacidade de 
sacrifício, honra, dignidade, desportivismo…enfim, alicerces fundamentais que 
estão na base e na génese dos nosso homens de amanhã. E para que possamos 
concretizar todos estes desideratos, o apoio da Fundação é fundamental (Jesus, 
2015: Depoimento n.º 6). 

No mundo do teatro constata-se que o apoio da FLL é essencial para tornar 

realidade o sonho de levar a ficção para os palcos. 

Sandra Leal, da Contracanto Associação Cultural, surpreende ao afirmar que, 
de repente, da imaginação e do papel, os nossos projetos passam realmente para 
o palco e enchem-se de vida e vidas. O Teatro Musical era um género teatral 
praticamente inacessível e muitas vezes desconhecido das gentes desta região. 
Atualmente, e graças ao apoio da FLL, este tipo de espetáculos tornou-se uma 
realidade frequente na zona e criaram-se verdadeiros hábitos culturais novos na 
população. No caso dos nossos espetáculos de Teatro Musical, a ‘mão’ da 
Fundação Lapa do Lobo alcança de forma verdadeiramente inesquecível a vida de 
todos os envolvidos. Para nós, criadores, a FLL representa o verdadeiro 
sentimento de realização, na medida em que conseguimos finalmente materializar 
os nossos sonhos e concretizar a sua partilha com os outros. Para os participantes 
nos espetáculos, a FLL representa a possibilidade de vivência de experiências 
verdadeiramente enriquecedoras e, em alguns casos, transformadoras, até (Leal, 
2015: Depoimento n.º 33). 

Fernando Giestas, do Amarelo Silvestre, reconhece a FLL como parceiro 

fundamental na concretização de alguns projetos. 
O Apoio que a Fundação Lapa do Lobo tem prestado à atividade da Amarelo 
Silvestre, em regime de cofinanciamento de projetos específicos, tem sido 
fundamental para a concretização desses mesmos projetos. (...) Também 
entendemos, e, neste aspeto, julgamos estar em sintonia com os propósitos da 
FLL, que os apoios que a FLL tem atribuído à Amarelo Silvestre não devem ser 
encarados como subsídio atribuído sem contrapartidas para a região em que 
ambas as entidades se inserem. (...) Por outro lado, o nosso trabalho também tem 
sido acolhido no âmbito do Serviço educativo da FLL, nomeadamente a oficina 
"Ser pequeno para ser maior" – de expressões escrita e teatral; e o projeto de 
formação nos três Agrupamentos de Escolas dos concelhos de Nelas e de 
Carregal do Sal, dirigido a alunos do 3.º CEB, intitulado "Projeto T", a decorrer nos 
anos letivos 2014/2015 e 2015/2016 (Giestas, 2015: Depoimento n.º 2). 

Na música, os corpos gerentes da FLL assumem uma predileção pelas Bandas 

Filarmónicas e pelo Canto Coral. António Figueiredo, da Associação Cultural Canto e 

Encanto assume que, 
com esta dádiva, por parte da FLL, a coletividade garantia, assim, uma certa 
autonomia já desejada há algum tempo, mas que, em simultâneo, a obrigava a ser 
mais responsável, nomeadamente em termos de angariação de fundos, que 
permitissem o regular funcionamento da mesma, nos termos estatutários a que se 
propôs aquando da sua fundação (em Abril de 2002). É reconhecido por todos os 
sócios/coralistas do Canto e Encanto o gesto da FLL e, por isso mesmo, a 
disponibilidade da Associação para com a Fundação é total (Figueiredo, 2015: 
Depoimento n.º 5). 

Por sua vez, os responsáveis pela Banda Filarmónica de Santar salientam a 

importância do apoio na formação dos músicos mais jovens. 
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As Bandas Filarmónicas em Portugal têm vindo a alterar-se nos últimos anos, a 
exigência que lhes é imposta especialmente pelos seus elementos mais jovens é 
grande, tanto a nível motivacional como artístico/pedagógico. Sabendo desta 
realidade, a Sociedade Musical 2 de Fevereiro – Banda de Santar, tem nos últimos 
anos vindo a apostar muito na formação de qualidade e no aperfeiçoamento 
artístico a todos os níveis. Contudo, este esforço e ajustamento à realidade que 
hoje é exigida a uma coletividade como a nossa, continuaria menorizada não 
fosse o apoio da FLL a quem devemos, desde 2009, o seu apadrinhamento. Hoje 
esse apoio permite-nos ter uma escola de música sólida com cerca de 40 crianças 
e 5 professores especializados, para além do Maestro. (...) Portanto, nos últimos 
anos temos crescido enquanto Filarmónica, sendo este resultado visível pelo 
número de solicitações que hoje temos para a realização de apresentações 
públicas, pelas atividades da Escola de música e, pelo destaque regional da 
coletividade, que sem o apoio da Fundação Lapa do Lobo, seria difícil de alcançar 
(Banda de Santar, 2015: Depoimento n.º 7). 

O Corpo Nacional de Escutas, através do Agrupamento 604 de Canas de Senhorim, 

pela voz do seu Chefe de Agrupamento, salienta a maior autonomia que o apoio da FLL lhes 

permite.  
A Fundação Lapa do Lobo tem sido ao longo destes últimos anos, um oásis, neste 
deserto que são os apoios concedidos pelas entidades locais arbitrariamente às 
Associações culturais, recreativas e desportivas da sua área geográfica de 
atuação. No caso particular do Agrupamento nº 604 do Corpo Nacional de 
Escutas, os apoios concedidos pela FLL, têm-nos permitido programar as nossas 
atividades com mais segurança e investir em material e equipamento. Esta 
segurança acrescida permite que foquemos mais as nossas preocupações na 
educação dos jovens e serviço à comunidade e menos no planeamento de 
atividades de financiamento, que no entanto não têm sido esquecidas (Matias, 
2015: depoimento n.º 8). 

Estes excertos de depoimentos são apenas alguns exemplos de pessoas que, como 

responsáveis por entidades culturais que desenvolvem o seu trabalho de forma, muitas 

vezes, voluntária, desinteressada e gloriosa, reconhecem o papel fundamental da FLL, não 

só no apoio às suas atividades como também desenvolvimento de atividades culturais que 

enriquecem a região e os seus habitantes. 

 

Relação com o social 
Apesar da uma evidente preocupação social, o trabalho desenvolvido pela FLL não 

se destaca por esta vertente. A escolha por projetos de natureza educativa e cultural é 

assumida, sem demagogias, pelo Conselho de Administração da FLL. 
Apesar da evidente ligação da cultura e da educação no aspeto social, a FLL não 
intervém diretamente na área social. Não tem uma postura assistencialista. Eu, 
que referi que ia pôr a tal capacidade financeira excedentária ao serviço de uma 
causa, penso que me é permitido escolher. Terá que ser uma causa que me dê 
gozo. Eu lembro-me que, no início da FLL, fui abordado por algumas pessoas no 
sentido de me orientar para uma fundação de cariz social. Se isto é uma iniciativa 
minha, que me seja dada a liberdade de escolha. Para além disso, eu acredito que 
o desenvolvimento social de um país passa muito pelo desenvolvimento cultural 
da sua população (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 
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Sem adotar modelos assistencialistas, a FLL acredita que o desenvolvimento social 

se alcança através de iniciativas culturais e educativas junto das comunidades. 

Mariana Torres defende que “a vertente social das nossas atividades são uma 

consequência das iniciativas culturais e educativas” (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

A própria administração da FLL entende que, de alguma forma, o trabalho 

desenvolvido pelo 1º e 3º sectores (nomeadamente o Estado e as IPSS’s) têm, até então, 

dado resposta a todas as solicitações de carência social da comunidade. 

Carmo Batalha não considera que haja 
muita carência económica aqui na Lapa do Lobo. Deve haver alguns casos, mas 
acho que já existem apoios, quer do Estado, quer da Paróquia. Nestas 
comunidades, as Igrejas desenvolvem um bom trabalho e o apoio que se vê aos 
idosos, por exemplo, é muito bom. No campo social, acho, muito sinceramente, 
que é o Estado que tem obrigação de colmatar essas falhas. A FLL poderá, 
pontualmente, ser uma mais-valia. A única área onde nós, indiretamente, fazemos 
um apoio social é através dos Apoios Estudantis (Carmo Batalha, 2015: entrevista 
n.º 22). 

Mariana Torres partilha da mesma ideia.  
O lado social é um universo que, melhor ou pior, está mais ou menos resolvido. 
Aqui na Lapa do Lobo existe um Lar, existe um Jardim de Infância, existiu uma 
escola do 1º ciclo e acho que, apesar de tudo, nestes meios mais pequenos, a 
Segurança Social e a Paróquia são unidades que funcionam bastante melhor que 
nas grandes cidades. A nossa aposta foi prestar assistência de outra forma. Ou 
seja, foi dar meios às pessoas para se desenvolverem (Mariana Torres, 2015: 
entrevista n.º 23). 

Contudo, é inegável a preocupação em apoiar projetos de cariz social, onde se 

destacam o apoio a algumas associações de índole social, paroquial e humanitário. 

É a própria Mariana Torres que assume isso mesmo. 
Nós não temos um carácter assistencialista direto, mas fazemo-lo indiretamente, 
porque apoiamos muitas instituições que trabalham diretamente com as pessoas, 
como por exemplo os bombeiros, a paróquia, as bandas filarmónicas, etc. 
Destaca-se aqui, talvez, o Serviço de boleias gratuitas, que também presta um 
serviço importante a pessoas mais velhas, que tinham dificuldade em deslocar-se 
aos serviços. Nós colmatamos falhas existentes na comunidade, mas não é nossa 
intenção substituir os serviços existentes (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

De facto, como recorda Simão Simão, o Serviço de boleias gratuitas “permite às 

pessoas irem ao Banco, à Farmácia, à Câmara Municipal, aos CTT, ao Centro de Emprego, 

etc. Logo, torna-se uma grande ajuda para criar elos de ligação entre as entidades e as 

pessoas” (Simão Simão, 2014: entrevista n.º 20). 

Tal como acontecera na relação com a educação e com a cultura, a relação da FLL 

com o social é assumida também em dois planos. Por um lado, em iniciativas próprias, 

como o Serviço de boleias gratuitas e, principalmente, com o Apoio estudantil. Por outro 

lado, através do apoio a entidades que desenvolvem um trabalho de cariz social. 
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Começaremos por aprofundar esse apoio a entidades, deixando o Apoio estudantil para 

mais tarde. 

De facto, é a relação com social tem muito mais notoriedade no apoio que a FLL 

atribui a determinadas entidades com um caráter mais social, como por exemplo o Centro 

Social Paroquial de Canas de Senhorim e a Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal. 

Na opinião do Padre Jorge Carvalhal Pinto, 
os apoios atribuídos pela FLL a esta instituição são importantes, pois eles ajudam-
nos a prestar um melhor serviço à comunidade na qual nos inserimos e apoiamos. 
Só com os nossos recursos ficaríamos muito aquém do que fazemos atualmente. 
Com essa ajuda é-nos possível estar mais próximo das pessoas que usufruem 
dos nossos serviços, ajudando-os ‘a pescar’ e não somente a ‘dar-lhes o peixe’, 
procurando ir ao seu encontro e ajudá-las no seu ambiente, não mutilando dessa 
forma a autonomia que alguns ainda possuem. Desta forma, procuramos fazer 
com que a nossa comunidade tenha as respostas de que precisa, construindo 
uma comunidade mais humana e mais fraterna. Isto no que diz respeito à 
comunidade mais adulta (Pinto, 2015: Depoimento n.º 4). 

O Provedor José Flórido admite a preciosidade do apoio da FLL. 
O apoio financeiro mensal com que a Fundação nos contempla é uma ajuda 
preciosa, que nos ajuda a prosseguir os nossos objetivos que consistem em 
apoiar socialmente os mais necessitados do Concelho, nomeadamente nas 
valências Creche, Jardim de Infância, Lar e Rendas. (...) A Santa Casa da 
Misericórdia de Carregal do Sal tem para com a Fundação Lapa do Lobo um 
sentimento de carinho, amizade, estima e consideração, lealdade, reconhecimento 
e agradecimento por toda a ajuda e colaboração que nos tem dado, a qual nos 
ajuda a desenvolver as nossas atividades na área social (Flórido, 2015: 
Depoimento n.º 3). 

Ainda relacionado com o papel humanitário e social na comunidade, algumas 

Associações de Bombeiros Voluntários fizeram questão de manifestar a sua opinião, na 

forma de agradecimento. 

O comandante dos Bombeiros Voluntários do Carregal do Sal salienta esse apoio, 

mas não esquece a influência da FLL no panorama cultural da região.  
A Fundação Lapa do Lobo tem um papel amplamente consistente no panorama 
sociocultural da região de intervenção. Desde sempre despertou tradições, 
promove e apoia atividades em que escolhe como principais interlocutores os 
agentes locais nas atividades, não se limitando obviamente a isso é já patente o 
estatuto assumido enquanto parceiro privilegiado no conjunto das atividades 
associativas e das instituições da sua área de intervenção. (...) Os apoios 
concedidos pela Fundação Lapa do Lobo são um instrumento fundamental para o 
desempenho da nossa missão não só enquanto Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários mas também enquanto Corpo de Bombeiros é nessa 
qualidade que temos grande preocupação em poder fazer uma gestão desses 
apoios de forma responsável. (...) Para nós a Fundação Lapa do Lobo não é vista 
unicamente como uma entidade a quem só pretendemos pedir apoios financeiros, 
muito pelo contrário reconhecemos o seu papel considerando-a um parceiro 
importante que desejamos privilegiar no âmbito das nossas relações institucionais 
(Silva, 2015: Depoimento n.º 9). 
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Para Hélder Ambrósio, Presidente da Direção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, os apoios da FLL são sempre sinais de 

esperança. 
Do apoio das instituições, salientamos o papel importante que a Fundação Lapa 
do Lobo tem tido desde a sua implantação na nossa comunidade. O apoio 
prestado ao longo destes anos permite-nos olhar para a vida institucional do nosso 
dia-a-dia com mais serenidade e com mais esperança para futuro. Muitas das 
vezes as verbas ou os apoios financeiros quando são recebidos são autênticos 
“pronto – socorros” para alguma falta de liquidez financeira provocada pelos 
atrasos de pagamentos dos serviços prestados ao Estado. (...) Reconhecemos 
que a Fundação Lapa do Lobo tem tido um papel meritório para com os 
Bombeiros de Canas de Senhorim e por conseguinte a nossa comunidade acaba 
por beneficiar no seu dia-a-dia desse mesmo apoio (Ambrósio, 2015: Depoimento 
n.º 1) 

Os Bombeiros Voluntários, assim como a Paróquia ou a Misericórdia, são apenas 

alguns exemplos de entidades das quais foi possível recolher opiniões que conferem e 

reforçam o facto de que a FLL, apesar de preferir apoiar projetos culturais, também apoia 

iniciativas de carácter social e humanitário. Aliás, como já foi transcrito, um dos projetos 

mais acarinhados pelo Conselho de Administração da FLL tem um pendor mais social 

(apesar de ser uma forma indireta de apoio educativo), que é o Apoio estudantil. É talvez a 

forma mais discreta, mas mais marcante da relação da FLL com o quadro social da 

comunidade da sua área de abrangência. 

Ao longo da investigação foi possível recolher depoimentos de atuais bolseiros e de 

ex-bolseiros da FLL. Em todos os discursos é possível reconhecer uma gratidão enorme 

pela FLL, por permitirem, mais do que a continuidade dos estudos, a continuidade de um 

sonho. 

Em relação aos atuais bolseiros, como é possível perceber, as dificuldades 

financeiras estiveram na origem da candidatura ao Apoio estudantil e todos reconhecem que 

esse apoio servirá para constituir uma sociedade com mais qualidade de vida, com cidadãos 

mais participativos, autónomos e cooperantes. 
No meu caso, a FLL permite-me ser estudante de Medicina, formação que, não só 
me capacita para exercer uma profissão, como me renovou o olhar sobre as 
pessoas, o mundo e as coisas. Com muita pena minha, vejo apenas à distância 
todos os eventos culturais e educacionais que vão acontecendo. Revitaliza-me 
saber que a FLL proporciona, não apenas o contato com a expressão artística, 
mas, sobretudo, gera os meios para que a sua criação seja possível, no teatro, na 
música, nas artes plásticas… Dará frutos, certamente, esta influência, bem como a 
capacitação na aprendizagem de novas línguas, domínio informático, no 
conhecimento de temas da atualidade e nos costumes e vivencias coletivas de um 
passado que não deve ser esquecido (Martins, 2015: Depoimento n.º 10). 

 
A atribuição do Apoio estudantil fomenta um maior empenho, vontade em 
prosseguir estudos, uma vez que, sem este, muitos dos jovens abdicariam do seu 
sonho devido a dificuldades financeiras. Acrescento que o Apoio estudantil é uma 
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grande aposta no futuro dos jovens portugueses, o que permitirá que estes (dentro 
dos quais me incluo), a posteriori, ajudem outros jovens a melhorar a qualidade do 
seu progresso escolar e a investir num futuro melhor. Em conclusão, a Fundação 
Lapa do Lobo, para além do apoio financeiro, contribui para a participação, 
autonomia e cooperação, na medida em que estimula em cada beneficiário a 
vontade de querer contribuir para um país melhor, começando pelos meios mais 
rurais que, atualmente, se encontram adormecidos no coração dos portugueses 
(Silva, 2015: Depoimento n.º 11). 

 

Sempre tive como objetivo realizar o doutoramento, no entanto era apenas uma 
intenção sem prazo definido. (...) Só com o Apoio estudantil concedido pela FLL 
consegui que o projeto de Doutoramento prosseguisse. Numa conversa informal 
com um elemento que na altura pertencia aos órgãos da Fundação, fui incentivada 
a apresentar um projeto à FLL. (...) Confesso que sem esta oportunidade, não 
poderia ter iniciado o Doutoramento naquele ano (2010/2011) nem com a 
dedicação e disponibilidade que o Apoio estudantil me proporcionou. Concluo que 
a intervenção da FLL foi um elemento essencial e fundamental para o 
desenvolvimento do meu Doutoramento (Sousa e Silva, 2015: Depoimento n.º 12). 

 

Candidatei-me a este apoio porque queria ingressar no Ensino Superior de modo 
progredir nos meus conhecimentos além de querer começar a construir um futuro 
melhor. Os meus pais não tinham possibilidades para assegurarem todas as 
despesas sozinhos por isso contactei a Fundação. Por vezes, muitos jovens, tal 
como eu, não têm forma possibilidades de continuar os estudos pois não 
conseguem assegurar os custos que isso trás. A possibilidade de me conceberem 
este apoio, promove a minha participação num mundo diferente do que estava 
habituada ajudando-me adquirir responsabilidades perante a vida. Torna-nos 
autónomos pois, no meu caso, tive de me deslocar para outro local, e aprender 
assim a viver sozinha (Soares, 2015: Depoimento n.º 13). 

 

 O Apoio estudantil promovido pela Fundação Lapa do Lobo contribuí inteiramente 
para a participação dos estudantes em diversas atividades artísticas, sobretudo, 
porque é um dos valores transmitidos, pelo menos a mim, pela FLL. É uma 
Fundação rica em atividades essencialmente do foro educativo, onde incentiva os 
jovens à aprendizagem, à procura e ao interesse pelas mais diversas áreas do 
conhecimento. Isso torna os estudantes mais autónomos, e faz com que 
queiramos procurar, estudar, enriquecer os nossos conteúdos por nós próprios, 
crescer, melhorar. O mesmo acontece em relação à cooperação dos estudantes e 
entre os estudantes que usufruem deste apoio, deste ato nobre que a Fundação 
tem a gentiliza de proporcionar a quantos pode (Cardoso, 2015: Depoimento n.º 
14). 

 

A FLL acreditou nele e em mim. Fui contemplada com o seu Apoio estudantil e 
desde então tudo se tornou mais simples. Consegui concentrar esforços no 
doutoramento e empenhar-me mais na sua realização, não despendendo energias 
procurando formas de solucionar problemas. Tendo este suporte da FLL tornamo-
nos mais fortes e mais capazes, principalmente porque alguém acredita em nós, 
alguém deposita confiança em nós para sermos merecedores da sua ajuda. O 
trabalho feito pela FLL é notável e digno de registo (Pereira, 2015: Depoimento n.º 
15). 
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A Fundação Lapa do Lobo, ao contrário da tendência que se tem seguido no 
nosso país, tem apostado fortemente na educação dos jovens, sendo eu um 
testemunho desse mesmo apoio. Graças à Fundação Lapa do Lobo, as barreiras 
económicas presentes atualmente ao nível do ensino superior são suprimidas, 
sendo este apoio fundamental para alcançar os meus objetivos ao nível 
profissional. São estes tipos de apoios que estimulam as potencialidades 
existentes na população, pois é dada uma oportunidade às pessoas que têm 
vontade de se instruir (Borges, 2015: Depoimento n.º 16). 

 

Graças a realização desse mesmo mestrado, tive a oportunidade de me lançar no 
estrangeiro (França) o facto de ter feito esta formação possibilitou-me abrir novos 
horizontes deu-me bagagem e enriqueceu-me a nível profissional, possibilitando o 
meu ingresso num mercado de trabalho internacional, que por consequência me 
deu possibilidades de poder ter um posto profissional segundo, dando-me 
estabilidade pessoal e financeira, impossível de obter no contexto que se vive de 
momento em Portugal. A Fundação Lapa do Lobo teve por isso um papel 
determinante, porque acreditou e apoiou o meu projeto, permitindo-me assim dar 
um salto qualitativo e quantitativo enorme tanto a nível pessoal como a nível 
profissional (Nogueira, 2015: Depoimento n.º 17). 

 

Em relação aos ex-bolseiros, transparece o terno e eterno agradecimento à FLL, por 

ter contribuído para a realização de uma ambição pessoal e a concretização de um desejo 

profissional. Estes testemunhos são a prova de que este apoio social resultou num incentivo 

educativo, para a formação de cidadãos mais críticos e atentos. 
Como primeira beneficiária do Apoio estudantil promovido pela Fundação Lapa do 
Lobo, estou grata e recordo a sua importância na fase inicial da minha carreira. A 
concessão deste apoio ajudou-me a enveredar por uma carreira académica em 
investigação científica e ter agora uma profissão multifacetada cujos contributos 
para a sociedade se podem exprimir de variadas formas (...) Para além disso, o 
facto de estar a desenvolver o meu trabalho no estrangeiro, permite-me ser parte 
de uma comunidade global, na qual tenho a privilegiada possibilidade de 
enriquecer no convívio com outras culturas e saberes. Espero igualmente estar a 
contribuir para a valorização e projeção de Portugal além-fronteiras ao tirar partido 
de cada oportunidade para transmitir um pouco da história e da cultura portuguesa 
(Costa, 2015: Depoimento n.º 22). 

 

A confiança que depositam nas capacidades e no desenvolvimento individual é um 
elemento motivador, contribuindo para a forma de como os resultados em vista 
são alcançados, manifestando-se a nível académico como em outras atividades 
de natureza sociocultural. Esta ambição dita a forma de como encaramos a 
participação em novos desafios e de como são perseguidos, revelando sinais 
exteriores de confiança, responsabilidade e de autonomia (Carvalho, 2015: 
Depoimento n.º 21). 

 

O apoio que me foi facultado pela FLL serviu de financiamento a uma pós-
graduação em Enfermagem Tropical na qual aprofundei o meu conhecimento 
sobre doenças infeciosas e seu controlo. O diploma capacitou-me no sentido de 
integrar uma equipa de emergência humanitária ou um programa de 
desenvolvimento comunitário em países em via de desenvolvimento. (...) Espero 
poder usar estes estudos como suporte na minha progressão profissional em 
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Londres ou parte incerta que o futuro me reserve. Creio ser esta a influência direta 
do apoio da FLL (Martins, 2015: Depoimento n.º 23). 

 

O estudar, implica logo de início reformular o conceito de autonomia. Esta é 
certamente uma das aprendizagens que é enriquecida com a aceitação de novos 
desafios e de novas responsabilidades, que são diariamente propostas pelo 
mundo académico. Por outro lado, a participação direta na instituição FLL, como 
estudante bolseiro, é automaticamente um mecanismo de acreditação das 
capacidades e um fator motivador na percussão dos nossos objetivos, 
fortalecendo ainda mais a responsabilidade enquanto estudante, pessoa e 
elemento participativo desta organização. O Apoio estudantil é também uma via 
que permite promover junto das gerações mais novas a necessidade de 
preservação dos valores culturais e patrimoniais, e assim reforçar a cooperação 
neste sentido. Para concluir, o Apoio estudantil permitiu promover a educação 
cultural e pedagógica das gerações mais novas (Carvalho, 2015: Depoimento n.º 
24). 

 

Quer seja através do apoio a entidades com essa vocação, quer através do Apoio 

estudantil, de que muito se orgulha, a FLL mantém uma evidente influência no plano social 

dos cidadãos que usufruem das suas atividades e apoios. Mas o trabalho da FLL é mais 

ampliado nas áreas cultural e educativa. A componente educativa, na relação com as 

escolas, é assegurada pelo Projeto Alcateia – Serviço educativo, sem esquecer os Cursos e 

Ateliês que sublinham a vertente da Educação e formação ao longo da vida. A componente 

cultural é a grande onda sobre a qual a FLL navega, através das atividades da própria FLL e 

do apoio a entidades que protagonizam uma ação cultural salutar na comunidade, com a 

comunidade e para a comunidade. 

 

A FLL como lugar educativo 
Ao abordar a FLL como lugar educativo teremos que rasgar com as linhas que 

delimitam o seu território e ultrapassar esse fronteiriço conceito, até poisar na ideia de lugar, 

já descrita em capítulo próprio, no enquadramento teórico. Recordando as diferenças entre 

espaço, território e lugar, sem pretender cair no embaraço da repetição, olhamos a FLL 

como um lugar, muito para além da sua delimitação geométrica e objetiva, mas assente nas 

suas características próprias, que lhe atribui determinadas propriedades que moldam e são 

moldadas pelas pessoas que a habitam e ocupam. 

A FLL é, sem sombra de dúvidas, um lugar. Um lugar qualificado, com atributos 

positivos e argumentos intangíveis, que provocam sentimentos de prazer e satisfação ao 

sujeito que dele faz parte. 

Sónia Simão recorda que, 
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no início da FLL, as pessoas chegavam um pouco acanhadas, vinham um pouco a 
medo. Não sabiam até que ponto isto era ou não um espaço para eles, uma casa 
que os pudesse acolher e que poderiam usufruir das suas valências. Depois, 
começou-se a quebrar um bocadinho essa imagem (Sónia Simão, 2014: entrevista 
n.º 24). 

Ocorrem-nos as questões levantadas por Bartolomeu Paiva.  
Questionaria agora o que justifica tantas vezes a nossa atração por um 
determinado lugar, aquele lugar preciso, e não outro. Será, com certeza, 
determinada por um conjunto de dimensões que, a partir daquilo que é a sua 
matriz física, é depois complementada por outros atributos que lhe são conferidos 
pela própria sociedade e que o transformam num lugar com uma identidade e 
cultura próprias, pois, muitas vezes, o espaço em si não tem argumentos 
materiais, mas, antes uma outra dimensão que nos convoca para o simples ato de 
contemplar (Bartolomeu Paiva, 2014: entrevista n.º 3). 

Apesar dos argumentos imateriais, a FLL é considerada também um lugar educativo 

com fundamentos materiais e tangíveis, manifestada na recuperação de espaços até então 

desqualificados, atribuindo-lhes nova identidade e valor. Quer o edifício sede como o edifício 

multifuncional, sem esquecer o Jardim Fundação Lapa do Lobo e até mesmo o salão da 

ADCL, foram alvo de intervenções arquitetónicas e paisagísticas muito criteriosas e 

ponderadas. 

Carlos Torres acredita que  
toda esta recuperação arquitetónica obedece a um traço comum e a um 
determinado bom gosto – passo a imodéstia – que eu espero que faça pedagogia 
e que as pessoas percebam que aquela história de que recuperar é mais caro que 
comprar novo já não é verdade e que percebam também que é melhor recuperar 
uma casa que herdaram dos seus avós do que comprar ou construir uma casa ou 
apartamento, na periferia (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Trata-se de uma educação do olhar (Lobo, 2014), que Graça Lobo salienta ao referir-

se à 7ª arte, mas que aqui se recupera para explicar a arte da arquitetura e da requalificação 

dos espaços, “é necessária e urgente para criar espetadores críticos e livres na escolha do 

objeto artístico” (Lobo, 2014: 37). Isso só será possível enquadrando as atividades culturais 

e educativas em lugares qualificados, que transmitam sensações e sentimentos positivos. 

Ao promover, principalmente, atividades orientadas para um tempo extraescolar e 

pós-laboral, existe a clara preocupação de oferecer aos participantes um lugar aprazível e 

singular, em contradição com o que acontece, na maioria dos casos, em outros espaços 

educativos, nomeadamente nos agrupamentos de escolas, que, como refere Pereira, 
muitos deles, mais não são do que grandes ‘armazéns’ sem identidade, sem 
qualquer ligação às populações, fechados por gradeamentos intransponíveis, 
vigiados por um “batalhão” de funcionários e criadores de padrões únicos para o 
crescimento intelectual da criança, onde o mais tímido nunca terá a possibilidade 
de afirmar a sua origem e as suas vivências, sobretudo as vivências do meio rural 
(Pereira, 2014: 64). 

É importante realizar atividades socioculturais e educativas em espaços diferentes 

do local onde as crianças passam a maior parte do dia e dos dias, para que não as 
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atividades não se traduzem “em algo rotineiro, pouco apelativo, condicionando o processo e 

o resultado” (Pereira, 2014: 65). 

Contudo, o que distingue a FLL como lugar educativo não será somente os aspetos 

visíveis, mas principalmente os invisíveis, presentes nas metodologias de ação e na missão 

a que se dispõe cumprir. 

A intenção pedagógica da FLL está presente em todas as atividades que promove ou 

apoia, mesmo que essa caraterística não seja evidente. Mariana Torres defende que, 
às vezes, é bom que as pessoas não tenham essa consciência (...) como vêm 
para um conjunto de iniciativas integradas, as pessoas visitam a exposição, 
aprendem e convivem. É isso que nós tentamos sempre fazer. É isso que marca a 
diferença. Tentamos sempre incutir nas nossas atividades um caráter pedagógico 
(Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

O caráter pedagógico da FLL obedece a uma estratégia educativa que, podendo não 

estar esclarecida nos princípios estatutários da FLL, está presente em todas as suas 

iniciativas, distinguindo-se pelo constante apelo ao lazer e ao ócio. 
Está mais que provado – e são muitos os especialistas que o defendem – que a 
melhor forma de se aprender, e ensinar, é a partir do lúdico e da motivação. É 
claro que não podemos ter a expectativa de que 100% da nossa audiência vai 
absorver o que nós oferecemos da mesma forma. Cada pessoa é como da qual. 
Agora, eu acredito – espero que não utopicamente – que podemos fazer a 
diferença na vida das pessoas (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Carmo Batalha refere que uma das linhas de ação da FLL é levar a cultura às 

pessoas utilizando metodologias diferentes e alternativas. “Eu penso que tentamos chegar a 

vários públicos de outra maneira (...) De vez em quando, tentamos levar a cultura a outros 

públicos, menos jovens, de forma diferente” (Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 22).  

Protagonizando ações diferenciadas ou apoiando iniciativas de outras entidades, o 

papel desempenhado pela FLL assume-se como preponderante para o desenvolvimento 

social da sua área de abrangência. As produções culturais reforçam o pendor educativo da 

FLL e percebe-se a sua importância na potenciação do sujeito como ser participativo, crítico, 

autónomo, comprometido, solidário e cooperante. Aliás, será esse o grande desafio da FLL 

como lugar educativo. 
Importa começar por referir o «desafio» que se coloca a todos os contextos onde 
acontece a «educação», incluindo a educação artística: a reflexão sobre os 
problemas que afetam a sociedade atual e a tomada de consciência da forma 
como cada indivíduo pode intervir no meio em que se insere – as desigualdades 
sociais, a ineficácia da participação na vida coletiva, a desmobilização perante 
questões sociais; o anonimato, a alienação e a exclusão, as problemáticas da 
acessibilidade e mobilidade, a intolerância e a indiferença, são alguns dos 
exemplos que importa nomear (Magueta, 2014: 75). 

É nesse sentido que a FLL se assume como lugar educativo para participação, 

autonomia e cooperação dos intervenientes. 
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Lugar de participação, autonomia e cooperação 
Conscientes do lugar que ocupam no contexto educativo da sua área de abrangência, 

a FLL oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e social aos públicos que a 

procuram e dela usufruem. 
Umas vezes de forma muito direta, outras de forma mais indireta, contribuímos 
para criar cidadãos ativos na sociedade, autónomos e solidários” (...) Por exemplo, 
os miúdos das escolas destes dois concelhos têm acesso a um programa cultural 
e educativo que é um privilégio. Uma pessoa que consulte a agenda da FLL 
percebe que os nossos públicos beneficiam de programas que a maioria dos 
alunos deste país não tem acesso e crescem sem este tipo de desenvolvimento, 
sem este tipo de potencialidades. Vão ser adultos diferentes, que vão sentir as 
coisas de forma diferente (Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 22). 

Assumindo-se como complemento de todas as ações, nomeadamente educativas e 

culturais, protagonizadas pelos agentes educativos e socioculturais da região, a FLL admite 

que, ao proporcionar o contacto com novas expressões de arte, quer ajudar a fazer a 

diferença. Carlos Torres acredita, 
sem qualquer ponta de lirismo, que tudo o que a FLL tem oferecido do ponto de 
vista cultural e educativo vai contribuir, necessariamente, para um diferente 
desenvolvimento de todas estas crianças e jovens. Mal de mim se não acreditasse 
nisto. Nesse caso, não valeria a pena estar a fazer o que estou a fazer (Carlos 
Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Todas as atividades da FLL funcionam como um reforço cultural a todo o trabalho 

desenvolvido neste campo, pelos diferentes sectores da sociedade. Nesse reforço, está a 

aposta nas artes performativas e no incentivo ao protagonismo cultural que, nas palavras de 

Magueta, contribuem para, “além da aquisição e desenvolvimento de competências técnicas 

(...), o espírito de cooperação e de trabalho em grupo, a capacidade de coordenação e a 

autodisciplina, a compreensão de si e dos outros, a tolerância e a abertura ao diálogo 

intercultural” (Magueta, 2014: 75). 

Ao desenvolver propostas de educação através das artes, a FLL está a contribuir 

para uma melhor formação de sujeitos, tornando-os mais capazes, atentos, críticos e 

participativos. Nogueira reforça que “é de salientar que se deve compreender que a 

educação artística, ao gerar uma série de competências e de aptidões transversais e ao 

fomentar a motivação dos estudantes e a participação ativa na aula, pode melhorar a 

qualidade da educação” (Nogueira, 2014: 278). 

Ao promover atividades que solicitam a participação ativa e empenhada dos 

indivíduos, a FLL convoca-se a si própria para palco privilegiado de reflexão e tomada de 

decisão sobre questões ligadas ao exercício de cidadania, cumprindo os propósitos a que se 

desafiou, ligados à compreensão, adaptação e aceitação da realidade local, que vai muito 

além do contexto escolar. Pereira (2014) assume que “a plasticidade das artes, tradições e 
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rituais são um importante meio para pôr as pessoas a agir, transformando-se a si próprias e 

à comunidade à qual pertencem” (Pereira, 2014: 66). 
As artes devem integrar estes temas nas suas práticas como pontos de partida 
para questionamentos, reflexões e projetos de trabalho artístico a desenvolver na 
escola e nas comunidades. Através da prática das artes, as crianças e os jovens 
adquirem consciência do mundo em que vivem e adquirem meios para resistir e 
intervir diretamente na sua comunidade (Magueta, 2014: 75). 

Todas as atividades fomentadas pela FLL são mais importantes pelo processo do 

que pela materialização de um produto final. O mais importante, que motiva a participação 

dos intervenientes, é a relação que se estabelece entre eles. As atividades desenvolvidas na 

FLL promovem a interação social e, através das suas metodologias e estratégias, 

incentivam para a participação ativa na comunidade. 

Em relação à autonomia, Magueta (2014) reforça que, 
em concreto, as experiências de expressão plástica desenvolvem a autonomia e o 
pensamento crítico, na medida em que possibilitam ao indivíduo: 

- a apropriação de uma linguagem para a expressão e comunicação de ideias e 
emoções; 

- relacionar novos temas com o seu próprio conhecimento e experiência; 

- «ler» e posicionar-se criticamente sobre as imagens e as diversas manifestações 
artísticas que usam a linguagem visual; 

- criar com propriedade e autenticidade, perdendo o receio de expor as suas 
criações à crítica dos seus pares, afirmando assim as suas capacidades pessoais 
no domínio de técnicas e materiais; - refletir, questionando-se a si próprio e aos 
seus pares, desenvolvendo e afirmando os seus pontos de vista em relação aos 
temas em discussão e ao processo expressivo e criativo (Magueta, 2014: 76). 

Contudo, facilmente se alarga essa perspetiva a todas as atividades desenvolvidas e 

apoiadas pela FLL. 

Por outro lado, ao apoiar outras entidades, a FLL está a ampliar a autonomia delas, 

por contribuir para a concretização de iniciativas próprias, para públicos específicos. Esse 

apoio traduz a vontade de democratizar o acesso à cultura, reconhecendo a importância do 

associativismo para a divulgação e promoção da cultura identitária de uma comunidade. A 

FLL está consciente da capacidade das associações locais na mobilização das pessoas, 

para proporcionar, a essas mesmas pessoas, acesso a bens culturais e educativos 

singulares e assentes em critérios baseados nas suas necessidades e anseios. 

A FLL, através das suas atividades, promove a autonomia do indivíduo, estimulando 

não só a capacidade cognitiva, associada ao ‘saber’, mas também a capacidade produtiva, 

ligada ao ‘fazer’ e a capacidade crítica, ligada ao ‘pensar’. 

O facto de a FLL trabalhar em contextos limitados, numa total proximidade com o 

local, leva a que o sentido de cooperação seja um valor caraterístico das suas práticas. 
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Num mundo marcado pela globalização, as práticas criativas em contexto local, e 
nomeadamente as de cariz eminentemente expressivo e artístico, desempenham 
cada vez mais um papel de regulador entre o individual e o coletivo na esteira de 
uma maior convivialidade inclusiva e solidária (Bezelga, 2014: 97). 

Mariana Torres considera que, 
em relação ao espírito de cooperação, acho que está muito presente. Fui educada 
a considerar a vida um mundo de trocas e o que é certo é que temos recebido 
90% do que temos dado. O exemplo dos bolseiros. A grande maioria não só se 
mestreou ou doutorou, como arranjaram emprego e nos visitam e enviam emails à 
minha mãe a contar como está a correr a vida deles. Isso é a recompensa maior 
que nós podemos ter (Mariana Torres, 2015: entrevista n.º 23). 

Para Carlos Torres, o espírito cooperante e colaborativo resulta da qualidade das 

ações que a FLL protagoniza, às quais grande parte das organizações e entidades de 

ambos os concelhos fazem questão em se associar. 
Nós temos alguma preocupação em imprimir qualidade em tudo aquilo que 
fazemos. Nem sempre isso é conseguido, mas eu diria que quase sempre o 
conseguimos. Aquilo que fazemos pretendemos fazê-lo com qualidade. Nesse 
sentido, o nosso apoio pode ser um bom cartão-de-visita, sendo um fator de 
credibilização de qualquer projeto. Fico muito contente que a FLL estimule o 
espírito colaborativo, muito por causa da gratuidade com que promove os seus 
eventos e apoia determinadas causas. Considero que se forma uma certa cadeia 
de trabalho cooperativo (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Na prática, muitas vezes, o trabalho desenvolvido pela FLL é partilhado e assumido 

por outras entidades, promovendo a integração e assimilação de diferentes métodos e 

conhecimentos, que resultam num trabalho mais fecundo e enriquecedor. 

A FLL tem originado programas culturais e educativos de excelência, que vão ao 

encontro dos desafios culturais e educativos da sociedade atual. Desafios provocados pelo 

aparecimento de novos protagonistas educativos na sociedade, expostos pelas tecnologias 

da informação e comunicação, num tempo em que o sistema escolar atravessa uma crise de 

valores, acentuada pela emergência de alterações no paradigma educativo, às quais é 

necessário estar atento para saber como atuar. 

Como complemento de ação educativa, a FLL atua através do estímulo e da 

descoberta, da experimentação e da criatividade. Nesse sentido, a sua ligação à cultura 

como meio para educar para a participação, autonomia e cooperação é uma aposta ganha. 

As aprendizagens incentivadas pela FLL, ligadas à cultura e à arte, relacionadas com 

a capacidade criadora de cada um, resultam num conjunto de competências e habilidades 

decisivas para a formação integral do indivíduo, tornando-o autónomo, capaz de ultrapassar 

as barreiras sociais, económicas e culturais da comunidade onde está inserido. 

Carlos Torres não tem dúvidas que 
a FLL contribui para a criação de pessoas mais participativas, mais autónomas e 
cooperantes na sociedade. Aliás, acho que isso se nota. (...) Eu sinto, sem dúvida 
nenhuma, que as pessoas estão diferentes. Há um determinado público habitual 
que já revela muitas diferenças, no seu relacionamento, na sua maneira de ser. 
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Quero acreditar que essas pessoas estão mais ávidas de cultura do que estavam 
e que estão mais exigentes (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Essa exigência cultural deverá ser o resultado da oferta da FLL, que pretende ser 

muito mais do que eventos avulso, obedecendo a uma lógica concertada, que ultrapassa a 

simples intenção de proporcionar a ocupação agradável do tempo livre. Apesar de não 

seguir uma estratégia educativa rigorosa e intransigente, apoiada em doutrinas ou sistemas 

predefinidos, a FLL assume-se como um lugar educativo, com intenção pedagógica, ligada 

às artes, ao ócio e ao lazer, mas sem esquecer o saber, o fazer e o pensar. Só assim se 

consegue educar indivíduos participativos, autónomos e cooperantes que, para tal, terão 

que ser indivíduos com conhecimentos teóricos, habilidades práticas e pensamentos críticos. 

Tudo isso se promove na FLL. 
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“À medida que o tempo dedicado à 
educação se confunde com o tempo da vida de 
cada um, os espaços educativos, assim como as 
ocasiões de aprender, tendem a multiplicar-se. O 
ambiente educativo diversifica-se e a educação 
abandona os sistemas formais para se enriquecer 
com a contribuição doutros atores sociais” (Delors, 
2003: 94). 

 

 

Pretendeu-se, neste estudo, refletir sobre a possível triangulação entre espaço, 

educação e ASC. Atribuímos a essa tese geométrica um cariz tridimensional, ao envolver os 

conceitos de participação, autonomia e cooperação. Na reta final desta investigação, se bem 

que ainda longe de gritar eureka, é nosso intuito olhar pelo retrovisor o caminho percorrido, 

para assumir com convicção o que está ainda por percorrer. 

Tentou-se, numa primeira fase, compreender o espaço em toda a sua amplitude 

conceptual. Um dos aspetos orientadores do discurso foi a relação do ser humano com o 

contexto. Para atribuirmos a função educativa ao espaço teremos, necessariamente, de o 

assumir como lugar. É ao identificar-se com o contexto, apropriando-se do território e 

reconhecendo-o como lugar, que o indivíduo consegue envolver-se em processos de 

ensino-aprendizagem. 

Registe-se essa pequena emenda, em conformidade com o discurso, que não 
existem espaços educativos. Para ser educativo, um espaço terá de ser considerado um 

lugar por quem o habita ou nele permanece. Só existem lugares educativos. Para haver 

educação, independentemente do local, tem de haver pelo indivíduo, em relação ao espaço, 

uma apropriação. Ou seja, tem de passar de um simples território, do simples espaço 

abstrato, a lugar. Como sabemos, a Escola é o território – porque apropriado por alunos, 

professores e demais comunidade educativa –, reconhecido como lugar privilegiado da 
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educação. Existe, contudo, em qualquer espaço a faculdade de se tornar lugar educativo, 

bastando para tal que o indivíduo o assuma como tal, criando uma relação com sentido e 

sentimento. Recordamos Bartolomeu Paiva quando nos disse que 
qualquer espaço se pode assumir como contexto educativo, mesmo quando se 
trata de um espaço desqualificado – o necessário é que se estabeleçam lógicas 
capazes de o fundamentar enquanto tal. (...) Ou seja, um espaço será sempre 
educativo não pelo espaço em si, mas pelo que o indivíduo é capaz de fazer e 
aprender com ele” (Bartolomeu Paiva, 2014: entrevista n.º 3). 

O espaço, como lugar educativo, transforma-se em lugar de mediação, de formação, 

aprendizagem, transmissão de saber e sabor. Todo o lugar educativo é um espaço de 

mediação entre o indivíduo e o próprio lugar e tudo o que compõem. 

Numa segunda fase, ocupámo-nos do conceito de educação, através de diferentes 

objetivas, mas sempre com o mesmo objetivo: compreender a educação e os processos de 

ensino-aprendizagem. Para tal, depois de elucidar sobre o conceito e a diferença entre 

educação e formação, procurou-se entender a primeira em diferentes planos: metodológico, 

na relação com o sujeito e enquadrada no contexto. No plano metodológico, distinguimos a 

Educação formal da não formal e da informal, questionando a validade dessa distinção, mas 

assumindo-a como ponto de partida da reflexão. Em relação ao sujeito, entendemos que a 

educação pode ser protagonizada pelo próximo, pelo próprio ou pelo contexto em geral. 

Crentes de que somos educados por tudo o que nos rodeia, relevando a ecoeducação, 

importa esclarecer que o processo de ensino-aprendizagem só é possível se, no mesmo 

contexto, existir quem ensine o outro, numa perspetiva heteroeducativa, e quem aprenda, 

numa perspetiva autoeducativa. Por último, traçamos uma linha que separa a educação 

escolar da educação paralela, também designada por educação social. A pesquisa 

evidenciou que, atualmente, é a distinção mais aceite na comunidade académica e sobre a 

qual recai também a nossa preferência. Sendo omnipresente na vida do indivíduo, a 

educação, no que respeita ao contexto, é predominantemente social. Deduzimos, por isso, 

que concluir o que quer que seja sobre lugares educativos é acrescentar algo ao que 
conhecemos sobre Educação ao Longo da Vida, com a noção de que aprendemos e 

ensinamos durante toda a vida, com a vida. “Mais do que aprender durante todos os anos 

da vida, o importante será que o aprender se faça com a vida, sem subordinação do espaço 

ou do tempo à condição variável instrumental de aprendizagem” (Baptista, 2005: 61). 

Vivemos numa sociedade educativa, onde o conceito de Educação ao Longo da Vida é “a 

chave que abre as portas do século XXI (...) onde tudo pode ser ocasião para aprender e 

desenvolver os próprios talentos” (Delors, 2003: 101). 

Esse desígnio conduziu-nos até à terceira fase desta investigação, que versou sobre 

o papel da ASC na educação do indivíduo. Ocorre-nos Merino (2008), que defende a ASC 
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como metodologia privilegiada de ação, que não pode desviar-se da obrigação que a 
une à educação, seja como simples metodologia participativa, seja como forma de 

educação. Consideramos a ASC como o terceiro vértice que completa o triângulo, em 

conjunto com o lugar e a educação. Ao assumir essa relação, impusemos três pressupostos 

que deveriam estar presentes em qualquer lugar educativo que protagonizasse práticas de 

ASC, a saber: participação, autonomia e cooperação. Assumimos a participação como 

técnica, a autonomia como princípio e a cooperação como compromisso. Esse compromisso 

esteve, e está, presente ao longo de todo o discurso teórico, porque consideramos que 

também deve estar presente em todo o trabalho prático levado a cabo pelo animador na 

comunidade. Para Caride, a intervenção em ASC, destaca-se pela dinamização dos 

sistemas de participação, pela realização de iniciativas (autonomia) e pelo melhoramento da 

convivência (cooperação). Segundo o pedagogo, 
para que a ação comunitária – ou, se preferirem, o trabalho comunitário – não seja 
um conceito vazio, deve encher-se de conteúdos estruturantes e estratégicos, 
normativos e decisórios, fazendo uso de metodologias e medidas concretas, que 
vão desde a dinamização dos sistemas de participação quotidianos (nos 
conselhos locais, nas organizações e instituições comunitárias, no movimento 
associativo, etc.) até à realização de iniciativas específicas dirigidas a melhorar a 
convivência, lutando contra a exclusão e respeitando a diversidade (Caride, 2012: 
57).  

Envolvemos na orla dos lugares educativos os conceitos de participação, autonomia 

e cooperação, por os considerarmos princípios essenciais das metodologias de ASC. O 

compromisso da ASC para com a educação assim o exige. E sobre isso impõem-se 

algumas reflexões. 

Ocorre-nos Pérez e Guzmán (2006) que abordam a questão da participação como 

um direito do indivíduo em colaborar na transformação da sociedade. Para estes autores, ao 

educar para a participação é fazer sobressair os princípios da corresponsabilidade, 

cooperação e coordenação. Corresponsabilidade no sentido de que cada pessoa livre seja 

capaz de se reconhecer a si mesma como autora das suas ações e estar disposta a assumir 

as consequências dessa liberdade, pois a liberdade implica responsabilidade. Cooperação 

definida como colaboração de cada um dos membros de um grupo na realização dos 

deveres individuais e grupais, com o objetivo de alcançar o bem comum de todos através do 

esforço conjunto. Coordenação através do esforço do grupo por conseguir uma unidade de 

ação em prol de um objetivo comum, privilegiando a organização como processo dinâmico 

em que os grupos e as relações que se estabelecem entre eles são de vital importância. 

Em relação à autonomia, sugestionados pela leitura de Ander-Egg (2008) é possível 

desenhar o que se pretende dos lugares educativos para que eles, através das práticas de 

ASC, protagonizem uma educação para a participação, autonomia e cooperação. Para tal, é 

fundamental definir os seus componentes: conteúdo, tempo, metodologia, tutoria e avaliação. 
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É essencial saber ‘o que’ partilhar nos lugares educativos, evidenciando capacidades 

cognitivas, psicomotoras, de inserção social, equilíbrio pessoal e relação interpessoal. 

Interessa também definir o ‘quando’ dos lugares educativos e qual o momento de usufrui-los. 

É possível estruturar os fatores que determinam a sequência de diferentes momentos, na 

relação entre os conteúdos e a sua temporalização. No que respeita à metodologia e ao 

‘como’, é importante definir estilos, estratégias e instrumentos que façam de cada lugar 

educativo algo singular. A tutoria tem a ver com liderança, que deverá assumir a tipologia 

mais adequada ao público, sem fórmulas nem prescrições antecipadas. A avaliação, permite, 

de certo modo, perceber se o ‘para quê’ foi alcançado, sendo possível, também, realizar 

uma apreciação de ‘o quê’, ‘como’, ‘quando’ e ‘quem’. A autonomia nos espaços educativos 

permite assumir, com liberdade e responsabilidade, todas as questões enleadoras do 

processo. 

Para explorar o princípio da cooperação recorremos ao contributo de Boaventura 

Sousa Santos (1995), quando explica a importância da sociedade providência, nos 

contextos em que o estado-providência revela as suas limitações, no esforço de assegurar o 

bem-estar e o aumento qualidade de vida das populações, ao nível social, mas também 

educativo e cultural. O espírito de cooperação, na filosofia de trabalho da ASC, ultrapassa o 

assistencialismo social e a solidariedade abstrata. Pelo contrário, empenha-se em 

contributos concretos, baseados no valor da reciprocidade e da cidadania ativa, inspirada na 

relação do dom (Mauss, 1988), demonstrando que o valor das coisas não pode ser superior 

ao valor da relação e que o simbolismo é fundamental para a vida social, 

independentemente da força atual dos mercados e da competitividade económica existente 

na sociedade. 

Outro aspeto interessante é concluir que os pressupostos da participação, autonomia 

e cooperação terão de ser explorados em dois sentidos: endógena e exogenamente. Ou 

seja, dentro do lugar educativo, no seu interior e fora dele, na relação com o exterior. 

Devemos considerar a participação, a autonomia e a cooperação um meio para envolver a 

comunidade num projeto, mas também como um fim, no sentido de incutir nos indivíduos 

rotinas de participação, autonomia e cooperação. 

No desfecho desta perspetiva, recorremos às palavras de Caride. 
Com a participação, a autonomia e a cooperação dos atores locais (sendo, cada 
vez mais, imprescindível definir quem são e quais as suas caraterísticas) a ASC é 
uma das vias mais valiosas pela qual se pode optar, em conjunto, nas ruas e 
praças, em escolas e universidades, associações e movimentos sociais, centros 
cívicos e famílias, em territórios limitados e até em não-lugares (Caride, 2015: 
Depoimento n.º 32). 

Reconhecendo que o lugar, a educação e a própria ASC são conceitos muito 

próximos do ser humano, entendemos que esta investigação seria bastante complicada, 
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pela impossibilidade de, em contexto real, controlar o ambiente e dominar por completo as 

variáveis. A vida não é um laboratório, o que torna tão complicado, e ao mesmo tempo tão 

fascinante, trabalhar em ciências sociais. A influência dos inúmeros fatores, que, muitas 

vezes, fogem ao controlo do investigador, torna difícil a exatidão da resposta à pergunta de 

partida. Se Postman (2007) alerta para a diferença entre a definição e uma definição, nós 

salientamos que esta tese comporta apenas uma conclusão e não a conclusão. Desse modo, 

optou-se por eleger um Estudo de caso, sustentando a investigação nesse exemplo, por se 

considerar que as conclusões, apesar de não se poderem generalizar, seriam mais 

rigorosas e precisas. O Estudo de caso sobre a FLL permitiu responder, de forma incisiva e 

objetiva à pergunta de partida. Conclui-se que o contributo das práticas de ASC para a 
participação, autonomia e cooperação dos atores locais, no contexto de diferentes 
lugares educativos, é possível na medida em que será através da ASC que esses 
mesmos espaços se transformam, eles próprios, em lugares de participação, 
autónomos e cooperantes. 

As práticas de ASC são fundamentais para que os espaços potencialmente 

educativos se transformem em lugares de educação para a participação, autonomia e 

cooperação e se partilhe conhecimento e entretenimento, numa transmissão de saberes e 

competências. Isso fará com que o indivíduo reconheça o contexto e a realidade onde está 

inserido, transformando-se num sujeito participativo, autónomo e cooperante, adquirindo 

hábitos de cidadania ativa.  

Existem espaços educativos contraditórios, que constroem, na sua forma de agir, 

hiatos entre o que advogam e o que realmente praticam. Na sua maioria, os lugares 

educativos protagonizam dinâmicas pouco participativas, raramente autónomas e 

dificilmente cooperantes. Nenhum espaço pode educar para esses princípios democráticos 

se não for exemplo desses mesmos princípios. Se não for participativo, autónomo nem 

cooperante como pode qualquer espaço preparar o aprendente para praticar esses valores 

da cidadania. Os lugares educativos, independentemente da origem ou missão, terão de ter 

o ambiente adequado para a consolidação de uma cultura de participação, cooperação e 

autonomia. Essa cultura pode ser garantida e amplificada através das metodologias e 

práticas de ASC. 

Esta investigação testemunhou que a FLL é um exemplo de participação, autonomia 

e cooperação, impelindo os seus intervenientes no exercício desses valores. A FLL não só 

proporciona a oportunidade de contactar com contextos e vivências culturais e artísticos, 

que porventura, a população não teria acesso, como utiliza a técnica da participação, o 

princípio da autonomia e o compromisso da cooperação como mote das suas atividades e 

metodologia de ação. Existem condições para que os espaços se tornem lugares educativos 
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de excelência, que promovam a participação, a autonomia e cooperação. Condições que a 

FLL, pelo exemplo que é, pela forma como é gerida e pela forma de trabalhar, são 

amplamente garantidas. 

Um lugar educativo que não tenha uma intervenção participativa e independente na 

comunidade, não pode educar para a participação. Um lugar educativo que não seja 

autónomo, não pode educar para a autonomia. Qualquer lugar educativo que se sinta 

limitado nas suas ações de cooperação, que não seja livre de escolher as suas parcerias, 

não pode educar para a cooperação. O contributo da ASC vai no sentido de transformar os 

lugares educativos, possibilitando a educação para a participação, autonomia e cooperação, 

através de três premissas essenciais: 

1. Equidade, que permita a participação desprendida e a liberdade de pensamento 

crítico de todos os indivíduos, sem preconceitos nem pudores. 

2. Independência, como abono de autonomia, no sentido em que o próprio espaço 

terá de ser independente e autónomo. 

3. Proximidade, com o intuito de criar laços de relação entre os atores sociais, 

fomentando o espírito de cooperação. 

Um lugar educativo, na sua ação comunitária, deve partir do pressuposto 
“de que todos são capazes de aprender e de agir de acordo com os seus 
diferentes níveis de compreensão. É esta crença nas potencialidades das 
pessoas, é esta necessidade sentida de ajudar a estruturar a vida comunitária, é 
esta vontade de prosseguir uma intervenção que responda ao pulsar deste novo 
tempo, marcado por tensões, conflitos, solidão, violência, racismo, xenofobia, que 
orienta a estratégia da ação a imprimir dinâmicas tendentes a reforçar os laços 
comunitários (Lopes, 2014:111) 

e, acrescentamos nós, fortalecer o sentido de igualdade e equidade entre os 

intervenientes. 

Nesse aspeto, o exemplo da FLL é notável, promovendo diferentes atividades para 

diferentes públicos, no propósito de alcançar todas as faixas e todos os sectores da 

comunidade. Com a certeza de que proporcionam oportunidades, experiências e vivências 

que marcam para sempre a vida das pessoas, a FLL trabalha para tentar colmatar a falta de 

igualdade de oportunidades que, manifestamente, ocorre no nosso país. 

O valor da independência manifesta-se na autonomia dos processos, nas decisões 

ou nas escolhas das atividades, dos públicos, das parcerias, das metodologias, entre outras. 

No fundo, independência nas ações e naquilo que poderemos fazer, enquanto cidadãos. 

“A questão não será tanto no que a cultura faz por nós, mas sim o que nós podemos 

fazer pela cultura, como uma prática que se desenvolve com as pessoas, para as pessoas” 

(Caride, 2015: Depoimento n.º 32). Em relação à capacidade de iniciativa e autonomia, as 

palavras de Esaú Dinis são inspiradoras. 
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O mais cedo possível, cada um tem de ser o autor e o ator da sua vida e do que 
quer fazer com ela. O que é determinante será a construção pelo sujeito de uma 
história de vida, uma autobiografia formativa, alimentada por múltiplas e 
contraditórias contribuições, mas assumida como projeto identitário. Essa biografia 
terá que permitir que, cada pessoa, o mais cedo possível, arquitete o lugar, o 
onde, o quê, o como fazer, e com quem partilhar causas, sonhos, projetos, e, 
inevitavelmente, crises, desaires e superações (Dinis, 2014: entrevista n.º 5). 

Mais uma vez, o exemplo da FLL é distinto. A independência e autonomia são 

evidentes ao considerarmos o discurso dos elementos do Conselho de Administração. 
Há um valor que carateriza a Fundação que é a independência. Somos 
independentes em relação a tudo, seja a política, religião, Estado, o que for. Nós 
não descriminamos ninguém, seja qual for a orientação que tenha, sejam quais 
forem as suas opções. Somos o mais independentemente possível em relação a 
tudo. Temos regras, de convivência, de seriedade, mas não temos preconceitos. 
Isso é um fator muito importante, pois tratamos todos por igual. Só assim é que 
podemos tomar as nossas decisões de isenta (Carmo Batalha, 2015: entrevista n.º 
22). 

Carlos Torres recorda que 
não estabelecemos parcerias formais. São parcerias, digamos, informais, que 
correm sempre bem. Eu gosto deste caráter independente da FLL. Não gosto 
muito de assinar acordos, protocolos ou outros documentos de parceria. A FLL é 
rigorosamente independente, apolítica e apartidária. (...) Eu gosto deste caráter 
outsider da FLL. Somos muito colaborantes, muito cooperantes, mas somos 
totalmente independentes (Carlos Torres, 2015: entrevista n.º 25). 

Em relação à cooperação e ao caráter de proximidade, também marcante na FLL, é 

importante estabelecer relacionamentos sem barreiras, respeitando, de igual modo, as 

hierarquias. 
Considero que é um valor muito importante da Fundação, que não é muito usual. 
Essa proximidade tem muito a ver com a nossa personalidade. Nós somos assim, 
por natureza e acho que isso está espelhado no funcionamento da FLL. Acho que 
isso é uma caraterística diferenciadora da Fundação. Não alimentamos nenhum 
sentimento de transcendência ou inacessibilidade (Carmo Batalha, 2015: 
entrevista n.º 22). 

A proximidade deve existir entre a equipa do lugar educativo, na relação entre os 

cargos de poder e decisão e na afinidade entre a equipa e o público. As metodologias de 

ASC são essenciais, na medida em que “constrói as suas práticas num diálogo permanente 

com a realidade quotidiana sobre a qual promove as suas iniciativas, independentemente 

dos contextos e do maior ou menor apego ao território e às instituições locais” (Caride, 

2015: Depoimento n.º 32). O animador sociocultural assume-se como catalisador de 

processos e como gerador de espaços de encontro (Ventosa, 2014), onde cada qual pode 

manifestar as suas vontades e ambições, as suas fraquezas e frustrações. 

Educar para a participação, autonomia e cooperação só é possível em lugares 
educativos que mantenham a equidade, a independência e a proximidade como forma 

de trabalho, reconhecendo nas práticas de ASC o meio para a alcançar. 

Como sempre inspirador, Esaú Dinis recorda que o essencial é 
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dar valor a tudo o que capacita cada pessoa: a prestar atenção ao que acontece à 
sua volta; a sentir o outro como igual e diferente; a exercer uma cidadania prática, 
independentemente do lugar e do interlocutor; a respeitar o cliente, utente, 
beneficiário, cidadão; a vivenciar o espírito de solidariedade e de cooperação; a 
pugnar pelo respeito da autonomia de cada um numa terra em que todos têm 
lugar e direitos. Tudo isto constitui a substância da ASC (Dinis, 2014: entrevista n.º 
5). 

Para além dos valores da equidade, independência e proximidade, que a ASC 

consegue projetar nas suas metodologias, outro aspeto se revela essencial para educar 

para a participação, autonomia e cooperação: o conhecimento. Em relação a isso, a ASC 

surge como mediadora de processos. Em todos os lugares, para haver educação, tem de se 

estabelecer processos de ensino-aprendizagem sustentados na transmissão de um saber, 

seja na forma de conhecimento ou de competência. Contudo, defendemos que não é 

possível haver competência sem conhecimento. 

Sem conhecimento a participação não é positiva, a autonomia é uma submissão de 

poderes superiores e a cooperação é uma solidariedade fingida. Todos os lugares que 

favoreçam uma educação para a participação, autonomia e cooperação têm de ser lugares 

de saber, de partilha de conhecimento, de relação com outros lugares. Não podemos olhar 

para um lugar educativo numa perspetiva redutora. Temos de o encarar numa perspetiva 

global, ecológica, de trabalho cooperativo. 
Todos os espaços que acompanham o sujeito no seu percurso são positivos, 
embora muitos deles não sejam muito convidados a pensar em si nessa ótica de 
ação. Acho que cada qual pensa na ótica de prestação de um serviço e não 
propriamente numa relação, numa intencionalidade pedagógica ou 
intencionalidade social (Azevedo, 2014: entrevista n.º 11).  

Por um lado, a maioria dos lugares de partilha de conhecimento, são territórios 

indiferentes que protagonizam contextos e metodologias formais, onde, evidentemente, 

sobressai a escola. Por outro lado, a maioria dos lugares de lazer são lugares de simples 

entretenimento, fechados sobre si. Muitos deles fomentam até a competição em detrimento 

da cooperação. Muitos deles potenciam a heteronomia, em vez da autonomia. Muitos deles 

fomentam uma participação imposta, prescrita. O contributo da ASC será favorável à 

educação para a participação, autonomia e cooperação no sentido em que será através da 

ASC que todas as atividades fomentadas em lugares educativos, através de atividades 

culturais, educativas e sociais, podem partilhar conhecimento e favorecer processos de 

ensino-aprendizagem. Ou seja, a ASC será a balança da sensatez que impedirá que o 

entretenimento, por um lado, ou o conhecimento, por outro, tenham demasiado peso nos 

lugares educativos e na formação do indivíduo. A ASC terá como função equilibrar o 

conhecimento teórico com a realidade prática. Muitos dos lugares educativos são redutores, 

no sentido em que só fomentam a partilha de determinados saberes, sem a preocupação de 

os contextualizar. Qualquer lugar potencialmente educativo só poderá ser realmente 
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educativo quando deixar de se reduzir apenas ao que são e se transformarem naquilo que 

podem potencialmente ser. O contributo da ASC será através do seu compromisso em fazer 

com que as atividades não sejam simplesmente de entretenimento ou apenas de 

conhecimento. Concordamos com Gillet (2006b) quando o autor assume que o grande 

desafio é fazer com que os períodos de lazer se tornem novamente tempos de criatividade, 

de descoberta, de solidariedade e cidadania, de momentos de educação libertadora e não 

somente tempos de consumo alienante. Tendo em conta que todo o ser humano é capaz de 

educar e de ser educado, propõem-se a criação de oportunidades, tempos e espaços onde 

for possível promover a aprendizagem da consciência e da tomada de decisão coletivas. 

Através da ASC, os lugares educativos privilegiam as competências, não apenas os 

conhecimentos; o acesso com sucesso; a igualdade ao invés da seletividade. Os lugares 

educativos deveriam estar vocacionados para atender às necessidades sociais, culturais e 

económicas da região onde se implementam. São lugares com vida. Impulsionam uma 

capacidade de trabalho ímpar, que lhes atribui a aptidão de criar novas dinâmicas 

socioculturais e educativas de trabalhar para o cidadão. Neles se impõem a capacidade de 

desenvolver estratégias (participativas e equitativas; autónomas e independentes; próximas 

e cooperantes) capazes de responder aos desafios da comunidade, centrados nas pessoas, 

com o objetivo de formar cidadãos críticos, atentos e responsáveis.  

Em ASC trabalha-se com a realidade local, adequando o entretenimento ao 

conhecimento. 
O melhor animador é o que tem a capacidade de traduzir na prática as soluções 
teóricas. Sabemos que todos nós temos défices de inteligência. De facto, essa 
inteligência é muito importante. A inteligência linguística, a lógico-matemática, a 
inteligência estética, a inteligência musical, espacial. Agora a inteligência 
interpessoal ganha dimensão na ASC, onde o que mais importa é a capacidade 
relacional. Isso é fundamental (Ander-Egg, 2014: entrevista n.º 7). 

Devemos movimentar e acionar os processos educativos através da realidade e não 

sustentar as dinâmicas apenas na teoria. Um animador que sustente o seu trabalho apenas 

na teoria não produz e não se consegue adaptar, não consegue ser flexível. Temos de 

sustentar o nosso trabalho na realidade com a qual trabalhamos. A ASC tem de promover 

junto dos agentes educativos a capacidade camaleónica de se adaptar à realidade. Só 

assim é possível atribuir credibilidade e legitimidade aos lugares educativos que se 

distanciam do apelo formal das instituições escolares.  
Há lugares educativos que dão mau exemplo. Depende de nós, e de outras 
instituições, fazerem aquilo que nós chamamos de autorização. Ou seja, 
reconhecer a autoria aos outros. (...) Reconhecer isso significa que nós 
autorizamos isso. Reconhecemos a capacidade, a autoria e ajudamos os donos 
dessas instituições a pensar. A pensar em si próprios como elementos 
construtores de uma comunidade de pessoas autónomas, conscientes, cidadãos 
comprometidos, participativos e cooperantes (Azevedo, 2014: entrevista n.º 11). 
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Nesse aspeto a equipa revela-se essencial. Porém, como refere Orzechowski e 

Gama Barbosa, “não se tem clareado as discussões sobre uma formação do pedagogo que 

atue em espaços não-escolares. A formação do pedagogo ainda está atrelada 

exclusivamente a docência” (Orzechowski e Gama Barbosa, 2011: 7605). O papel do 

animador sociocultural ganha maior relevo e dimensão, assumindo a liderança nos 

processos dos lugares educativos não assumidos pelas políticas escolares e fomentando a 

consciência crítica e o pensar libertador dos agentes culturais, sociais e educativos, de 

modo a intervirem ativamente na sociedade. 

Assistimos, ao longo do tempo, a uma mutação antropológica, onde o individualismo 

se impõe na relação do indivíduo consigo mesmo, numa transfiguração perversa de valores. 

Atualmente, o ser humano já não será somente homo sapiens, mas também homo ludens 

(Huizinga, 2003), onde o hedonismo e o prazer pela diversão igualam a satisfação pelo 

conhecimento; homo aequalis (Lipovetsky, 2007), comportado por um neo-narcisismo 

vigente; homo consumans (Lipovetsky, 2014), veiculada por um caminho simplista de 

consumo, onde o prozac foi substituído por livros de autoajuda, na utópica busca de 

transformações para melhor, mas através de pouco ou nenhum esforço. O animador 

sociocultural está preparado e disposto a trabalhar em todos os universos que compõem o 

homem atual. 

Se possível fosse reduzir a um só parágrafo o desfecho da investigação, de forma 

elegante e incisiva, concluir-se-ia que a ASC, no contexto dos lugares educativos, contribui 

na educação para a participação, autonomia, cooperação ao transformar esses lugares em 

locais participativos, autónomos e cooperantes, através de atividades equilibradas entre o 

conhecimento e o entretenimento, entre o consumo e a consciencialização. 

 

 

Considerações finais: Educanimar 
Uma investigação termina quando se percebe que a conclusão a que se chega não 

dita o fim da discussão sobre o assunto, mas sim o início de uma nova forma de refletir 

sobre os factos. 

Para as últimas páginas da tese, oferecemos ao leitor uma nova palavra, que 

patenteia o modo como podemos definir a correlação entre educação e animação: 

Educanimar. Inspirados no pensamento de Barrett (2014) esta nova palavra é um indício 

evidente da interferência entre animar e educar, no barbante, se quisermos, da recreação 

educativa de Waichman (2006), já abordado no Enquadramento teórico. 

Mais do que um neologismo, Educanimar deve assumir-se como uma forma de estar, 

de pensar e de trabalhar. Mais do que a junção de duas palavras: educar e animar, 
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Educanimar é a relação entre esses dois conceitos, admitindo-os como formas de atuar 

possíveis de se relacionar e interligar. Trata-se, no fundo, de educar através das 

metodologias da ASC ou de animar tendo a noção da função educativa.  

Não ignoramos que sempre se situou a ASC como filha de uma educação menor, 

popular, bastarda da educação que vale, que importa, que qualifica e certifica. Todavia, 

sabemos que a ASC pode não atribuir diplomas, mas oferece significado, dá sentido. 

Consideramos que é isso que falta aos processos educativos nos dias de hoje: sentido e 

sentimento. Caride alerta para a necessidade de “uma educação que enfatize a necessidade 

de uma profunda reconceptualização teórica, metodológica, estratégica, entre outros, dos 

processos educativos, dos seus programas e práticas, dando lugar a novos agentes 

educativos e novos processos dentro e fora do sistema educativo” (Caride, 2013: 2). 

Nascerão novos agentes educadores: os animadores socioculturais. Com eles, irão 

germinar novos processos educativos vinculados às metodologias da ASC. É da relação, 

incestuosa do ponto de vista popular, que brotará o fruto da Educanimação. Mas importa 

prevalecer o verbo e não o substantivo. São mais importante o gesto e a atitude do que a 

palavra. 

Educanimar é fomentar a liberdade de pensamento e ação, incrementando, ao 

mesmo tempo, a responsabilidade a todos os níveis; é equilibrar modelos de gestão, mais 

vocacionados para processos do que para resultados; é conseguir articular a teoria e a 

prática, no decurso dos projetos e nas dinâmicas impostas. 

É imprescindível que a aprendizagem seja considerada um processo dialógico, 

democrático e flexível (Merino, 2008), que requer situações de aprendizagem estruturadas e 

apoiadas em fortes mediações sociais e culturais, envolvendo dinâmicas policêntricas 

(Azevedo, 2011). 

O animador sociocultural não será o protagonista iluminado, que, tal pastor da 

verdade, resgata o rebanho ignorante, mas sim o sujeito iluminador (Ventosa, 2014), que 

desencadeia ações de mudança na comunidade e que expressem novas formas de 

participação educativa, cultural e social. 

 

Arriscamos a sugestão de cinco premissas para Educanimar, cuja relevância 

deixamos à consideração e ao critério de cada um: 

1. Credibilizar a formação do animador sociocultural, de modo a que o profissional 

de animação obtenha confiança no universo profissional e empresarial; 

2. Lutar pelo reconhecimento da ASC na comunidade, como forma de atuação junto 

das populações, com o objetivo de colmatar as necessidades e impulsionar a 

potencialidades educativas, culturais e sociais; 
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3. Envolver a ASC no contextos formativos, incluindo-a nos processos de ensino-

aprendizagem como elemento articulado e não apenas complementar; 

4. Colocar a ASC nos lugares educativos, para estar presente e dizer sim às 

dinâmicas estabelecidas e aos processos instituídos; 

5. Estabelecer parcerias e criar relações, construindo pontes e desfazendo muros, 

que permitam ultrapassar o fosso entre a educação, a cultura e os públicos, com 

o intuito de criar oportunidades para todos. 

 

Tendo em consideração estes cinco aspetos, que, sem preferências ou hierarquias, 

consideramos essenciais para educar através da ASC, pode concluir-se, terminando, que 

Educanimar é educar, animando, para a consciência crítica e libertadora, para alcançar a 

mudança; é animar, educando, para a aquisição de conhecimentos e competências, no 

sentido de originar o desenvolvimento pessoal e social. 

Educanimar é, no fundo, estimular iniciativas educativas independentes, equitativas e 

próximas dos indivíduos, capaz de os transformar em cidadãos participativos, autónomos e 

cooperantes. 
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Apêndice 1 – Solicitação de depoimento (1) 
Vila Real, 25 de agosto de 14 

 
Exmo. Sr.  
O meu nome é Rui Fonte e frequento o 3º ciclo em Ciências da Educação na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Depois de defender publicamente o projeto 
“Espaços Educativos e Animação Sociocultural”, no dia 22 de maio de 2013, encontro-me a 
desenvolver a investigação inerente ao Doutoramento na área temática da “Animação 
Sociocultural e Espaços Educativos”, com orientação do Professor Doutor Marcelino Lopes, tal 
como referido na declaração em anexo. 

 
No âmbito da minha investigação, intento responder à seguinte questão de partida: 
Em que medida as práticas de Animação Sociocultural podem contribuir para a 

participação, cooperação e autonomia dos atores locais, no contexto de diferentes 
espaços educativos da Fundação Lapa do Lobo? 

 
Reconhecendo nas suas competências e conhecimentos sobre estas temáticas, 

gostaria, de acordo com a sua disponibilidade, de incluir no meu trabalho um breve 
depoimento da sua autoria, com aproximadamente 250 palavras. 

Esse depoimento será fruto de uma breve reflexão acerca da seguinte questão: 
Em que medida as práticas implementadas no contexto das vossas iniciativas 

contribuem para a participação, autonomia e cooperação dos seus intervenientes? 
 
Aguardo resposta, pedindo desculpa pelo atrevimento e agradecendo-lhe 

antecipadamente a atenção. 
Pode contactar-me através de: 
Email: ruyfonte@gmail.com 
Tlm.: 96 556 18 38 
 
Sem outro assunto, 
Rui Fonte 
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Apêndice 2 – Solicitação de depoimento (2) 
Lapa Do Lobo, 05 de janeiro de 15 

 
Exmo. Sr.  
O meu nome é Rui Fonte e frequento o 3º ciclo em Ciências da Educação na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Depois de defender publicamente o projeto 
“Espaços Educativos e Animação Sociocultural”, no dia 22 de maio de 2013, encontro-me a 
desenvolver a investigação inerente ao Doutoramento na área temática da “Animação 
Sociocultural e Espaços Educativos”, com orientação do Professor Doutor Marcelino Lopes. 

No âmbito da minha investigação, intento responder à seguinte questão de partida: 
Em que medida a Animação Sociocultural pode contribuir para o 

desenvolvimento da autonomia, cooperação e participação dos atores locais, nas 
atividades desenvolvidas pela Fundação Lapa do Lobo como lugar educativo? 

 
A título empírico, irei focar-me no exemplo e nas boas práticas da Fundação Lapa 

do Lobo, como lugar educativo, que fomentem uma educação para a autonomia, cooperação 
e participação dos seus intervenientes. 

 
Reconhecendo o sentimento de estima e reconhecimento que, certamente, nutre 

pela Fundação Lapa do Lobo, gostaria de incluir no meu trabalho um breve depoimento da 
sua autoria, com aproximadamente 250 palavras. 

Esse depoimento será fruto de uma breve reflexão acerca da seguinte questão: 
Em que medida as atividades promovidas pela FLL contribuem para a 

participação, autonomia e cooperação dos intervenientes? 
 
Aguardo resposta, pedindo desculpa pelo atrevimento e agradecendo-lhe 

antecipadamente a atenção. 
Pode contactar-me através de: 
Email: ruyfonte@gmail.com 
Tlm.: 96 556 18 38 
Sem outro assunto, 
Rui Fonte 
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Apêndice 3 – Guião de Entrevista  

 “Espaços Educativos e Animação Sociocultural” 

 

Objetivos gerais: 
- Distinguir diferentes espaços educativos e suas metodologias; 

- Compreender a contribuição de diferentes Espaços Educativos para a 

autonomia, participação e cooperação do indivíduo; 

- Perceber o papel da Animação Sociocultural (ASC) em diferentes Espaços 

Educativos. 

 
Questões: 

1. Como distingue Educação: Formal, Informal e Não-formal ou Escolar e 

Paralela? 

2. De que modo se educa para a participação, autonomia e cooperação? 

3. Qual o contributo da ASC na educação para a participação, autonomia e 

cooperação?  

4. Que relação tem o ser humano com o Espaço? 

5. Qualquer Espaço pode ser um Contexto Educativo ou necessita estratégia 

pedagógica? 

6. Que Espaços Educativos complementam, substituem ou colidem entre si? 

7. Haverá, ao longo da vida, tempos específicos para determinados Espaços 

Educativos? 

8. Qual a influência do Espaço Virtual na Educação atual? 

9. Como evoluiu a Educação perante a evolução de diferentes Espaços 

Educativos? 

10. Que Espaços Educativos podem substituir a Escola, certificando 

competências?  

11. Quais os Espaços Educativos que marcaram a sua vida e os que marcam os 

dias de hoje? 

12. Que futuro para os Espaços Educativos? 

 

Obrigado pelo contributo! 

Rui Fonte 
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Apêndice 4 – Guião de Entrevista Estruturada – Administração FLL 
“A Fundação Lapa do Lobo como lugar de educação 

para a participação, autonomia e cooperação dos seus intervenientes” 
 

Objetivos gerais: 
- Conhecer as diferentes atividades, metodologias e práticas da Fundação 

Lapa do Lobo (FLL); 

- Conhecer a relação entre a FLL e outros espaços educativos; 

- Perceber o contributo das práticas da Animação Sociocultural (ASC) nas 

diferentes atividades da FLL; 

- Compreender a contribuição das atividades da FLL para a autonomia, 

participação e cooperação do indivíduo. 

 
Questões: 

1. Qual a origem e as causas que motivaram a constituição da FLL? 

2. Qual o motivo de preferir atividades de âmbito educativo e cultural? 

3. Qual o motivo da delimitação da área geográfica de abrangência? 

4. Quais as principais atividades/ projetos e público-alvo predominante? 

5. Considera a FLL um espaço educativo? Tem estratégia pedagógica definida? 

6. Qual a relação entre a FLL e outros espaços culturais e educativos, 

nomeadamente a Escola? 

7. Existe algum projeto/ atividade certificada ou acreditada? Vê vantagens nesse 

facto? 

8. Qual o contributo das atividades da FLL na educação para a participação, 

autonomia e cooperação dos seus intervenientes? 

9. Como se sente em relação à responsabilização pela educação do indivíduo? 

10. Como considera os resultados obtidos? 

11. Quais os projetos futuros para a FLL? 

Obrigado pelo contributo! 

Rui Fonte 
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Apêndice 5 – Guião de Entrevista Estruturada – Colaboradores FLL 

“A Fundação Lapa do Lobo como lugar de educação 

para a participação, autonomia e cooperação dos seus intervenientes” 

 

Objetivos gerais: 
- Conhecer as diferentes atividades, metodologias e práticas da Fundação 

Lapa do Lobo (FLL); 

- Conhecer a relação entre a FLL e outros espaços educativos; 

- Perceber o contributo das práticas da Animação Sociocultural (ASC) nas 

diferentes atividades da FLL; 

- Compreender a contribuição das atividades da FLL para a autonomia, 

participação e cooperação do indivíduo. 

 
 
Questões: 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é responsável 

na FLL? 

2. Qual a sua principal motivação? Tem correspondido às expectativas? 

3. Qual o público-alvo do projeto? E das atividades? 

4. Considera que o projeto tem cariz educativo? Tem estratégia pedagógica 

definida? 

5. Qual a relação deste projeto com outros projetos da FLL? 

6. Qual a relação deste projeto com outros projetos existentes noutras 

entidades? 

7. Qual a relação deste projeto com outras instituições de ensino (Escola)? 

8. Alguma atividade dá certificação ou acreditação? Vê vantagens? 

9. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e cooperação dos 

seus intervenientes? 

10. Como se sente em relação à responsabilização na educação do indivíduo? 

Obrigado pelo contributo! 

Rui Fonte 
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Apêndice 6 – Entrevista n.º 1 
Dr.ª Carmo Gomes 

ISCTE, 21 de julho de 14 

 
Carmo Gomes é Doutorada em Sociologia, desde 2012, pelo Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). Possui Mestrado em Ciências Sociais, desde 

2002, pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL). A sua 

formação de base é a Sociologia, área em que se licenciou em 1997, no Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). 

Começou como investigadora no ISCTE, quando terminou a licenciatura, no 

CIES, a trabalhar com projetos relacionados com Educação de Adultos e Literacia. 

Deu aulas no ISCTE, associada às pós-graduações e mestrados e na Escola Superior 

de Educação de Lisboa, onde fez parte do corpo de docentes que faziam a 

profissionalização em serviço. Quando concluiu o Mestrado, foi convidada para fazer 

parte da equipa que estava a elaborar o referencial de competências-chave para a 

educação de adultos, de nível secundário. 

No seu percurso profissional, realça-se o facto de ter feito parte da equipa da 

Agência Nacional para a Qualificação, durante 4 anos foi vice-presidente, onde se 

destacou o papel desempenhado no Programa Novas Oportunidades. 

Atualmente, está na “OIT”, Organização Internacional do Trabalho, num 

projeto de Educação e Formação e Emprego, na Albânia. 

 

12. Como prefere distinguir a Educação: Formal, Informal e Não-formal ou 
Escolar e Paralela? 

Todas as classificações da aprendizagem têm como ponto de partida o 

processo de aprendizagem formal. Estas três classificações foram emergindo no 

discurso, e depois na intervenção, como categorias classificatórias a partir da 

referência da aprendizagem formal. Na minha opinião, a partir do ponto de vista 

conceptual, um processo de aprendizagem, independentemente dos contextos, tem 

determinadas caraterísticas. Normalmente o que dizemos é que um processo de 

aprendizagem baseia-se numa aquisição de saberes, competências e atitudes. 

Portanto, tem aqui um grupo muito complexo de conteúdos que, em princípio, são 

apreendidos durante um processo de aprendizagem. Um processo de aprendizagem 

carateriza-se por ser sempre intencional. Por exemplo, nós estamos a ver um 

documentário na televisão e não mudamos de canal porque temos intenção de 

continuar a ver. Outro exemplo, estamos a passear, a fazer uma atividade associada 

ao lazer e, nessa atividade, podemos encontrar espaços educativos, onde com 
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certeza desenvolvemos processos de aprendizagem, mas sempre com essa ideia da 

intenção. A intenção de aprender. 

O que temos de distinguir é se a tríade formal, informal e não-formal se refere 

a contextos de aprendizagem ou a processos de aprendizagem. Se espreitarmos as 

definições, embora se distingam estas três categorias e se defenda que elas se 

referem a processos, eu considero que essa distinção nos remete aos contextos. O 

que nos dizem essas definições? Formais são todas as atividades estruturadas que 

decorrem em espaços formulados para o efeito; Informal são atividades esporádicas 

e pontuais que são realizadas em espaços como congressos, reuniões, seminários... 

que não os espaços escolares; não formal é tudo aquilo que decorre da experiência 

de vida que não passa nem pelo espaço estruturado da escola nem pelo espaço mais 

semiestruturado das conferências, das ações de formação, etc. Estas três categorias 

foram feitas para distinguir espaços de aprendizagem, contextos de aprendizagem e 

não processos de aprendizagem e nem sujeitos de aprendizagem. 

Eu, hoje, acho que as aprendizagens são muito mais interligadas. Para mim 

os processos são muito mais importantes que os contextos. Os processos e uma outra 

dimensão que nem sequer se falava quando se formulou esta tríade da educação. 

Falo dos resultados de aprendizagem. Muitas das pessoas (por exemplo a atual 

doutrina do Ministério da Educação defende que não há competências e que o 

conceito de competências não é válido para os processos de aprendizagem) não 

conseguem analisar as questões a partir dos processos de aprendizagem e encaram 

as questões da educação a partir dos processos de ensino e da transmissão de 

conhecimento. O conceito de competências é exatamente a base do processo de 

aprendizagem. É o que fica do que passa. Por exemplo, eu quando vou ao cinema 

aprendo alguma coisa? Se eu quiser aprender, independentemente do filme, aprendo, 

mas depende sempre da minha experiência intencional. Outro exemplo, num 

congresso, aprendo porque vou ao congresso ou aprendo porque o meu processo de 

aprendizagem e a intenção que coloco nesse processo de aprendizagem vai fazer 

com que saia de lá com qualquer coisa mais do que entrei? Quando faço um curso 

formal, doutoramento, mestrado, licenciatura, atinjo sempre os resultados da 

aprendizagem independentemente dos processos e da intenção que coloco? Claro 

que não. A maior falácia que pode existir é colocar os meninos todos na escola e 

pensar que eles vão aprender todos da mesma maneira, quando não vão. Vão 

aprender de maneira diferente e vão ter resultados diferentes. Quando eu olho para a 

aprendizagem formal, não formal e informal, gosto de sair da perspetiva apenas dos 

contextos de aprendizagem e colocar-me na perspetiva dos processos, da dimensão 

processual e da dimensão dos resultados, relacionados com a questão das 
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competências. Até porque o meu passado na investigação, de quando comecei a 

estudar as questões da literacia, que mostra claramente que uma coisa é ser letrado, 

outra coisa é conseguir decifrar o que está escrito e utilizar isso na sua vida quotidiana. 

Em relação à aprendizagem que obtemos na escola e à que obtemos fora dela, 

a sua relevância depende sempre do uso que lhe quisermos dar. Nas sociedades 

atuais, claro que há uma hipervalorização dos certificados escolares e dos diplomas 

escolares, que não é de agora. É uma valorização que começa há dois séculos, com 

a massificação da escola, com a ideia de que a escola é o lugar por excelência para 

se ensinar e aprender. Claro que isso é uma lógica da sociedade se organizar, para 

dizer o que vale no sentido da reprodução cultural e social. Existem outras culturas 

em que não será isso que vale mais, mas nas sociedades modernas, capitalistas, 

avançadas, a escola servirá para perpetuar a cultura dominante. Hoje há uma 

hipervalorização social dos diplomas. Nós temos de estudar até ao Doutoramento, 

pois a licenciatura já não será o que vale no mercado de trabalho. Depois, há a forma 

de como tudo isto funciona no mercado de trabalho, mas isso é outra questão. Mas 

depende sempre do uso que lhe dermos. Há aprendizagens que o indivíduo faz fora 

da escola que são tão ou mais importantes para a sua vida e para a estruturação dos 

processos de aprendizagem do que as que faz na escola. 

 

13. De que modo se educa para a participação, autonomia e cooperação? 
O nosso sistema educacional não tem educado muito para a autonomia, por 

exemplo. Nós não temos dados e eu gosto muito de falar baseada em factos e, 

infelizmente, nós não participámos no último inquérito de avaliação às competências 

do adulto, que foi realizado o ano passado. Porém, os dados obtidos nos últimos 

inquéritos aos jovens mostram que há outros países que educam muito mais para a 

formulação de espaços de autonomia do que o nosso país. Nós ainda somos uma 

escola muito clássica e conservadora e todas as medidas que, nos últimos três anos, 

tem vindo a ser tomadas só reforçam esse conservadorismo. Educar para a 

autonomia, não é educar para responder ao set de trinta perguntas, no dia tal, durante 

duas horas. Existem é outras entidades que podem colmatar essa falha da escola, 

como por exemplo, os ATL’s, as associações, as IPSS´s. O que está a acontecer é 

que este espartilho onde estamos a colocar o nosso sistema educativo está a cortar, 

cada vez mais, a nossa capacidade de criar capacidades de autonomia e decisão nos 

nossos jovens. Muitos deles, a única coisa pela qual pautam a sua frequência escolar, 

como um ritmo cardíaco, é estudar para os testes, estudar para os exames. No fim, 

se perguntarmos o que aprenderam a uma qualquer disciplina, não sabem responder 

porque já se esqueceram, porque já fizeram o exame ou o teste. Os princípios de 
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participação, autonomia e cooperação estavam a ser muito trabalhados até no espaço 

formal da escola, naqueles espaços letivos que foram completamente mal utilizados, 

como por exemplo a Formação Cívica e Área Escola, que já foram eliminados do 

currículo. Porquê? Porque muitos professores não sabiam lidar com aquilo e 

transformaram-se em aulas de substituição e de compensação. Mas essas não eram 

as indicações do ME. Aquele espaço deveria ser um espaço de promoção dos direitos 

e deveres, do exercício de cidadania, que são importantíssimos que os jovens 

adquiram. Era isso que iria proporcionar aos jovens a capacidade de tomar decisões 

autónomas e de ter livre arbítrio. Mas é um perigo generalizar. Com certeza que houve 

professores que conseguiram fazer bem o que lhe era pedido nestes espaços. A 

nossa escola não está preparada a ter espaços de não conformidade. Um fator muito 

determinante é que tudo isto se passa num contexto em que, do ponto de vista da 

carreira dos professores, a sua expectativa estava também a ser gorada e houve 

muitos fatores que influíram na condução e implementação de atividades como estas. 

Agora, que a escola deveria ter atividades como estas, claro que devia. Os projetos 

educativos deveriam ser mais amplos, mais interligados, mais baseado em projetos, 

mas isso também precisava de uma escola que não fosse baseada em grupos de 

recrutamento e em departamentos e em professores que só se dedicam a uma 

disciplina e não falam de mais nada, não se sentem capazes de ensinar mais nada. 

A escola portuguesa democrática e massificada é muito recente. Só depois do 

25 de abril de 74 é que se tornou massificada e democrática. Até então baseava-se 

num regime em tudo semelhante ao regime religioso ou militar. Portanto, tudo isto são 

espaços de regras, sistemáticos, formatados. E eu acho que esta escola não vai ser 

a escola do futuro e é esse o grande conflito da escola nos dias de hoje. Quando os 

professores dizem que tem alunos indisciplinados porque não os consegue manter 

sentados na sala de aula, temos de pensar se o modelo de estar sentado durante uma 

hora a ouvir um professor é adequado aos jovens de 16 anos. Terá que se usar outros 

recursos, obrigatoriamente. 

 

14. Como vê o contributo da ASC em processos de participação noutros 
espaços educativos? 

Olhe, dou-lhe o exemplo do voluntariado. Jovens que se envolveram e projetos 

de voluntariado, que se envolveram em outros espaços, ao mesmo tempo que 

frequentavam a escola. Ou o exemplo de jovens que pertencem a associações ou se 

filiaram em juventudes partidárias. Tudo isto enriquece. Nalguns casos, as 

competências que adquirem nesses contextos são até mais estruturantes que aquelas 

que consegue adquirir na escola, neste momento. Noutros casos, a relação com 
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outros espaços educativos até permite ao jovem que encare melhor as exigências da 

escola e o regime escolar, pois estimulam outras áreas cognitivas. Os processos de 

aprendizagem são processos cognitivos. Há estudos das neurociências que mostram, 

por exemplo, que adultos analfabetos nunca utilizaram determinadas áreas do 

cérebro. O que indica que alunos que desenvolvem componentes cognitivas 

associadas à música, por exemplo, ou ao teatro ou à pintura ou à participação política, 

em suma, áreas que vão exigir deles outras performances, outras atitudes, vão, 

obviamente, transportar essas questões para a escola. Muitas das vezes, 

transformam-se em melhores alunos, porque a escola é também estruturada a partir 

de um mecanismo de ação reação. A escola requer uma determinada resposta. 

Tudo isto é muito complexo, mas outros espaços educativos são sempre a 

adicionar, nunca a substituir. Porém, a escola valoriza alguns espaços e não valoriza 

outros, o que é muito interessante. Por exemplo, a escola valoriza espaços ligados à 

música, ao teatro, à cultura mas isso já não acontece tanto com o futebol. E o futebol 

também desenvolve um conjunto de competências, como por exemplo o trabalho em 

grupo, a cooperação, a autonomia, a participação, a competição, a autossuperação. 

A escola desvaloriza, na maioria dos casos, espaços riquíssimos de aprendizagem 

que são o bairro ou outros espaços menos favorecidos economicamente. 

 

15. Que Espaços Educativos complementam, substituem ou colidem entre 
si? 

É difícil definir fronteiras. Eu acho que poderá haver alguma tensão e conflito 

entre a escola e outros espaços educativos. Já houve em Portugal, por exemplo, 

durante a iniciativa Novas Oportunidades”. Foi claríssimo que os maiores opositores 

à iniciativa vinham da escola. Muitos dos professores, a quem eu dei formação, 

quando eu dizia que eles podiam certificar alguém que não tinha sido ensinado por 

eles, olhavam para mim como se eu estivesse a dizer a maior aberração. Isso, para 

os professores, era como terem que se formatar novamente e meter na cabeça algo 

que eles não aprenderam, porque toda a sua formação profissional foi feita para os 

professores chegarem à escola, terem um grupo de alunos que lhes disseram que era 

homogéneo porque tinham a mesma idade (mas que é completamente heterogéneo 

do ponto de vista social, cultural e antropológico), seguir um programa a atribuir uma 

classificação. O que nós lhe dizíamos é que o cenário era diferente. Alguns alunos até 

poderiam ter estado na escola, ter sido ensinado por professores, mas a maioria 

aprendeu no trabalho, com outro tipo de profissionais, de mestres. Outros ainda, 

aprenderam autonomamente, leram livros. Nós tínhamos casos de candidatos a 

RVCC de nível secundário que eu garanto que tinham competências para ter uma 



 

 16 

certificação de licenciatura. Sabiam muito mais, tinham muito mais competência do 

que muitos alunos que terminam uma licenciatura. 

A escola colide com tudo aquilo que é estranho. E esta conceção de 

aprendizagem em todos os contextos de vida, em todos os momentos de vida é 

completamente estranho à noção de escola. Porque a noção de escola é de um tempo 

estruturado, sistemático, contínuo, gradual, progressivo de aprendizagem. 

A maioria dos espaços educativos não escola é estranha à escola porque são 

ameaçadores às barreiras, aos profissionais. Mas estranho também porque colidem 

com muitos princípios filosóficos e estruturantes da escola. Por exemplo (foi muito 

interessante e seria muito mais se fosse estudado mais a fundo), nós tivemos escolas 

públicas em Portugal que abriram estes processos de educação e formação de 

adultos e de reconhecimento de competências de uma forma fantástica. Quando o 

faziam eram os melhores, eram centros de excelência que faziam os melhores 

processos de reconhecimento. Por um lado, tinham os professores com as suas 

componentes científicas e técnicas a fazerem, muito bem, a validação dos concursos. 

Por outro lado, aproveitavam a oportunidade de trabalhar com psicólogos, sociólogos 

e profissionais das ciências sociais em processos de aprendizagem um bocadinho do 

avesso. Agora, havia outras escolas que não foram capazes e que sempre 

entenderam os Centros de Novas Oportunidades como uma célula maléfica, que 

ameaçava a estrutura da escola, e que nunca conseguiram ter abertura suficiente para 

integrar, para incluir o programa. Eu acho que esta colisão vai continuar a acontecer. 

Agora, no contexto da União Europeia, em que a população adulta está a envelhecer 

a um ritmo rapidíssimo, em que os mercados de trabalho são dinâmicos, voláteis e 

flexíveis, em que pessoas com 40 anos e com competências que já não são 

necessárias para a economia são consideradas dispensáveis... que escola 

estruturada, sistemática, progressiva, gradual é que resiste a esta economia que 

chega, transforma, muda radicalmente aquilo que são as competências necessárias? 

 

16. Haverá, ao longo da vida, tempos específicos para determinados 
Espaços Educativos? 

Eu acho que para as crianças há tempos definidos para determinadas 

aprendizagens. Porém, também acho que os processos têm de ser mudados, 

radicalmente. Mas o espaço da aprendizagem deve ser definido. Nós, muitas vezes, 

temos de ter processos de formalização nas escolas que garantam a igualdade de 

oportunidades. Esse é o problema das políticas públicas. Se nós disséssemos que 

cada um decidia fazer como quisesse, isso iria causar problemas de desigualdade 

entre alunos, entre grupos sociais e mesmo entre grupos culturais. Iriam advir daí uma 
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série de problemáticas sociais complicadas. A escola teve de se organizar, nesse 

ponto de vista, dessa forma mais estruturada. Eu considero que, para as crianças e 

jovens, há um tempo de aprender. Eu não acredito que uma criança que viva num 

contexto desfavorecido, com pais pouco letrados, sem acesso a bens culturais e 

informativos, vá, como que por magia, aprender a ler e a escrever como outra criança 

que possa ter acesso a todo o tipo de informação, associado a pais presentes, 

pedagogos e outros auxiliadores de aprendizagens. A escola tem a missão de 

democratização. É um elemento fundamental para a igualdade de oportunidades e 

para democratizar o acesso e o sucesso na escola. Sou da opinião que não se lhe 

pode retirar esse tempo nem esse espaço. Acho que a escola tem de se diversificar 

internamente. Tem de criar espaços diferenciados para que diferentes crianças e 

jovens possam ter o seu percurso tão válido quanto os outros e, nesses espaços de 

diversidade, incluir também outros grupos, como por exemplo os adultos. Essa é a 

escola em que eu acredito e me revejo. Considero até que essa mudança não só é 

possível como inevitável. 

 

17. Qual a influência do Espaço Virtual na Educação atual? 
Eu não tenho uma visão negativa sobre a questão do espaço virtual. Acho que 

as nossas sociedades são organizadas para serem mais complexas, o que exige dos 

cidadãos mais competências críticas a todos os níveis. Nós não podemos dizer que 

sabemos apenas porque fazemos uma pesquisa na Internet, sem perceber a 

fidedignidade daqueles dados e defender aquilo como verdade. O acesso à 

informação é um facto dos tempos que vivemos e não o podemos alterar, muito pelo 

contrário. Acho até que há uma tendência para se complexificar. Isso vai exigir que 

nós tenhamos mais competências que possibilitam decifrar, validar e criticar a tal 

informação. As escolas, na minha opinião, deveriam estar a fazer essa reflexão. Ou 

seja, a escola deveria questionar como deveria formar professores e técnicos de 

educação e animação e pessoas que estejam associadas a espaços socioeducativos, 

para que essas competências sejam transmitidas ao aprendente. E refiro-me a 

competência no real significado da palavra, como saber, atitude e capacidade. Nós 

temos de saber, ter determinada técnica para saber se aquilo é verdade ou não. E, 

depois, temos de a atitude, que é o nosso pensamento crítico e a nossa capacidade 

de reflexão e temos de ter a capacidade de filtrar a informação. Isto é o desafio da 

escola atual e, provavelmente, da década. A velocidade da mudança que irá 

acontecer nos conteúdos virtuais vai exigir muito de nós. O que isso vai significar para 

os processos de aprendizagem na escola daqui a 10 anos? Quando os alunos 

perceberem que apenas precisam de um guia, um mentor, para os orientar nos 
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próprios processos de aprendizagem. Sublinho o “processo” e não o contexto. Para 

mim os contextos de aprendizagem são todos. Eu defendo que aprender e viver 

poderiam ser duas faces da mesma moeda. Todas as nossas experiências de vida 

podem resultar em processos de aprendizagem, assim nós lhe confiramos 

intencionalidade. 

 

18. Que Espaços Educativos podem substituir a Escola, certificando 
competências? 

Eu acho muito difícil que, nos próximos anos, vá haver uma sociedade sem 

escola, sem diplomas, sem certificados, sem o reconhecimento social da escola. 

Todos os mecanismos de regulação social passam pela escola. Até em outras esferas 

da vida o que acabou por acontecer, mesmo na economia de mercado muito 

neoliberal, é que as certificações têm de lá estar. A escola também é um meio de 

regulação e certificação por excelência e não acredito que nós consigamos 

ultrapassar isso. Que eu acredito plenamente, por exemplo o RVCC vinha mostrar 

isso, é que os espaços de aprendizagem podem ser múltiplos e, igualmente, válidos. 

Não crédito que seja só na escola que se possa certificar. Acredito que uma empresa 

pode certificar as mesmas aprendizagens que a escola, ou um Centro de Formação 

ou uma associação de carácter social ou empresarial. Há diferentes organismos que 

podem certificar as mesmas competências e diferentes espaços. O RVCC e as Novas 

Oportunidades permitiam isso, exatamente isso, mas sempre tuteladas pelo Ministério 

da Educação e o Ministério do Trabalho. Esses Ministérios diziam que, a partir desse 

momento, é possível que as pessoas que adquiriram competências em contextos 

muito diversos possam ir a esses sítios (empresas, associações empresariais, centros 

de formação, escolas) e pedir a sua certificação. Isso era o princípio daquilo que 

alguns autores propunham, que era, daqui a 50 anos, a nossa escola ser uma escola 

individualizada, em que todos os processos de ensino-aprendizagem se vão basear 

em competências e não em transmissão de conhecimentos e conteúdos. Porque hoje, 

se quiser conhecimentos e conteúdos, tem uma coisa fantástica que se chama 

Internet. O saber está lá, mas decifrar o saber é uma competência essencial que tem 

de ser trabalhada, por exemplo, por instituições ou espaços educativos.  

 

19. Quais os Espaços Educativos que marcaram a sua vida e os que marcam 
os dias de hoje? 

Eu, por exemplo, um dos espaços educativos que me marcou muito, num país 

judaico-cristão, foi a educação religiosa. Por exemplo, a catequese era um espaço 

educativo fora da escola que eu tinha acesso que muito me agradou e não foi pelas 
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competências de conhecimento religioso, que as tenho, mas foi também por outro tipo 

de atitudes que tínhamos de cumprir. O desporto, os espaços de prática desportiva 

também foram importantes para mim. A determinada altura fiz parte de grupos de 

dança e foram espaços, essencialmente, de grupo. O teatro também. Eu lembro-me 

perfeitamente de, numa das peças de teatro, eu ter de decorar um texto dificílimo. Eu 

sempre fui boa aluna e isso não iria acrescentar nada ao meu percurso formal, pois 

esse estava garantido, mas eu fiz um esforço tal de memorização que até hoje me 

lembro do que tive de fazer. Muitas das vezes, quando me confronto com situações 

semelhantes em que o esforço que me é pedido é igual, eu lembro-me de utilizar o 

mesmo mecanismo cognitivo. Novamente no contexto religioso, e não imagina o que 

foi importante para mim, para a exposição oral, ir fazer uma leitura numa missa é, de 

certa forma, salvaguardando as diferentes dimensões, o equivalente a fazer uma 

comunicação numa conferência. Ninguém pensa nisto desta maneira, mas não deixa 

de ser verdade. Mais tarde, um espaço que me marcou foi o contexto da investigação, 

como contexto riquíssimo de aquisição de competências para além do formal. As 

minhas competências formais de licenciatura foram utilizadas para a investigação, 

mas aquilo que eu consegui desenvolver no contato profissional quotidiano com os 

mesmos professores que tinha tido na licenciatura, mas em atividades de investigação 

foi para mim um dos espaços de formação mais importantes. 

Mas tem tudo a ver com uma interação que, naquele momento, consideramos 

significativa. Por exemplo, eu aprendi na investigação a escrever uma tese de 

doutoramento que não aprendi em Língua Portuguesa até ao 12º ano. Não se aprende 

no percurso escolar obrigatório a formular hipóteses, a escrever uma introdução, a 

aprofundar uma análise de dados. Pode-se aprender alguns mecanismos cognitivos, 

mas aprende-se a chegar a este nível com muitos outros espaços, contextos e 

processos. Mas ainda hoje isso me acontece. Eu, todos os dias da minha vida, 

aprendo algo novo. Todos os dias. 

Mas todos os dias desaprendo algo. As competências que não são exercitadas 

perdem-se. Por exemplo, se eu não praticar uma língua estrangeira, quando quiser 

falar, embora consiga ler, não vou conseguir falar. Há imensas coisas que 

desaprendemos. 

 

20. Que futuro para os Espaços Educativos? 
Eu acho que o espaço virtual autónomo, de relação individual de 

aprendizagem entre o indivíduo e a informação é, sem dúvida, a que vai prevalecer 

no futuro, quer para as crianças e jovens, quer para os adultos. Depois, penso que vai 

ter que haver uma transformação no mundo profissional e empresarial. Nós hoje 
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temos este problema em que o que vale é o mais rápido e o mais barato e nem sequer 

sabemos o que são trabalhadores. Hoje as empresas só falam de colaboradores. Isto 

tem imensas consequências naquilo que são espaços educativos individuais e iremos 

ter problemas societais por causa disso. Isto vai ser o grande problema dos próximos 

anos do ponto de vista das qualificações e do emprego. Que tipo de economia 

estaremos nós a criar? Agora, as empresas precisam de criar espaços de interação, 

totalmente informais, para que os seus trabalhadores se mantenham atualizados. 

Porém, nessa interação partilham-se conhecimentos completamente formais. E esses 

espaços são cada vez menores. 

Por exemplo, em relação ao lifewide learning e lifelong learning... O que 

continua marginal não são os processos. É a certificação que se faz desses 

processos. Mas acho possível esses processos valerem uma certificação. Por 

exemplo, no espaço da União Europeia, neste momento, passando agora para um 

domínio mais empírico. Essas classificações (formal, não formal e informal) foram 

determinantes para que outros espaços da escola, fora da escola, pudessem ser tidos 

em consideração nas políticas da educação. 

O lifewide learning e lifelong learning, são, neste momento, dimensões que as 

políticas educativas à escala europeia estão a ter como prioridade mais elevada nas 

suas comunicações e soluções. A forma como os sistemas educativos se vão 

organizar vai mudar. 

 

21. Acredita num tempo em que o CV não comece nas habilitações 
académicas? 

Acho muito improvável. Uma vez, numa intervenção pública, disse que um dos 

meus sonhos era que aqueles portfólios de competências pudessem vir a ser 

utilizados para entrevistas de recrutamento. Isso vê-se em artistas, fotógrafos ou 

modelos, por exemplo. Eu acho que isso até faria algum sentido. Porém, não me 

parece que estejamos de alguma forma preparados, nem a sociedade está a evoluir 

nesse sentido. As certificações formais vão ser muito importantes e muito decisivas 

nas próximas décadas. A maneira como se lá chega é que irá, na minha opinião, 

mudar muito. Com a evolução da tecnologia, o espaço escola ou se atualiza ou vai 

perder protagonismo e irá ter um problema de tensão interna e até externa que irá ser 

muito difícil de gerir. Não estou a defender que a escola irá acabar, mas se, no 

entanto, os miúdos começarem todos a desconsiderar o espaço escola e os 

processos de ensino-aprendizagem que lá se fazem, porque não fazem parte de um 

quotidiano real, pode haver conflitos. Acho que a escola tem de conseguir adaptar-se. 
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Olhemos, por exemplo, para outros modelos educativos. No modelo Alemão, 

dividem muito cedo os alunos, os que vão para o ensino dual e os que vão para a 

vertente académica. Acho muito precoce. Os modelos nórdicos, como por exemplo o 

da Finlândia, é um modelo mais inclusivo, porque fez também uma aposta sem 

precedentes nos professores. O modelo da Coreia do Sul é fantástico. Fomentam a 

aprendizagem de competências, baseado em políticas públicas muito sustentadas e 

pensadas. Nós, em Portugal, desde 1986 que já perdemos biliões com a brincadeira 

de mudar tudo sempre que entra um novo ministro da educação. 
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Apêndice 7 – Entrevista n.º 2 

Dr. Orlando Garcia 

Chapitô, 22 de julho de 14 

 

A relação de Orlando Garcia com a ASC começou quando tinha apenas 14 ou 

15 anos, nos famigerados anos 60. 

Nascido em 1949, Orlando Garcia foi sempre um jovem inquieto, ativista 

juvenil. Tudo começou, recorda-se, quando andava no Liceu Pedro Nunes, no 6º ano. 

Lisboa fora alvo de umas cheias, onde houve mortos e desalojados e daí resultara 

uma enorme mobilização. Organizaram-se brigadas de auxílio e apoio. Essa é 

lembrada como a 1ª experiência de ASC. A partir daí, esteve sempre ligado à ASC, 

apesar de a sua formação ser em Sociologia. Como em Portugal, e estamos a falar 

por alturas do maio de 68, não havia licenciaturas em Sociologia, inscreveu-se no 

antecedente do ISCTE, o IES – o conhecido Instituto do Sedas Nunes. Fez o 1º e o 

2º anos, altura em que o Instituto se transforma no ISCTE. Como estudante, pertenceu 

à Associação de Estudantes. Foi aluno finalista da 1ª licenciatura de Sociologia do 

ISCTE, em cima do 25 de abril de 74. Terminou o curso em janeiro de 1975, com vinte 

e poucos anos de idade. A partir daí, nunca mais abandonou as lides da ASC. Durante 

10 anos praticou montanhismo, escalada, alpinismo... Um dia foi desafiado para ir 

para o FAOJ, para criar uma divisão de formação de animadores. Entretanto, a casa 

dele era o ponto de chegada de muitos artistas, que regressavam a Portugal, agora 

Portugal livre e liberto. Nesses cruzamentos conheceu a Teresa Ricou, com quem 

fundou o Chapitô. Foi lá que nos encontramos para conversar. 

 

1. Como distingue Educação: Formal, Informal e Não-formal ou Escolar e 
Paralela? 

A distinção entre Educação formal, informal e não formal precisa de estar 

presente para pensarmos e arrumarmos a ação. Nós temos de ter grelhas clássicas 

e tem de estar presente a Educação formal. Depois, na prática – a minha prática e a 

minha opção, é que isso seja tudo misturado, combinado e que não seja estático. 

Felizmente, por sorte, porque eu também faço parte dos construtores dessa sorte, 

estou num espaço e vivencio um espaço onde é possível a combinação dessas três 

categorias. 

Porém, também é possível distinguir educação escolar e não-escolar. O 

Chapitô é um exemplo disso, em que nas mesmas instalações acontecem 

aprendizagens escolares e não escolares. Se calhar até faz mais sentido essa 
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separação: educação escolar que atribui classificação e certificação e não escolar que 

acompanha essa educação. 

Acho que tem de estar tudo combinado. A escola, tendencialmente porque 

trabalha com massas e em grelhas macro, tem uma tendência muito mais quadrada, 

com um ambiente educativo muito mais grelhado. A escola é um sistema em que essa 

carga se reflete no panorama educativo. Claro que há exceções, quer dentro desses 

macros, quer, por vezes, em unidades inteiras. Existem vários exemplos em que há 

escolas públicas onde é possível essa pseudo-utopia. Depois há a escola das 

organizações sociais de base, comunitárias; a escola das coletividades. As 

coletividades são uma escola. Depois há a escola da rua e dos próprios grupos. Há 

exemplos disso aqui no Chapitô. Será uma escola tribal, em que as experiencias 

associativas deles não são as formais, mas as da tribo do skate, por exemplo, e de 

outras afinidades como a música, etc. 

Quanto a mim, quer a educação escolar, quer a educação paralela são 

indispensáveis. Uma das coisas que eu sinto como sociólogo, e que tento sempre 

proporcionar, é que haja esse combinado, esse cruzamento, porque sem o escolar 

nós não temos habilitações, nem capital. E hoje em dia não vivemos sem capital 

certificado, acreditado. Todos temos de ter o 12º ano ou equivalente. O escolar é muito 

importante porque é um sine qua non para podermos ter mobilidades sociais e não 

ficarmos presos. No caso do Chapitô, se isto não tivesse ligado ao sistema formal, 

penso que os alunos aprenderiam na mesma, mas era mais difícil aguentá-los o tempo 

suficiente para aprenderem. Este ano, 1/3 vai para o ensino superior. Para a ESMAE, 

para o Conservatório, para a FMH, para Belas Artes. Outros já estão inscritos em 

várias escolas estrangeiras. Sabe que não há Escola Superior de Circo em Portugal. 

É aliás, algo que temos em carteira, mas tínhamos de estar em parceria com algum 

Instituto Politécnico ou uma Universidade, através de uma das Faculdades. 

 

2. Qual o contributo da ASC na educação para a participação, autonomia e 
cooperação? 

Dentro do nome “Animação” têm vindo a caber imensas coisas. Quando 

dizemos a palavra “Animação” já estamos a agarrar num saco de muitíssimas 

modalidades. No fundo, sempre que dizemos Animação – seja na área mais artística, 

seja na área social ou educacional – estamos a querer dizer que nos comprometemos 

a fazer um conjunto de intermediações em que vamos conseguir por os conteúdos 

que estão nos nossos objetivos, no nosso trabalho, de uma forma mais participativa 

possível. Animação quer dizer isso: conseguir que o que se faz e aprende naquilo em 

que se está a trabalhar, tenha anima e tenha ali as várias animas dos intervenientes. 
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E que se esteja numa atitude de estar, de fruir e a participar e a contribuir. Ao nível da 

autonomia, a Animação nem faz sentido se não houver autonomia. O busílis da 

Animação é criar condições para que os vários intervenientes descubram as suas 

autonomias, ao mesmo tempo que as suas sinergias. O que se pretende da Animação 

é esse combinado de autonomias e sinergias. No fundo, fazer com que cada um, à 

sua maneira, seja si próprio, consiga a sua própria maneira de agir e, inclusivamente, 

tenha direito aos seus próprios estilos e ritmos, tenha a sua singularidade. E que essa 

singularidade seja consciente. E que isto seja combinado com grupos, com outros. O 

que nos leva à cooperação. A Animação deve comprometer-se com isso. A 

cooperação deve entrar na educação do indivíduo, por exemplo, cruzando com o 

ensino formal o extracurricular. Às vezes são as pessoas de fora, de agentes de 

desenvolvimento, que podem propor iniciativas cooperativas às escolas e a outras 

entidades, através de linhas cruzadas.  

 
3. Qualquer Espaço pode ser um Contexto Educativo ou necessita estratégia 

pedagógica? 
Qualquer espaço pode ser um espaço educativo, mas depende, basicamente, 

das pessoas e da disposição que se criar entre essas pessoas. Para mim, a 

disposição é um conceito fundamental, muito à [Pierre] Bourdieu. Um dos eixos de 

concetualização tem a ver com o sentido prático. Esta noção de disposição parece-

me muito importante. Porém, os animadores costumam dizer, e é verdade, que não 

há receitas. O que tem que haver é iniciativa, o sentido de desafio e, depois, alguma 

persistência para tentar discernir, se possível com inovação, como se alcança essa 

estratégia pedagógica. 

 

4. Que Espaços Educativos complementam, substituem ou colidem entre si? 
A escola está hierarquicamente acima de todos os outros espaços educativos. 

O sistema e as próprias unidades do sistema colocaram a escola acima de todas as 

outras entidades. Depois, quando começam a nascer agrupamentos e Mega 

agrupamentos, aquilo a que assistimos é à valorização da racionalidade e do sistema 

quadrado, formatado. Quanto mais macro for a matriz de gestão do sistema escolar, 

mais complicado é. Mas considero que a ASC tem de estar presente em todos os 

espaços educativos. As TEIP, por exemplo, para funcionar precisam de animadores 

e animadoras. Todas as escolas precisariam de animador (es), permanentemente. 

Mas o sistema é quadrado e, não tendo a categoria da animação institucionalizada, 

torna-se marginal e um pouco desconsiderada. Ou seja, um professor considera-se 

na hierarquia social um pouco acima do animador, se calhar porque estes são mais 
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recentes. Pela experiência que tenho, fico com a ideia que esta divisão que tem estado 

em vigor nos territórios educativos e nos agrupamentos, cada EB 2,3 com a sua rede 

de EB1’s, parece-me ser, do ponto de vista territorial, comunitário, educativo de base, 

a divisão ideal. Claro que agora tem de haver uma ligação às Escolas Secundárias. 

 
5. Qual a influência do Espaço Virtual na Educação atual? 

Eu vejo que até agora, se calhar por ter sido um boom até há pouco tempo, o 

espaço virtual, a Internet, é muito atraente e tem, provavelmente, ocupado demasiado 

tempo e ocupado demasiada da disposição das pessoas, mas julgo que isso irá ao 

sítio. Até me parece que vou tendo sinais que já há correntes, mesmo entre as novas 

gerações, para que isso não se torne tão aditivo. Nós estamos ainda na fase aditiva. 

Julgo eu que, em breve, iremos deixar de estar. Tenho essa impressão. A ASC, tendo 

a filosofia da participação cívica, da autonomia, vai lutando contra o individualismo 

dos espaços virtuais. Porém, a ASC, se trabalha com as novas gerações e com as 

gerações anteriores, na contemporaneidade tem que saber usar o espaço virtual e 

deve inventar formas de, através da internet e das várias redes virtuais, fazerem-se 

iniciativas presenciais, públicas, interativas. Deve utilizá-la como um meio. Nos 

movimentos sociais, por exemplo, tem havido recentemente utilização essencial das 

redes virtuais para se fazerem coisas presenciais. Julgo que na área da Animação 

isso também é possível. Em aula, uso muito o Youtube, por exemplo. Julgo que, cada 

vez mais, o indivíduo vai definindo as alíneas que lhe interessam e, estando 

focalizado, o espaço virtual é muito útil como espaço educativo. Um dos desafios da 

ASC é perceber como se vai focalizar e equilibrar o uso da ferramenta Internet. Como 

calibrar isso? Não havendo receitas, terá que ser por experiências. 

 
6. Que Espaços Educativos podem substituir a Escola, certificando 

competências?  
Deve haver várias possibilidades de certificação, devidamente controladas. O 

ideal seria ser até controladas por terceiros – alguma coisa tipo uma provedoria da 

sociedade civil. Seria utópico, mas seria o ideal. Claro que poderão existir outros 

espaços educativos que podem certificar. Nomeadamente, a tentativa das Novas 

Oportunidades é uma boa tentativa. Claro que são coisas que, depois, têm de ser 

constantemente afinadas. Pode haver trapalhadas ali pelo meio, mas isso não faz com 

que a ideia, o fio condutor, não seja certo e adequado.  
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7. Através de estratégias de ASC, que incentivem a participação, a autonomia e 
a cooperação, é possível garantir as competências, atribuindo uma 
certificação? 

Acho possível um caminho paralelo e sempre tive de acordo com as tentativas 

de isso ser feito. Porém, a criança terá de frequentar a escola, pelo menos, desde o 

pré-escolar, até ao 9º ano o indivíduo deve estar no sistema. Depois, a partir do 9º 

ano, defendo que deve haver maior diversificação possível, através das escolas 

profissionais, escolas secundárias... Há muito capital, muito saber, muita experiência, 

em muitos polos que não são escolares nem institucionais, que são associativos e 

que também têm tanta capacidade e até direito de acreditar como a escola. Até 

mesmo empresas, por exemplo. Há empresas que cumprem essa missão, essa 

função. Depois do 25 de abril relacionava-se muito as intervenções em ASC com a 

cultura. Os animadores eram confundidos com os mediadores culturais. Agora está 

mais ligada à educação. Fala-se em ATL’s, AEC’s... Já não é tão interventiva nem 

reflexiva. É compelida a montar rotinas repetitivas. Há 10 anos que a ASC se está a 

massificar. Há muito tempo que a ASC é estereotipada e isso vai contra os seus 

princípios doutrinários. A ASC pura tem um lado doutrinário, mais ligado à 

consciencialização. Assistimos a uma banalização do nome, o que veio desfavorecer 

as práticas. É a lei da quantidade versus qualidade. A massificação da ASC está-lhe 

a ser prejudicial. Há que reunir esforços para trazer de volta as singularizações da 

ASC. 

 

8. E a ASC está presente no Chapitô? 
O Chapitô começou por ser uma escola informal, uma academia aberta. Era 

uma escola de circo. As atuais instalações foram uma prisão feminina. Tem uma 

equipa que trabalha em dois centros educativos da DGRS (Direção Geral de 

Reinserção Social). Trabalham com o Centro Educativo da Belavista e com o Navarro 

Paiva. Crianças e Jovens até aos 18 anos. Trabalhamos com os casos bicudos, com 

os jovens que estão em regime de internato. Andam na escola, sempre muito 

acompanhados, e fazem formação profissional (nos casos em que a idade o permite) 

e o Chapitô, desde há muitos anos, faz tudo o que é “intervalar”, através das oficinas 

circenses e manuais, horta, fins-de-semana, contagem de histórias ao serão... 

tentamos dar-lhe mundo, o mais possível. Apesar do aperto da justiça, mas tentamos 

passear com eles. Temos oficinas de jornalismo... fazemos despiste vocacional e 

tentamos o mais possível tirar miúdos e miúdas das malhas da justiça e quando lhes 

apanhamos vocações artísticas performativas, fazemos tudo para que consigam ter o 

9º ano e consigam inscrever-se aqui na escola. Mas, em trinta e tal anos, só estamos 
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a conseguir isto há meia dúzia de anos. No fundo, nesse aspeto, o Chapitô é um 

híbrido total, porque tem que ter o dispositivo estrutural e estruturante do sistema, 

porque pertence ao sistema formal e tem de ter currículos estabelecidos, cargas 

horárias estabelecidas, componentes obrigatórias... temos de nos encaixar no 

sistema. Depois, por natureza, temos um estilo (temos essa sorte que é cara) e uma 

dimensão que não é de um monstro em tamanho e podemos trabalhar de modos 

diferentes. Temos 30 professores de vai e vem, para cerca de 120 alunos. Isto é uma 

comunidade. Temos desde mestres de ofício a artistas...  

Provavelmente somos a única escola do país que tem 1/3 dos seus 

diplomados em circulação internacional. Fazemos muitos intercâmbios e estágios em 

França, Irlanda, Itália, Alemanha, Brasil, África... tantos países... 

 
9. Quais os Espaços Educativos que marcaram a sua vida e os que marcam os 

dias de hoje? 
Os espaços onde eu sentia mais essa interação de ensinar e aprender, esse 

jogo do aprender, foram os espaços extraescolares, os espaços associativos, as 

associações, o próprio FAOJ, apesar de ser um organismo público. 

 

10. Que futuro para os Espaços Educativos? 
Não acredito que a escola perca o protagonismo. Mas, daqui a 20 ou 30 anos 

talvez este sistema esteja um bocado diluído, até devido às questões da natalidade. 

Todos os anos o número de alunos é menor. As pessoas cada vez mais estão 

formatadas para um outro acesso à informação... Mas sabe que as máquinas estatais 

têm muita força, a rede do sistema escolar tem muita força, embora esteja abananada, 

até por causa destas modificações todas, mas não vai cair. O papel da ASC será 

sempre andar a meter-se nos meandros educativos para tentar descobrir novos 

espaços que sejam mais democráticos, cívicos, participativos, satisfatórios, para que 

as pessoas sintam que estão a fazer o que querem e gostam. A palavra Animação 

passou a ser aplicada em várias áreas que funcionam com pessoas, com eventos e 

com pessoas em eventos, uns para aprender, outros para ver, outros para participar, 

o termo Animação foi encaixando bem em várias alíneas interventivas. Por exemplo, 

uma das minhas experiencias recentes foi ter ajudado a formatar uma nova 

licenciatura em Turismo, intitulada Gestão de lazeres e Animação Turística, na escola 

do Estoril, onde formatei a parte da Animação Turística e Sócio turística nos novos 

turismos, nos turismos ativos, participativos. Apesar de termos alguma animação 

turística, nós em Portugal temos falta de Turismo de Animação. Porque não nos 

organizamos e criamos uma base de dados de todas as geminações que existem para 
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promovermos turismo solidário e cooperativo? Muitas vezes pensamos a ASC como 

uma animação que acontece num determinado território e que investe nesse território, 

seja um bairro, uma freguesia, e é ai que intervém, de forma continuada ou 

intermitente, em que as pessoas aprendam e participem... mas depois há muitas 

outras alíneas, muitas outras dimensões da animação. 
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Apêndice 8 – Entrevista n.º 4 

Doutor Bartolomeu Paiva 

ESEC, 1 de Agosto de 2014 

 
Bartolomeu Paiva é licenciado em Educação Visual pela Escola Superior de 

Educação de Coimbra (ESEC). Na área da arquitetura, em que é também licenciado, 

realizou vários projetos, abraçando outros tantos na área do design. O mestrado em 

supervisão, concluído na Universidade de Aveiro, conciliou problemáticas da 

educação cultural e da urbanidade. No doutoramento em Design, pela Faculdade de 

Arquitetura da Universidade de Lisboa, perfilhou a cidade como contexto, a que 

associou o design como área disciplinar participante na sua qualificação, no âmbito 

do Programa Polis. 

Exerce a docência na ESEC desde 1999 e é diretor do curso de Arte e Design. 

Foi nas instalações da ESEC que conversamos. 

 

1. Como distingue Educação: Formal, Informal e Não-formal ou Escolar e 
Paralela? 

É uma questão muito interessante e que remete, desde logo, para uma 

perspetiva que converge, em minha opinião, para um universo interdisciplinar que é 

cada vez mais complexo, e por isso mesmo, absolutamente inviável a circunscrição 

ou delimitação dos seus diferentes territórios – territórios, de atuação, territórios de 

ação acionados pelas várias disciplinas dentro de si próprias. O que quer isto dizer? 

Quer dizer que nós vivemos num mundo em que as fronteiras estão cada vez menos 

definidas… mais fluidas. Tudo hoje é muito permeável… desejavelmente tem de o 

ser. Tem de o ser porque não é possível pensar em áreas tão abrangentes como a 

educação sem a participação de toda essa multiplicidade de áreas disciplinares, facto 

que determina o surgimento de diferentes dinâmicas que designamos por inter, trans 

e pluridisciplinaridade… entre outros prefixos em aberto. 

A tríade formal, não formal e informal obriga-nos a voltar atrás no tempo e 

refletir a escola enquanto espaço conceptual que, na transição dos séculos XIX para 

o XX, se centrava sobre si próprio e se assumia na sua essência como contexto em 

que se ensinava. Ou seja, se é verdade que ela foi protagonizada até determinado 

momento por diferentes agentes, com principal preponderância para o papel da 

religião, a verdade é que ela migra depois para espaços com identidade própria, a 

partir da qual se funda a ideia de espaço formal orientado para a educação e para o 

ensino. A verdade é que passaram muitos anos, os meios de comunicação e de 
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veiculação da informação e de tantas outras possibilidades que as pessoas têm para 

aprender entre si são múltiplos… assiste-se a uma massificação difícil de dominar. 

Isso obriga-nos a pensar a escola muito para além daquilo que é o seu perímetro físico 

e institucional. Ou seja, a escola não pode mais circunscrever-se apenas à sua aura 

institucional, ela tem de perspetivar-se muito para além dessa possibilidade tradicional 

e projetar-se noutros contextos que lhe sendo complementares, contribuem de forma 

decisiva e definitiva para a formação integral dos atuais aprendentes. 

 

2. De que modo se educa para a participação, autonomia e cooperação? 
A minha convicção é que a escola contemporânea per si não é capaz de 

ensinar, formar e educar o cidadão para uma participação ativa naquilo que são os 

seus quadros de relação social, cultural, política e económica convencionais. Não me 

parece que isso seja possível num quadro globalizador que nos coloca 

deliberadamente sob forte pressão e instabilidade… obrigando-nos a múltiplas outras 

possibilidades de aprender em transição ecológica, ou seja, sob o choque da 

mudança imposta pelos atuais fenómenos migratórios. 

Pese embora esta realidade tenha um preço elevado a vários níveis, o facto é 

que a escola se vê obrigada a uma nova mundividência das coisas. Não será, 

portanto, que fechando-nos entre quatro paredes de uma sala de aula que 

conseguiremos a aprender a ser cidadãos mais ativos, conscientes daquilo que 

estamos a fazer e a ser em sociedade. Aliás, uma das críticas persistentes que se 

vem fazendo à escola é a de que o currículo escolar é demasiado fechado sobre 

conteúdos técnicos e científicos e não tanto sobre conteúdos que induzam a 

possibilidade de o aluno se tornar mais autónomo e competente. Nesse sentido, não 

me parece que a circunscrição do ensino e da educação a espaços muito restritos, 

impeditivos da leitura direta dos contextos e da realidade vivencial das sociedades 

nas suas comunidades, seja capaz de transferir para o aluno a perceção real daquilo 

que são os problemas que emergem dessa trama complexa, em que homem, espaço 

e objeto coexistem sob o efeito de uma mudança cada vez mais surpreendente. Como 

tal, a escola, isoladamente e sob o efeito desta trama mais ou menos oculta, 

dificilmente conseguirá formar para a participação ativa, para a autonomia e para 

índices de cooperação social muito elevados.  

Assiste a todos nós e à escola em particular, a tentativa de reversão desta 

tendência, recuperando-se a possibilidade inventiva das pessoas serem capazes de 

gerir, de uma forma democrática, a sua forma de atuação em sociedade, aprendendo 

em contexto extraescolar, nos quadros comunitários e nos espaços culturais, cada 

vez mais fragmentados, mas que importa recuperar e desse modo assistir-se à 
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afirmação das dimensões formal e informal, mesmo que isso implique a abertura a 

novas formas de diálogo com os novos métodos e meios tecnológicos que nos 

permitem estar presentes em diferentes partes do mundo ao mesmo tempo. 

 

3. Que relação tem o ser humano com o Espaço? 
Há alguns conceitos que conviriam clarificar. Com alguma frequência, 

utilizamos determinados termos de forma relativamente ligeira ou menos ponderada, 

correndo-se o risco de algumas imprecisões. Quando falamos de espaço, e aqui é 

importante não dissociarmos espaço o objeto, estamos a falar de algo com carácter 

relativamente abrangente, não definido ou determinado de uma forma precisa, logo 

mais abstrato. Ou seja, é um termo que pode ser objeto de múltiplas interpretações, 

de múltiplas leituras decorrentes da formação, da educação ou ainda do próprio olhar 

de cada indivíduo. A título de exemplo, cada um de nós desenha um espaço descrito 

em texto e confere-lhe uma determinada imagem, alterando uma determinada 

realidade, mais ou menos objetiva, mais ou menos subjetiva.  

Ora, aqui é essencial que se estabeleça uma relação entre espaço e território. 

Se é verdade que o espaço assume, tendencialmente, um carácter mais abstrato, o 

território assume-se como uma ecologia concreta, caraterizada por um determinado 

tipo de condições ou ainda por um determinado tipo de regras que nos são colocadas. 

Por exemplo, quando falamos em território urbano, estamos a falar de um contexto 

específico, já que introduzimos o termo urbano e aquilo que nos ocorre enquanto 

representação é o espaço planificado, regulado por determinadas normas ou regras 

decorrentes de determinadas opções, mais ou menos lógicas, a partir das soluções 

gizadas pelos diferentes agentes (arquitetos, engenheiros, urbanistas...). Estamos a 

falar de alguma coisa onde, efetivamente, é percetível a existência de um determinado 

tipo de condições ou de outras situações que o caraterizam. 

Já quando falamos de lugar, síntese que integra espaço físico e sociedade, 

estamos a falar de algo que é relativamente diferenciado. Ou seja, o estatuto de lugar 

só é possível a partir da possibilidade de fenómenos de apropriação do espaço. Ou 

seja, não há lugar sem acontecimento, logo não há lugar sem que a relação entre 

espaço e homem se estabeleça. Marc Augé, que fala sobre o não-lugar, é, segundo 

esta autora, aquele espaço que, sendo aparentemente apropriados, não o são. Vou-

lhe dar um exemplo - um aeroporto. Um aeroporto é um não-lugar porque é um sítio 

de transição, ou seja, não estamos num aeroporto para nos apropriarmos dele, dado 

o seu caráter tendencialmente funcional – logo, de forma inconsciente, não nos 

sentimos atraídos por aquele contexto de forma a conferir-lhe o estatuto de lugar.  
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Questionaria agora o que justifica tantas vezes a nossa atração por um 

determinado lugar, aquele lugar preciso, e não outro? Será, com certeza, determinada 

por um conjunto de dimensões que, a partir daquilo que é a sua matriz física, é depois 

complementada por outros atributos que lhe são conferidos pela própria sociedade e 

que o transformam num lugar com uma identidade e cultura próprias, pois, muitas 

vezes, o espaço em si não tem argumentos materiais, mas, antes uma outra dimensão 

que nos convoca para o simples ato de contemplar.  

 

4. O homem transforma o território para que ele se torne lugar? 
Sim, com certeza. O homem tem um papel extremamente importante na 

humanização dos contextos e, dessa forma, na transformação da sua realidade 

material em dimensão imaterial. Ou seja, aquilo que não é tangível, mas que nos 

convoca… pois, aquilo que nos leva a determinado lugar, muitas vezes, é sobretudo 

aquilo que não podemos tanger. Consideramos que esta possibilidade decorre da 

dimensão cívica associada aquilo que é a atuação do homem enquanto ser social, 

mas também profissional, que o deve obrigar a considerar as questões sociais, em 

detrimento das questões de caráter eminentemente material. Ou seja, eu, quando 

projeto um objeto a integrar num determinado contexto urbano, devo assumir em 

primeiro lugar a preocupação de que aquele objeto vai ser utilizado por homens e 

mulheres. Ou seja, não devo pensá-lo como um objeto autobiográfico ou um exercício 

de exibicionismo pessoal desprovido de qualquer preocupação social… ou seja, devo 

assumi-lo desde logo como um objeto que deverá ser apropriado e usufruído pelos 

outros. Assiste-nos, como tal, uma responsabilidade particular naquilo que é a 

transformação da cidade e dos seus espaços, que é o de conferir a esses contextos 

uma dimensão que deve responder sobretudo a interesses sociais. Ou seja, aquilo a 

que hoje se designa por design social ou arquitetura indutoras da relação com o 

homem em detrimento daquela arquitetura, daquele design que está muito associado 

às marcas do poder... aqueles objetos do poder que correspondem a determinadas 

fases da história das cidades e que não são mais do que isso. Daí, talvez se justifique 

a introdução de um outro conceito, que é o conceito de urbanidade, que é diferente 

de urbanismo, este, um conceito que remete para uma perspetiva tendencialmente 

técnica de planificação da cidade. Ao falarmos de urbanidade estamos a falar da 

dimensão física, social e simbólica da cidade, logo, da capacidade dela própria, 

enquanto contexto, ser capaz de integrar de uma forma coerente um conjunto de 

recursos potenciadores da relação humana. A dimensão simbólica, associada à 

identidade e logo, à singularidade dos contextos decorrentes de uma especificidade 
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própria, tantas vezes responsável da atração que sobre nós exerce a cidade… afinal, 

um conjunto de aspetos simbólicos, capazes de afirmar a cultural da própria cidade. 

 

5. Qualquer Espaço pode ser um lugar Educativo ou necessita de estratégia 
pedagógica? 

Qualquer espaço se pode assumir como contexto educativo, mesmo quando 

se trata de um espaço desqualificado – o necessário é que se estabeleçam lógicas 

capazes de o fundamentar enquanto tal. Na linha do que vínhamos dizendo, a cidade 

e a própria escola que aquela integra, devem ser desejavelmente contextos 

qualificados e, dessa forma, participar na educação de cidadãos mais exigentes 

consigo próprios e com os contextos em que interagem, exercendo assim o direito e 

o dever de cidadania.  

Normalmente, quando temos uma cidade qualificada, temos com grande grau 

de probabilidade comportamentos sociais qualificados, o que no futuro corresponderá 

a uma cidade física e social ainda mais qualificada e mais consentânea com aquilo 

que se espera dela, pois na prática, como referi, em espaços desqualificados 

acontecem, normalmente, comportamentos desqualificados, em espaços 

desqualificados sentimo-nos mais predispostos para atitudes de desqualificação do 

próprio contexto. Por exemplo, num espaço qualificado dificilmente atiramos um papel 

para o chão, o que num espaço degradado nem sempre acontece. 

Voltando à sua questão, os espaços, sejam qualificados ou desclassificados, 

podem de qualquer modo assumir-se como espaços educativos, já que eles se podem 

assumir como recursos didáticos para promover junto dos cidadãos esta ideia de que, 

por um lado, temos a cidade qualificada, onde se podem desenvolver diversas 

atividades e devemos assumir uma determinada atitude ou postura, e, por outro lado, 

temos a cidade desqualificada que pode assumir-se como um referente que pode 

servir para reforçar um conjunto de ideias sobre aquilo que a cidade não deve ser, 

promovendo-se aí a possibilidade da reflexão crítica e da participação cívica na 

renovação dos espaços de vivência coletiva. Esse confronto e essa consciência que 

se deve ter acerca dos espaços qualificados e desqualificados é extremamente 

importante porque que um e outro possam abrir perspetivas diferentes que nos podem 

dar pistas muitíssimo interessantes para o futuro e para aquilo que será a nossa 

atitude crítica face aos diferentes contextos. Ou seja, um espaço será sempre 

educativo não pelo espaço em si, mas pelo que o indivíduo é capaz de fazer e 

aprender com ele.  

 

6. Que Espaços Educativos complementam, substituem ou colidem entre si? 
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Eu penso que, cada vez mais, a escola, como espaço educativo, está aberta 

à possibilidade de relação com outros espaços. Há alguns anos já se falava na 

abertura da escola ao meio… é um chavão com algum tempo. Essa ideia de abertura 

da escola ao meio é exatamente essa predisposição da escola poder estabelecer 

várias relações, várias interações com o seu meio imediato, o qual se veio alargando 

cada vez mais, podendo afirmar-se que isso foi determinante para um conhecimento 

mais abrangente do universo que nos rodeia – ou seja, a escola deixou assim de estar 

confinada ao espaço físico da aldeia ou da vila para ir ampliando as suas relações 

com outros meios e outras dimensões formativas. 

Isto quer dizer que a escola, para além do seu papel educativo em contexto 

formal, muito remetido aqui para uma vocação muito associada ao currículo, ela 

transita depois, a partir de diferentes áreas disciplinares, para outras interações que 

exigem uma aprendizagem fora do contexto de sala de aula, fora do espaço educativo, 

logo, transpor-se para outros espaços e outros territórios. Nesse sentido, isso pode 

acontecer num museu, no jardim da cidade, num espaço natural, enfim, em múltiplos 

espaços, em determinadas circunstâncias ou realidades comunitárias que sendo 

muito ricas e não estando dentro do perímetro físico da escola, são perfeitamente 

complementares e extremamente importantes na formação do indivíduo. Nesse 

sentido, a tríade Educação formal, não formal e informal cruzam-se, hoje, de uma 

maneira que é absolutamente incontornável, não sendo possível dissociá-las, mesmo 

quando – sob a perspetiva da informalidade – a escola se assume como agente 

subjetivo, quase inconsciente, o que é extremamente face às variabilidades e a 

correspondente complexidade do mundo contemporâneo.  

 

7. A escola não está a perder protagonismo? 
Essa é uma questão bastante curiosa, mas antes de responder objetivamente 

a essa pergunta, eu recuperava uma outra questão: será que a escola moderna 

responde hoje à realidade pós-moderna? Será que escola está ainda muito centrada 

num currículo demasiado fechado, demasiado articulado e rígido e não se abriu a 

outras formas e possibilidades de aprendizagem? Parece-me que essa realidade está 

a mudar. Ou melhor, eu diria que essa mudança – falando no caso específico de 

Portugal – tem vindo a acontecer, sendo que as últimas opções de política educativa, 

muito centrada numa matriz que parece recuperar um passado que já não existe, pode 

constituir um retrocesso relativamente àquilo que foi a construção de uma escola 

capaz de preparar os alunos para o futuro.  

O aluno de hoje parece voltar a uma escola muito prescritiva, determinada por 

um currículo muito rígido, muito centrado sobre si próprio – contrariando-se a abertura 



 

 35 

criativa que o mundo nos exige. Depois divinizou-se a figura do exame e os alunos 

estão agora remetidos para essa prática recorrente, como se isso fosse a solução ou 

a forma única para avaliar o conhecimento de um aluno – contrariando-se, de alguma 

maneira, uma perspetiva cultural de uma escola mais reflexiva e partilhada, mais 

aberta à sociedade, mais livre para discutir os problemas que se colocam à sociedade. 

Ora, parece assim, que a escola está a diminuir-se e a ver diminuída a sua 

participação na formação de cidadãos mais críticos e capazes de responder aos 

desafios que se colocam neste nosso mundo global, o qual exige por sua vez uma 

escola cada vez mais eclética. 

 

8. Haverá, ao longo da vida, tempos específicos para determinados Espaços 
Educativos? 

Hoje, temos múltiplas possibilidades de aprender e de investir na nossa 

formação. Mas temos de saber distinguir educação de formação… isso é importante. 

Estabeleço uma relação entre ensino e formação, muito centrada nestes dois 

conceitos, numa díade muito focada nas questões orientadas para a aquisição de 

saberes que amanhã nos permitirão uma atuação profissional nos domínios da 

ciência, da técnica ou da arte, se bem que aqui as questões da arte têm de ser vistas 

de forma diferenciada, já que a arte é algo subjetivo que decorre da identidade do 

próprio autor, da própria realidade contextual e temporal, influenciadoras das 

diferentes interpretações que dela poderá ser feita. 

A educação é um conceito diferente de ensino e formação. É aquilo que remete 

para a aquisição de valores que se situam nos campos da ética e da estética e que 

levarão a que, no futuro, o aprendente, o cidadão seja mais ativo, integrado, e, no 

quadro em nos vimos situando, mais consciente do contexto em que se inscreve… é 

algo que assume uma dimensão cultural. Temos a educação como conceito 

fundamental, orientado para a aquisição de valores e que deve remeter e contribuir 

para a formação cívica, ética e estética do indivíduo. Temos o ensino como um 

conceito que se centra sobre a aquisição de saberes científicos, técnicos e artísticos 

concretos. E a formação, enquanto conceito que tira partido dos contributos do ensino 

e que integra dimensões a que nos é permitido aceder através conteúdos educativos. 

Repare que, quando falamos de formação, por exemplo formação profissional ou 

formação ao longo da vida, estamos a colocar no mesmo tabuleiro os contributos dos 

saberes técnicos, mas também o que deve ser a atuação ética, as obrigações éticas 

e deontológicas. Nesse sentido e como tal, a formação é vista aqui como algo de 

carácter mais global que pode integrar diferentes contributos do ensino e da 

educação. 
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Hoje podemos investir na nossa autoformação a partir das múltiplas 

possibilidades que nos são colocadas à disposição. No quadro daquilo que é a 

perspetiva educativa, que é a condição do cidadão enquanto aprendente, da criança 

e do jovem, se educar... isso exigirá sempre um conjunto de condições onde a escola 

tem de ter um papel fundamental pela sua vocação e pela dimensão cultural do seu 

estatuto. Aquilo a que nós assistimos hoje, em termos de quadro económico e 

financeiro mundial, é a uma desregulação perigosa que coloca em causa o papel da 

educação… mais propriamente uma ausência de valores fundados na educação 

autêntica.  

Hoje há um conjunto de problemas, decorrentes de uma postura “ética” muito 

questionável, há uma ausência de valores que determinam que o homem seja 

relegado para planos muito secundários em detrimento do interesse puramente 

material. Portanto, hoje aquilo que está em cima da mesa, como uma espécie de 

cereja em cima do bolo, é o dinheiro como bem primeiro, ideia que este novo Papa 

tem trazido à reflexão… um crítico particular do sistema atual, tendo referido 

exatamente a exaltação dos interesses materiais, financeiros, o que se traduz num 

conjunto de outros interesses, que não os interesses éticos, cívicos, os valores 

culturais, que deveriam ser centrais em qualquer sociedade. Nesse sentido, eu 

considero que assiste à escola, ao nível daquilo que são as suas competências 

educativas, um papel incontornável. Deve ser a escola que deve instituir a dimensão 

ética, como forma de a promover socialmente e desse modo a disseminar, por via das 

relações sociais. Considero por isso que a escola é importante nas suas múltiplas 

dimensões e naquilo que hoje se designa por formação ao longo da vida a partir de 

dois planos de análise diferenciados: um, que é o papel institucional e formal da escola 

(deve ser uma escola aberta, culta, não uma escola fechada sobre si própria e muito 

centrada sobre o currículo técnico; tecnicista, burocrático); o outro plano são as 

múltiplas possibilidades de aprender e de nos formarmos aos mais variados níveis, 

fora do contexto escolar. Aí, efetivamente, os contextos ou espaços extraescolares 

são extremamente importantes para que essa formação aconteça. Eu vejo como 

absolutamente viável a possibilidade de se gerarem relações entre diferentes 

entidades que são paralelas à escola e que podem assumir também o papel formativo 

e educativo, ao longo de toda a vida. 

Se é verdade que nos anos 60 do século passado a pessoa fazia a sua 

licenciatura e isso legitimava a sua ação profissional e lhe conferia autorização e 

competência para exercer uma profissão ao longo de toda a sua vida, hoje isso não é 

verdade. Hoje, recorrentemente, voltamos aos bancos da escola, para adquirimos 

saber científico, técnico e artístico, mas também para nos reatualizarmos 



 

 37 

relativamente a aspetos que nos obrigam, muitas vezes, a repensar sobre as 

reconfigurações atuais da profissionalidade – ou seja, a ideia cada vez mais 

impressiva de “aprender até morrer”! 

 

9. Qual a influência do Espaço Virtual na Educação atual? 
A virtualidade das redes digitais veio alargar, de forma alternativa, a relação 

da escola com outros contextos, o que, pela sua importância, me obriga a recentrar-

me nas relações físicas e diretas da escola com os seus espaços de relação com 

múltiplas pessoas, circunstâncias, entidades, etc. 

O espaço público, que é o espaço de relação por excelência, o espaço em que 

nos comunicamos e no qual nos publicamos, está em crise. Essa crise é uma crise 

decorrente daquilo que tem sido o crescendo do espaço virtual. As relações que se 

estabelecem hoje nas redes sociais e as múltiplas possibilidades que temos de nos 

relacionar virtualmente, comunicar e aprender uns com os outros coloca o espaço 

público numa situação relativamente delicada. Contudo, o Homem é um ser físico e, 

enquanto ser físico, continua a ter necessidade de tanger as coisas. Isso não quer 

dizer que tenha de as tocar, mas, no espaço público, quando nos encontramos com 

alguém, tangemo-nos desde logo na simples troca de olhares… no fundo, é o espaço 

de comunicação verbal e não-verbal por excelência. Nesse sentido, essa 

predisposição do Homem leva-me a crer que temos necessidade de toque, de tato, 

de relação. Repare na evolução da tecnologia – hoje, contrariamente àquilo que 

acontecia até há pouco, é cada vez mais possível o registo dos nossos gestos numa 

simples tablet, o que quer dizer que houve uma aproximação entre realidade e 

virtualidade. Ou seja, a dimensão tecnológica é hoje um contributo incontornável na 

nossa formação e uma resposta às necessidades do homem e da sua própria 

natureza, contudo, o equilíbrio estará sempre na cumplicidade entre diferentes formas 

de nos inscrevermos em sociedade e dessa forma promover a evolução humana nas 

suas diferentes dimensões. 

 

10. Que Espaços Educativos podem substituir a Escola, certificando 
competências? 

Considero que a escola continua a assumir-se como entidade reconhecida no 

âmbito da formação e educação, contudo, está numa fase em que a sua afirmação 

está a ser colocada em causa há algum tempo, por várias razões. Talvez por isso 

tenha sérias dúvidas que o caminho seja o que está a ser trilhado, que é fechar a 

escola sobre si própria, numa tentativa de reafirmar o estatuto clássico de escola e 

contrariando aquilo que eu acho que deva ser a escola de hoje.  
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É importante que a escola se assuma com uma identidade própria e muito 

forte, mas a escola hoje deve decorrer de múltiplas confluências e interações. Hoje 

não será possível uma entidade, seja escola ou outra, isolar-se, isso hoje é 

absolutamente impossível, logo, conforme vem sendo dito, a reafirmação da escola 

não me parece de modo algum possível se não se abrir à sociedade, à economia, à 

cultura, ao património. 

A sua questão faz-me lembrar ainda um passado relativamente longínquo em 

que não existia escola, pelo menos enquanto espaço formal afirmado. O aprendiz 

aprendia com o mestre. Era naquele microcosmos, na relação entre aprendiz – mestre 

– contexto, entre o fazer e o aprender a fazer, que tudo acontecia. E dali não resultava 

propriamente um diploma, alguma coisa que lhe permitisse exibir para comprovar 

alguma coisa. O seu diploma era a sua competência no contexto das suas ações e 

capacidades, o “saber em uso”, o poder demonstrar na prática aquilo que decorria de 

uma certa teoria. 

Considero que voltar a esse tempo, na linha dessa matriz, me parece difícil, já 

que, contrariamente àquilo que acontecia, não estaremos tão dependentes de um 

mestre, mas de uma conjuntura muito mais complexa, em que participam diferentes 

agentes, a partir dos quais assumimos, muitas vezes, como referências para a nossa 

própria autoformação, para a formação ao longo da vida. 

Será por isso que os contextos altamente disciplinares, como a cidade, se 

podem afirmar como contributos de grande relevância no quadro das relações que 

hoje se exigem á formação – sítios onde radicam e onde se fundem e confundem 

diferentes realidades e, portanto, é uma espécie de repositório cultural, mais ou 

menos complexo, que traduz e retrata a história do que foi acontecendo ao longo do 

tempo, inclusivamente quando as cidades retratam episódios de grandes 

conflitualidade social ou ainda os fenómenos naturais. A cidade é efetivamente e por 

isso, um contexto extremamente rico e temos de o reconhecer como tal. Por tudo isso 

é retratada ou descrita por múltiplas pessoas, desde o fotógrafo, ao escritor, ao 

músico, ao escultor, ou ainda, ficar sob o efeito de arquitetos, engenheiros, ou 

professores, cujo papel é extremamente importante na educação e na formação neste 

contexto. Considero aliás que o professor deve ser um participante efetivo e crítico no 

desenho da própria cidade, pela possibilidade de poder influenciar muito 

positivamente os seus alunos e, dessa forma, ser coautor da cidade através daquilo 

que vão ser, no futuro, os seus alunos. Isso é extremamente interessante, porque o 

professor será assim um agente atuante indireto sobre o contexto da cidade. A 

possibilidade de passar aos alunos múltiplas dimensões associadas a uma das 

maiores invenções do homem: a cidade, que tem assumido formas e dimensões e 
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escalas diferenciadas ao longo do tempo e, que não são mais do que o retrato das 

suas próprias sociedades.  

 

11. Quais os Espaços Educativos que marcaram a sua vida e os que marcam 
os dias de hoje? 

Diria que é uma pergunta que me comove porque sou um leitor ativo e passivo 

de diferentes realidades. O olhar, o sentido da visão, é extremamente importante e eu 

sou um leitor atento de diferentes contextos, retendo daí diferentes influências e 

múltiplas possibilidades de reinventar o que vejo. Ou seja, privilegio essa possibilidade 

múltipla de me ir (re)formulando ao longo do tempo através desses diferentes 

contributos.  

Se me pergunta quais são os contextos que mais me têm marcado na minha 

formação, ao longo do tempo, eu coloco aqui em paralelo duas realidades 

diferenciadas, que tenho valorizado ao longo da minha vida. Um, o património 

material, físico, humanizado, criado pelo homem: património cultural, que vem 

marcando a história do homem ao longo do tempo, designadamente nos seus 

diferentes estilos arquitetónicos, os quais ocupam a cidade de forma muito expressiva 

- há realmente espaços que nos marcam e nos dizem muito, pela sua escala, pela 

sua plástica, beleza, estética. Depois, paralelamente, os contextos naturais, que 

constituem também património, contrariamente àquilo que por parece ser a conceção 

de alguns. Estar num ou noutro contexto remete-me para atitudes diferenciadas, logo 

enriquecedoras. No património cultural essa ideia de que, efetivamente, o Homem tem 

sido ao longo do tempo autor de coisas absolutamente irrepetíveis, algumas 

indecifráveis por serem tão subjetivas e que ficam retidas para sempre naquilo que foi 

a ideia do seu próprio autor. Depois, no contexto natural, essa possibilidade múltipla 

de fazermos leituras que são sempre muito nossas. Aqui, elegia o tempo marcado 

pela sazonalidade. Estar numa floresta em diferentes momentos do ano e perceber a 

transição do tempo ou que o tempo determina… uma transição que pinta a cor das 

folhas ou o esqueleto das árvores, a ausência ou a presença dos pássaros é 

extremamente interessante. Vivo isso de uma forma muito intimista… muito humana, 

talvez um egoísmo que me leva a perder o olhar no horizonte. 

Se remetesse essa questão, tornando mais fácil a resposta, para o contexto 

Coimbra, dar-lhe-ia uma resposta mais objetiva. Devo-lhe dizer que o sítio em que 

mais me liberto e em que mais sou capaz de fruir a (i) realidade, mais gosto de estar, 

é o Jardim Botânico de Coimbra, por fundir humanização do território e natureza. É 

um espaço determinado pelo desenho humano, num compromisso com a própria 

topografia natural do terreno, que integra espécies de todas as partes do mundo e 
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que transfere para aquele lugar (chamo-o lugar porque me aproprio dele quando o 

visito) uma visão “cósmica” daquilo que é a diversidade da botânica em todo o mundo 

e isso é algo que me agrada para além do facto de, ali, nós termos, dentro da cidade, 

a possibilidade de nos ausentarmos dela e de podermos usufruir de um silêncio afável 

que não é possível noutros contextos. 

Mas, para concluir, também não excluo um banho de multidão, não para me 

fundir nela, mas para com ela aprender através dos diferentes fenómenos que aí 

podem ocorrer e que nos fazem tomar consciência de uma sociedade em permanente 

mudança.   

 

12. Que futuro para os Espaços Educativos e para a ASC? 
As questões da ASC dependem também muito da possibilidade de nós, numa 

perspetiva mais ou menos comunitária, nos encontrarmos uns com os outros no 

espaço físico, diria no espaço público, enquanto contexto preferencial para nos 

relacionarmos, contrariando a ideia de relação virtual.  

Hoje tudo parece resumir-se à tecnologia e com a tecnologia, mas parece-me 

que se começa a manifestar algum cansaço. Repare que, por exemplo, no campo 

artístico, assistimos ao retorno das manualidades. Todas estas coisas têm ciclos. 

Acredito que a tecnologia não volte para trás, antes pelo contrário, mas é importante 

que esse caminhar para diante tenda a propiciar o encontro com as reais 

necessidades do homem, à volta de interesses e especificidades que fazem de cada 

cultura única, contrariando um certo paradigma globalizador que tudo pretende reduzir 

ao mesmo. 
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Apêndice 9 – Entrevista n.º 4 

Dr. António Nóvoa 

Casa dos Bicos, Lisboa, 11 de agosto de 2014 

 

António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa é Professor do Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa, agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da 

Instrução Pública a 4 de Outubro de 2005. Ex- reitor da Universidade de Lisboa, fica 

na história da instituição por, em 2012, promover com o reitor da Universidade Técnica 

de Lisboa, António Cruz Serra, a fusão de ambas as universidades, com o intuito 

assumido de construir uma universidade pública de referência no mundo, a partir da 

cidade de Lisboa e da língua portuguesa. Doutor em Ciências da Educação 

(Universidade de Genebra) e Doutor em História (Universidade de Paris IV – 

Sorbonne) tem-se dedicado a estudos de história da educação e de educação 

comparada. Lecionou também em importantes universidades estrangeiras, como 

Genebra, Paris V, Wisconsin, Oxford e Columbia (Nova Iorque). É autor de mais de 

150 títulos (livros e artigos), publicados em doze países. 

 

1. Concorda mais com a designação de Educação formal, informal e não formal 
ou Educação escolar e paralela? 

Eu acho que essas fronteiras se estão a diluir muito rapidamente. Não existiam 

há 150 anos atrás, até meados do séc. XIX. Lembre-se que as primeiras escolas, os 

primeiros edifícios escolares, só foram construídas na segunda metade do século XIX. 

Até aí ninguém se tinha lembrado de fazer uma escola. Claro que havia escolas, mas 

era em diferentes lugares. A ideia de conceção de um determinado espaço para haver 

uma escola é recente. Esse processo de separação é um processo com apenas 150 

anos, em que se separaram as pessoas dos seus lugares de vida para se 

concentrarem num determinado território específico para aprender e ensinar. Na 

minha opinião, esse ciclo de 150 anos está a chegar ao fim. E, num certo sentido, 

vamos ter que regressar ao que havia há 150 anos atrás. Claro que esse regresso vai 

ter um sentido especial. Não será um regresso ao mesmo lugar, mas sim um regresso 

numa outra perspetiva. Mas, inevitavelmente, vamos ter de perceber como se irão 

tecer laços, redes, espaços e formas de socialização e educação que não estarão 

concentradas num determinado espaço. 

 

2. Como vê os atuais espaços educativos? 
Um dia, a nossa realidade será uma sociedade em que não haverá lugares 

especializados e institucionalizados para a educação. Podemos admitir que, daqui a 
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20 ou 30 anos, uma criança poderá estar na Internet entre as 8h00 e as 10h00; depois 

irá para um Centro Cultural trabalhar com os colegas o resto da manhã; depois de 

almoço irá ouvir uma palestra de um professor; e, depois, ao fim da tarde irá fazer 

outra coisa qualquer. Isto para explicar que acredito que, no futuro próximo, a criança 

não ficará confinada a um só espaço durante todo o dia. 

 

3. Acha possíveis diferentes espaços poderem atribuir uma certificação? 
Há um aspeto em que sou mais prudente, que é ao analisar o fenómeno 

educativo numa outra dicotomia, que acontece muito na área da ASC, entre a lógica 

social versus e a lógica institucional. Ou, analisando de outra forma, a dicotomia entre 

o saber popular e o saber institucional, escolar. Penso que há um saber formal, um 

saber escolar, um saber científico que não é substituível pelo saber popular. A ideia 

de que o povo sabe mais do que os doutores está muito presente na cultura 

portuguesa, em certa filosofia e pensamento, em certas leituras apressadas do 

trabalho de Agostinho da Silva e de muitos outros. Em relação a isso, tenho muitas 

reticências. 

Acredito que se pode aprender de várias maneiras. Há uma maneira mais 

escolarizada, como também há uma maneira mais experiencial de aprender. Porém, 

acredito que o que se aprende faz parte de uma cultura científica, histórica, e que tem 

de ser, de algum modo e num determinado momento, reconhecida. 

Sempre fui favorável a que a metodologia utilizada nos RVCC´s fosse utilizada 

primordialmente, se não mesmo exclusivamente, para o prosseguimento de estudos. 

Ou seja, que não fosse utilizada para atribuir diplomas. 

Dito de outro modo, haverá sempre uma parte académica obrigatória. Sempre 

achei a ideia de atribuir diplomas exclusivamente a partir da certificação de 

competências uma ideia muito perigosa. Sempre fui favorável àquilo que os franceses 

chamam de reconnaissance des acquis, que nós traduzimos para esse nome um 

pouco estranho de RVCC. Sempre fui favorável a que esse reconhecimento dos 

adquiridos servisse para a pessoa continuar a estudar. O que quer dizer, num certo 

sentido, que a certificação final é sempre feita por uma instituição escolar ou 

universitária. 

 

4. Considera que poderemos caminhar para uma formação paralela como 
substituta da Escola? 

Penso que vai deixar de haver formação paralela. Penso que vai haver uma 

tendência de fundir a formação escolar e a formação “paralela”. Temos de separar 

duas coisas que são diferentes para mim: o conteúdo do que se aprende da maneira 
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como se aprende. Em relação ao conteúdo do conhecimento, o que acho relevante é 

o conhecimento científico, que é histórico, cultural. Agora, irá haver formas muitas 

formas diversas de chegar a esse conhecimento. Apesar de lhe reconhecer muita 

importância, acho que a importância do conhecimento e do saber populares, que está 

presente em muita gente, em muitas obras, e bem, não substitui o conhecimento 

académico. Quer isto dizer, por exemplo, que não é importante uma criança olhar para 

o céu? Claro que é importante, mas uma coisa é olhar para o céu, na perspetiva 

vivencial, outra coisa é olhar com um telescópio. Quer dizer que não é importante as 

crianças brincarem livremente na rua cm uma bola? Claro que é importante, mas uma 

coisa é brincar, e outra é aprender aa regras de um desporto. E por aí adiante. As 

pessoas têm de saber fazer a distinção entre estes dois níveis e não acharem que é 

tudo igual. As duas coisas são importantes, mas nenhuma substitui a outra. Acho que, 

em certas derivas da ASC e da Educação informal, acredita-se que uma realidade 

substitui a outra. 

 

5. Qual o contributo da ASC na educação para a participação, a autonomia e 
cooperação? 

Onde encontro as melhores respostas para isso, historicamente, é em António 

Sérgio. E António Sérgio é muito claro. Como se educa para a participação? 

Participando. Não é dando lições de participação, não é dando cursos de participação. 

Sempre fui contrário à ideia de cursos de educação cívica. Sou da opinião que a 

educação cívica é algo que se pratica e as escolas, ou outros espaços educativos, 

têm de estar organizadas, de forma democrática, participativa, e que é essa 

aprendizagem da participação que dá sentido a uma lógica de participação. Que 

interessa falar de teorias de participação se, depois, o que a criança vive é o contrário? 

Nós temos muitas experiências de escolas organizadas de forma democrática 

e participativa, em que as crianças participam. Infelizmente, há uma crítica 

demagógica em volta disso, quando se levanta a questão de as crianças serem iguais 

aos professores. Não são nada iguais. A lógica de uma democracia não quer dizer 

que somos todos iguais, nem quer dizer que a democracia se estabeleça em todos os 

planos. Por exemplo, um aluno não irá, certamente, decidir se é importante aprender 

matemática ou não. Isso está fora de questão. Agora isso não quer dizer que não haja 

formas de organização democrática da escola. Vale a pena revisitar uma obra muito 

importante, a “Educação Cívica”, de António Sérgio, que faz para um ano um século, 

e que ainda hoje faz sentido. 
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6. Considera que a escola ainda se retrai e cria resistência às iniciativas de ASC 
que promovam a educação para a participação, autonomia e cooperação? 

Se bem que do ponto de vista etimológico o que vou dizer não seja verdadeiro, 

do ponto de vista do jogo de palavras parece óbvio. Eu nunca tinha pensado nisso. 

Mas repare que Aprender é o contrário de Prender. Isto é, aprender é libertar. No 

fundo, libertar é isso, é educar para a participação, autonomia e cooperação. Mas 

como se liberta? Há muitas dimensões de libertação. Por via ideológica, política, 

social, etc. A dimensão de libertação que está na escola, que é uma entre muitas 

outras, a dimensão principal, acontece pelo lado do conhecimento e da aprendizagem. 

Metaforicamente, eu não estarei a promover a liberdade de ninguém se pegar numa 

pessoa e a lançar para o meio do deserto, desprovida de qualquer meio de 

sobrevivência, e dizer-lhe que é livre. Se eu lançar essa mesma pessoa no deserto, 

mas munida de um conjunto de conhecimentos e competências, de equipamentos e 

materiais, nesse caso, posso dizer que existe liberdade e que a pessoa tem liberdade 

para decidir. A liberdade que está na escola está muito relacionada com a 

aprendizagem e com o conhecimento. E quando só relacionamos a liberdade com o 

desenvolvimento pessoal e afetivo ou com questões emocionais, estamos a falhar na 

interpretação que fazemos de liberdade e do seu objetivo na escola. 

Como os problemas sociais são imensos, a escola verga-se muitas vezes 

perante esses problemas, renuncia à aprendizagem e acha que a sua missão de 

inclusão está na vertente social e assistencialista e não educativa. É evidente que não 

podemos tentar explicar matemática a uma criança que tem fome. Mas quando a 

escola incorpora isso como a sua finalidade, perde-se o sentido do conhecimento. 

Uma coisa é perceber que tem que se alimentar uma criança para lhe ensinar 

matemática. Outra coisa é assumir como missão da escola dar de comer à criança. 

Nesse caso, a escola torna-se quase inútil, não serve para nada. Precisamos de ter 

cuidado com a escola transbordante, tendência que, aliás, vem desse conceito 

equívoco, muito presente em correntes da ASC, que é o conceito de educação 

integral. O conceito de educação integral é extraordinariamente equívoco. Num 

primeiro momento, somos todos a favor da educação integral, porque defendemos a 

educação do corpo e do afeto, que encara a criança como um todo, etc., etc. etc. Mas 

é um conceito equívoco, porque educação integral faz-se na vida, e não na escola. A 

escola tem que ser mais modesta, mais centrada nas aprendizagens, num sentido 

amplo do termo.  

 

7. Isso ditará o fim da escola? 
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Sim, no sentido em que a Educação Integral se faz na sociedade. A escola vai 

ser apenas uma entre muitas instituições da cidade educadora. 

 

8. Que espaços educativos podem complementar a escola? 
Por exemplo, espaços como este, [Fundação José Saramago], onde estamos 

hoje. Repare que, hoje, em Portugal, qualquer cidade, digamos, média, tem hoje 

equipamentos culturais e educativos nada comparáveis ao que era há um século 

atrás. O que era Viseu, por exemplo, há um século atrás? O que era o país há um 

século atrás? 80% das pessoas vivia num ambiente rural. É evidente que, numa 

situação dessas, é normal que a escola tenha que fazer tudo. Hoje em dia, a 

população portuguesa vive em ambientes urbanos e, nesses ambientes urbanos, 

temos todos os espaços culturais e educativos, muitos deles públicos, outros 

privados... temos universidades, museus, bibliotecas e temos ainda o virtual... A 

escola é apenas mais um lugar entre muitos outros. 

 

9. Não poderá a Escola colidir com esses espaços? 
O grande problema atual da escola e da sua transformação, para além do 

problema pedagógico, é ser uma instituição central da organização da sociedade. 

Ninguém consegue imaginar onde irá deixar os filhos às oito da manhã, antes de ir 

para o trabalho. Imagine que um dia dizem que a escola terá que se desmaterializar... 

Onde colocamos os nossos filhos logo pela manhã? Como se organizariam os 

horários de trabalho e das empresas sem escola? Esse é o grande problema. Depois 

há ainda o problema da estrutura burocrática do ensino, isto é, horários, tempos 

letivos, carreiras dos professores. Tudo está organizado de uma forma em que é muito 

difícil alterar esta situação, não por razões educativas, nem pedagógicas, mas por 

razões sociais. No dia em que resolvermos este problema, a escola pode, muito 

facilmente, evoluir e desmaterializar-se sem grandes problemas. A grande dificuldade 

está na estrutura social, da família e do trabalho. A dificuldade de transformação da 

escola é pedagógica, mas mais ainda social e burocrática. São estes três pilares que 

dificultam a mudança da escola. Do ponto de vista pedagógico, considero que já 

estávamos em condições para ir muito mais longe do que estamos.  

 

10. Haverá entre educação escolar e social, tempos educativos definidos? 
Na minha opinião, isso irá acabar um dia. Não sei como nem quando, mas 

parece-me inevitável que acabe. Parece-me insustentável a ideia que há um lugar 

qualquer onde se deixam as crianças às oito da manhã e se vão buscar às 5 da tarde. 

Isso é algo que vai ter que acabar. No fundo, acho que irá haver uma certa interligação 
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entre distintas profissões. Acho que os professores vão ter que ser animadores, os 

animadores vão ter que ser educadores sociais ou professores. Acho que a divisão 

rígida que conhecemos hoje dessas carreiras vai tender a desaparecer. Num certo 

sentido, (o Pierre Dominicé escreve sobre isso), a cultura europeia é muito centrada 

no diploma. Algo que não acontece nos EUA, por exemplo. Em Portugal apresentamo-

nos com o conjunto de diplomas e não com o conjunto daquilo que se sabe fazer. 

 

11. O próprio empresário procura um diplomado. Isso vai mudar? 
Eu acho que a tendência vai no sentido de haver uma diversificação de 

percurso e dos lugares, desmaterialização dos espaços educativos, mas havendo 

sempre uma instituição que mantém o monopólio sobre a certificação de 

conhecimentos e competências. 

 

12. A escola terá medo de perder esse monopólio. E por isso cria atrito com 
esses lugares educativos? 

Há uma dimensão verdadeira no que diz. Agora é verdade também que é 

necessário haver instituições de mediação. As universidades e escolas poderiam ser 

essas instituições mediadoras, mas haverá sempre algumas dificuldades. Acho que 

vai continuar a haver escolas e professores. As escolas vão continuar a ter um papel 

certificador importante... Nós utilizamos a palavra escola em dois sentidos diferentes: 

escola como instituição e escola como edifício. Eu acho que vai haver escolas sem 

escolas. Vai continuar a haver escolas no sentido institucional, sem haver escolas no 

sentido edificado. Os edifícios escolares estão condenados e vão acabar. 

 

13. Qual a sua opinião sobre a influência da Internet na educação? 
Acho que é inevitável a internet ocupar o espaço educativo. Para responder a 

isso, recorro a Michel Serres. Ele é um tipo luminoso do ponto de vista da filosofia 

mas também escreve sobre educação. Ele fez uma conferência chamada, "Petit 

Poucette", na Academia Francesa, em que defendia que na história da humanidade, 

houve apenas três grandes revoluções: a escrita, o livro e a revolução digital. Diz que 

estas três revoluções mudaram radicalmente a nossa forma de pensar, a nossa forma 

de aprender e a nossa forma de nos relacionarmos. Diz que o que está a acontecer 

agora não é uma pequena coisa. Está a acontecer uma revolução, que, na opinião 

dele, só é comparável às revoluções da escrita e do livro. 

É evidente que na medida em que a escola é, de algum modo, herdeira da 

revolução do livro, ela vai ter de mudar, radicalmente. Eu escrevi um texto 

recentemente em que falava de três características da educação. É uma pequena 
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provocação. Argumento o seguinte, metaforicamente: a escola, há 150 anos, foi 

inventada pelo quadro negro. É quando se inventa o quadro negro que se inventa a 

escola, tal como a conhecemos hoje. Eu defino o quadro negro com três 

características principais. 

Primeira característica, é um instrumento vazio. É uma superfície, não tem 

nada. Precisa de uma pessoa, que detém o conhecimento, para escrever alguma 

coisa no quadro negro.  

A segunda característica é que é um elemento fixo. Está amarrado a uma 

parede. Se nós pensarmos bem, mesmo do ponto de vista histórico, é quando 

amarrámos o quadro negro a uma parede que inventamos a sala de aula. A sala de 

aula é inventada para dar sentido ao quadro negro. A sala de aula tem a dimensão 

ideal para ver o quadro negro. Se fosse maior, as crianças da última fila não viam o 

quadro negro. Se fosse mais pequena, perdia eficácia. O mobiliário escolar, a 

arrumação das carteiras é feita para se adaptar ao quadro negro. Num certo sentido, 

é o quadro negro que inventa o espaço sala de aula e que torna inevitável a 

construção do edifício escolar, etc. 

A terceira característica do quadro negro é que, por definição, implica uma 

relação vertical de um professor para os alunos. De tal maneira que os alunos estão 

virados de costas uns para os outros e de frente para o quadro negro e para o 

professor. Acho que daqui 50 anos, quando alguém disser a alguém, que um aluno 

durante 12 anos da sua vida, a única coisa que vê são as costas do colega durante 

oito horas por dia, vão achar que estava tudo louco naquela época. 

Estas três características do quadro negro, que é ser um meio vazio, um meio 

fixo e um meio de comunicação vertical, vão alterar-se profundamente, e rapidamente. 

Se mudarmos de metáfora, para o iPad, percebemos que estas três características 

mudaram radicalmente. Primeiro, o iPad é um instrumento cheio, tem tudo lá dentro. 

Não precisa de professores, os conhecimentos estão todos lá dentro. Segundo, é um 

elemento móvel. Da mesma maneira que o quadro negro fixou um espaço, o iPad vai 

desmaterializar o espaço, porque não precisa de ter uma área definida nem uma 

dimensão fixa. Terceira característica, enquanto o quadro negro apelava à 

comunicação vertical, o iPad permite uma relação horizontal, em que se comunica um 

com um, um com dois, dois com dois... 

Eu acho que se mudarmos de metáfora, do quadro negro para o iPad, 

percebemos o que vai acontecer à escola muito rapidamente. A escola vai 

desaparecer, o professor vai deixar de ter o papel que tem, o espaço escolar vai ser 

transformado radicalmente E as formas de comunicação que existem na escola vão 
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mudar radicalmente. Isto não é um fenómeno para daqui a 30 anos, é algo que está 

a acontecer hoje. 

Estamos em permanente relação com os outros. O que caracteriza hoje o uso 

de instrumentos de comunicação é a permanente relação. É claro que a relação 

precisa de ser estruturada e organizada, precisa de ter objetivos, mas o que 

caracteriza hoje a Sociedade é a necessidade de comunicar.  

 

14. Considera que o espaço virtual dilui o espaço público? 
Não tenho essa noção. Acho que há outra forma de relação, mas que existe 

relação e não individualização. A relação entre os miúdos, hoje, é muito mais intensa 

do que era há uns anos atrás. Mais rápida e mais intensa. Acho que eles têm hoje 

uma proximidade maior. Mas Michel Serres alerta para isso. Ele fala num espaço 

topológico de vizinhanças em vez de um espaço físico de vizinhanças. O espaço 

topológico permite-me ter uma relação com alguém que está na China, estando 

extraordinariamente próximo dele e comunicar com ele a cada 5 segundos. Não tenho 

a ideia de estarmos a perder relações. Lembro-me, como se fosse hoje, da reação da 

minha avó à chegada da luz elétrica. Lembro-me de dizer que, com a luz elétrica (e 

repare que nem estamos a falar de televisão, apenas da luz elétrica), se ia acabar a 

relação entre as pessoas. Para ela, a relação entre as pessoas fazia-se à volta da 

lareira, com luz de velas ou da própria lareira e isso criava um espaço de intimidade 

que a luz elétrica destruía completamente. Se hoje formos revisitar as resistências 

que houve em relação à televisão, percebemos que foi igual. Na minha infância, os 

meus pais proibiam-me de ver televisão, porque a televisão impedia a comunicação. 

Imaginar televisão numa sala de jantar era impensável. Não só a televisão não 

destruiu a comunicação entre as pessoas, como, num certo sentido, intensificou-a. Eu 

sou da opinião que estamos perante um fenómeno idêntico. Com todos os seus 

problemas, hoje facilmente identificáveis, a revolução digital pode trazer uma relação 

de maior proximidade. 

 

15. Qual a sua opinião sobre o contributo da ASC nos espaços educativos? 
A minha ideia é que a Animação Sociocultural durante algum tempo, e se 

calhar era inevitável que assim fosse, aparecia como um exercício “iluminado”, no 

sentido em que se levava a cultura ao povo, numa filosofia de educação popular. 

Hoje, a Animação Sociocultural tem de se desfazer desta ideia e começar a 

agir ao contrário e olhar para as realidades das famílias, das pessoas, da sociedade 

e perceber onde e quando pode introduzir fatores de mediação e de investimento de 

certas realidades que já existem, e investi-las do ponto de vista da educação e do 
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conhecimento. A sociedade tem hoje muitos lugares, muitos instrumentos, muitas 

instituições e o que é preciso, atualmente, é coser esses fenómenos e perceber como 

se podem articular em torno de determinadas realidades. Isso será mais importante 

do que criar mais uma instituição, nem que não seja material, especializada em 

determinado aspeto. Acho que é a capilaridade das sociedades que dá sentido a 

algumas iniciativas de Animação. 

 

A participação, a autonomia, a cooperação, na minha opinião, têm de estar 

sempre presentes, independentemente do espaço. Uma escola, por exemplo, que não 

estimule isso, não funciona. Eu não faria divisões a esse nível. Admito, porém, que 

haja ao longo do dia de uma criança diferentes tempos, diferentes abordagens, 

diferentes realidades, diferentes tarefas e que, assim, possa haver também diferentes 

profissionais que possam intervir nessas dimensões e nesses espaços de forma 

diferente. 

Acho que vamos romper com a ideia de um professor, uma escola, uma turma, 

um horário, e vamos ter uma maior diversidade de diferentes profissionais a intervir 

no campo da educação. Aí poderá haver lugar para diferentes espaços, diferentes 

pessoas, com diferentes perspetivas, para propostas diferentes. Era bom que as 

crianças fossem educadas de maneiras diferentes. Agora, como vai tudo isso 

relacionar-se, articular-se... ainda ninguém sabe. Mas tenho a certeza que vão ligar-

se espaços mais formais com espaços menos formais e que vai haver uma mudança 

nos espaços e nos tempos. 

O problema não é basicamente um problema da escola. É um problema mais 

amplo. Penso que a sociedade está muito mais consciente do que no passado. Penso 

que os níveis de educação, instrução, conhecimento, cultura são muito mais elevados 

que no passado. Penso que há uma consciência mais forte do que no passado. Agora 

se essa consciência se traduz em ação, ou não, isso já é outra coisa. Penso que há 

uma espécie de demissão das pessoas, mas não acho que seja por falta de 

consciência. Por exemplo, o que hoje conhecemos do mundo é infinitamente mais do 

que conhecíamos há 20 anos atrás. Há uma perceção do mundo que não havia no 

passado e esse conhecimento do mundo e no mundo trouxe-nos algum ceticismo em 

relação à mudança. Há 40 anos atrás, achávamos que podíamos mudar o país, com 

o 25 de abril. Mas, hoje, a dimensão dos problemas é tão grande que acabamos por 

ter consciência das coisas, mas também da dificuldade de as mudar. Atualmente, 

parece-me que é o conhecimento sobre o mundo que nos impede de agir, porque 

reconhecemos que é muito difícil mudar. É a perceção dos poderes que nos 

transcendem, que é muito mais forte agora do que era no passado, que nos impede 
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de mudar e dificulta a nossa participação cívica. As pessoas encontram outros 

interesses e outras formas de viver, perdendo a dimensão política. Acho que a 

dimensão política, atualmente, para estas gerações, já não é a principal. 

 

Já o Pierre Furter dizia que a escola nunca fez nem nunca fará uma revolução 

e acho que essa perceção é muito importante. A escola pode dar os instrumentos, da 

cultura, do conhecimento, da consciência, etc. Agora, o clique que transforma a 

consciência em ação, esse clique está noutro lado qualquer e ninguém sabe onde. 

Poderá haver momentos em que os cliques se dão e as pessoas têm de estar atentas 

e preparadas. É, aliás, isso que se espera da escola, que transmita conhecimento que 

prepare e consciencialize as pessoas. Nesse aspeto, no essencial, até acho que a 

escola tem feito um bom trabalho. Não é comparável o que sabíamos há 20, 30 anos 

com o que sabemos agora. A escola tem feito esse caminho, mas ainda falta muito 

para isso se traduzir em ação cívica e social. 

 

16. O que mudaria na educação? 
Mudava, pegando na metáfora entre o quadro negro e o Ipad, o papel dos 

professores, explicando que não são apenas transmissores de informação. mas têm 

também um outro papel, de mediadores, organizadores de aprendizagem. É essencial 

também a mudança dos espaços educativos, percebendo que o espaço de sala de 

aula já não resulta. 

Por último, mudaria a questão da relação, de vertical para horizontal. 

O que é curioso é que, se formos pesquisar todas as utopias dos últimos 100 

anos, giram à volta destas ideias. Todos os grandes pensadores da educação 

pensavam assim, mas a estrutura da escola nunca permitiu que essas utopias se 

concretizassem. Hoje, estamos numa fase em que assistimos à derrocada da 

estrutura institucional da escola e, quem sabe, podemos ter, finalmente, os 

instrumentos para concretizar as nossas ideias utópicas. Estamos numa fase em que, 

com as tecnologias que temos ao nosso dispor, com o nível de consciência que existe 

na sociedade, podemos concretizar os sonhos de há 100 anos. Acho que vamos 

conseguir mudar a educação e penso que a escola, inevitavelmente, irá ser arrastada 

por uma onda muito forte, criada pelas elites, em primeiro lugar, e seguida pela 

sociedade. Aí temos duas hipóteses: deixamos as elites fazer as suas escolas e 

deixamos a escola pública tal como está ou somos capazes de transformar as escolas 

públicas para estarem à altura do século XXI? 

 

17. Para terminar, que espaços educativos o marcaram? 



 

 51 

Os espaços que mais me marcaram foram os espaços de leitura. O meu 

espaço principal de formação foi o espaço de leitura. Depois, foi o espaço da política 

e da participação em movimentos juvenis, culturais, artísticos, em movimentos de 

contestação à ditadura, etc. Sempre foram momentos marcantes. Os miúdos de hoje 

têm outras coisas, como os RPG’s (Role Playing Games), por exemplo. Eles 

encontram-se para jogarem estes jogos, e outros, onde há uma dimensão de 

participação, comunicação, proximidade de uma intensidade impressionante. 

Podemos olhar para isto, achar estranho e pensar nos “bons velhos tempos” em que 

brincávamos ao pião, mas eu considero que estas novas formas de comunicação não 

são menos intensas do que as outras. São diferentes. Agora, creio que a escola já 

deveria estar a incorporar esta realidade, e não está. A escola dá demasiadas lições 

de moral e de retórica, mas, nestas áreas isso não interessa. Interessa que a prática 

quotidiana incorpore essa realidade. É nessa incorporação diária que se pode fazer 

uma aprendizagem de outra ordem, não é a fazer cursos. É a apropriação diária de 

novas formas de pensar, de agir, de trabalhar, de cooperar. Isso vê-se na escola e na 

formação de professores. Temos na Universidade os cursos mais tradicionais 

possível, mas, depois, na formação de professores, exigem que eles atuem com 

recursos a tecnologias e metodologias inovadoras. Mas o futuro professor vai 

reproduzir o que viveu na universidade e não o que lhe disseram para fazer. As 

pregações mais retóricas nunca resultaram, o que conta é a vivência das pessoas. E 

a escola não está a saber fazer isso. É muito curioso, e preocupante, saber que, hoje, 

em alguns sectores das elites, nomeadamente na Europa e América do Norte, as 

crianças já não frequentam a escola. A escola já não está a responder às 

necessidades deles. Em Portugal isso ainda acontece pouco, mas nos Estados 

Unidos isso já se vê muito, através de mecanismos ligados às empresas ou a redes 

sociais ou religiosas, ou através de tutores das aprendizagens. A escola não está a 

conseguir dar resposta a muitas necessidades e, se não souber renovar-se, pode 

tornar-se uma instituição obsoleta e inútil. 
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Apêndice 10 – Entrevista n.º 5 

Dr. Esaú Dinis 

Queluz, 13 de agosto de 2014 

 

Esaú Dinis nasceu na ilha Terceira, em 1937, onde viveu até aos 25 anos. No 

Seminário de Angra concluiu o curso de filosofia e de teologia. Em 1961 completou o 

pós-seminário. Seguiu-se o período militar, primeiro em Portugal, depois em Angola. 

Em Luanda, entre 1963 e 1969, foi professor nos cursos de assistentes sociais, 

educadores sociais e educadores de infância. Em Paris, entre 1969 e 1974, fez 

Estudos em Desenvolvimento, no IRFED, e Sociologia na Universidade de Paris VIII 

(completando a licenciatura, mais tarde no ISCTE). Em França, teve uma curta 

experiência de operário, depois telefonista, a seguir animador sociocultural e, por fim, 

diretor do Centro Socioeducativo para imigrantes portugueses e árabes, na Cité de 

Transit de Grigny, Grande Borne., Evry De regresso a Portugal, em 1974, foi técnico 

superior de animação cultural, ligado a museus e bibliotecas e chefe da divisão de 

formação de animadores culturais, na direção-geral da Ação-Cultural. Foi um dos 

fundadores e presidente da direção do Centro de Apoio às Organizações de Base 

(CAOB), que participou na organização dos quatro encontros nacionais de 

associações e animadores culturais (1977, 1978, 1979 e 1086). A partir de 1985, 

passou a trabalhar na área da Saúde: primeiro, como diretor do Centro de Formação 

e Aperfeiçoamento Profissional do Departamento de Recursos Humanos da Saúde; 

depois de 1996 e até à aposentação, em 2003, como diretor da Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Lisboa, ao tempo com onze licenciaturas na área das 

profissões de diagnóstico e terapêutica. Durante o ano de 1996 foi diretor do 

Departamento Cultural do INATEL. Paralelamente, exerceu funções de professor 

convidado na Universidade Autónoma de Lisboa (1986-1999) e Universidade 

Lusófona de Lisboa (1999-2005). Antes e depois da aposentação, desenvolveu 

atividade nas áreas da cultura, da animação e da saúde, com destaque para os 

domínios da formação. Colaborou em jornais e na rádio e tem alguns capítulos ou 

artigos publicados em livros e revistas.  

 

1. Concorda mais com a designação de Educação formal, informal e não formal 
ou Educação escolar e paralela? 

Não sou muito rígido na separação entre formal, informal ou não formal, nem 

entre educação escolar, não escolar, paralela, ou outras, como educação instrutiva, 

escolarizante, formativa, social, cívica, política, etc.  
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E não tenho preferência entre Educação formal, informal e não formal e 

educação escolar e paralela. Em todo o caso, habituei-me a usar mais a educação 

escolar para, por razões hermenêuticas e de exemplificação, contrapor a formação de 

adultos à formação escolar inicial. Precisava de evidenciar esta diferença para 

valorizar a importância e, sobretudo, a natureza do modo específico do adulto 

aprender e de se auto-formar em contraposição com o que ocorre com a infância e 

adolescência, pressupondo-se que se encontram menores marcas e um terreno em 

branco, ou mais moldável, o que está longe de constituir uma verdade absoluta. 

Apesar desta precaução, confesso que também não sou muito rígido na 

distinção entre educação e formação. Assumo a educação como mais básica e 

holística, em termos de profundidade e como plataforma inicial, a qual, naturalmente, 

se alimenta ao longo da vida, com metas, ziguezagues e fases distintas, sempre 

existenciais e constitutivas da pessoa, criando uma identidade.  

A formação será a educação que perdura, metamorfoseando-se, segundo as 

circunstâncias vivenciais, sendo, ao mesmo tempo, capaz de maior abrangência e de 

focalizar a pessoa, enquanto todo existencial, na sua relação com o trabalho e na 

dimensão de cidadania concreta. E isso decorre quer das situações de rutura e de 

mudança de rumo, nasçam estas de opção livre, ou sejam impostas de fora por 

ocorrências aleatórias supervenientes, quer da assunção de responsabilidades e 

compromissos estruturantes, nas várias fases da vida. É a vida que (nos) forma. 

Admito, sim, que educação e formação tenham vasos comunicantes, ou 

passarelas, designadamente no que toca à possibilidade do reconhecimento das 

aprendizagens e das capacidades adquiridas, ao longo da história de vida de cada 

um e no contexto organizacional de uma dada sociedade. 

Resumindo, creio que não deve haver nenhuma devoção para idolatrarmos 

uma dada terminologia, preferindo que, de cada vez que tivermos de nos cingir a 

determinados termos, noções ou conceitos, esclareçamos, previamente, donde 

falamos e o que pretendemos dizer, seus contornos e alcance. 

Aplicando o que acabo de dizer, sinto necessidade de avisar que, desde a 

aposentação, onze anos volvidos, fui verificando um progressivo afastamento, tanto 

da relação direta com o ato da docência, que fui abandonando, quer do mundo mais 

vasto da educação e formação, visto de fora e indiretamente. Em consequência da 

diminuição significativa dessas vivências, constato menor capacidade para integrar e 

acompanhar as transformações que, entretanto, vêm ocorrendo. Apesar desta 

progressiva distância, tenho mantido uma perspetiva de civilidade e de cidadania, 

quase intemporal, valorizando a recuperação e consolidação de valores e princípios, 
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distante do acompanhamento das vicissitudes que os processos de ensino 

aprendizagem estão a sofrer nestas duas primeiras décadas do século XXI.  

Dir-se-ia que a aposentação me situa distante, embora persista a vontade de 

perceber, mas sem possuir a experiência direta e imediata, que considero 

imprescindível para se poderem acompanhar até as notícias soltas, que nos caem a 

toda a hora nos ouvidos e olhos, pois lhes falta contexto e a relativização do real 

vivido. 

De facto, tenho de admitir que tenho dificuldade em acompanhar e distinguir, 

no mundo de hoje, como se processam as aprendizagens escolares e não escolares, 

designadamente, quando o virtual está latente e disseminado em múltiplas formas e 

linguagens, tantas vezes mais insidiosas e acossando, desprevenidamente, o nosso 

quotidiano. Não acredito que o virtual que se imiscui nos processos de aprendizagem, 

seja menos eficaz e perturbador, mesmo quando dele não nos chegam registos, ou 

consciência próxima de impacto. 

Seria útil conhecer as consequências, em termos profissionais e de 

certificação, do que ocorre com algumas comunidades, grupos ou famílias, que se 

furtam à rede do que chamamos abrangentemente escola, ao seu universo de 

princípios, regras, práticas, avaliações e acreditações, procurando uma educação 

alternativa, na preocupação de salvaguardar os filhos e não só, juntando várias 

gerações, de forma que o progresso educativo não seja medido quase que a conta-

gotas, como na escola tal qual a conhecemos hoje, com a pressão externa dos 

rankings. Talvez encontrássemos alguma luz para iluminar as nossas dúvidas perante 

um mundo claramente mais complexificado e a fazer-nos iletrados, não obstante os 

títulos académicos e os certificados de ações de formação acumulados. 

A verdade é que, ao longo de várias décadas, acompanhei aqueles que 

acreditaram que a dialética entre educação e formação permitiria melhorar a escola e 

acrescentar-lhe valor, através do diálogo com o mundo do trabalho, com a intervenção 

no espaço público, com as aprendizagens pessoais, de grupo e de comunidade, de 

modo que, na retroperspectivação da história de vida de cada um, de grupo e de 

comunidade, se encontrasse a trajetória ganhante e a superação das contradições. O 

reconhecimento académico, designadamente o universitário atestaria, se e quando 

necessário, tais adquiridos ao longo da vida e das idades. 

No passado, mesmo relativamente recente, tudo parecia mais promissor e 

transparente, ao menos para nós e, porventura, até para toda uma geração. Quando 

aconteceu o reconhecimento académico, nem sempre os resultados corresponderam 

às expetativas. 
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A este propósito, dou o exemplo dos professores do Ensino Básico, dos 

Assistentes Sociais, dos Psicólogos, dos Enfermeiros, dos Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica e de outras profissões, que, durante décadas, não tiveram 

reconhecimento oficial da formação escolar e pouco benefício tiraram da que 

adquiriram no terreno, salvo raras exceções.  

Ainda hoje, isso acontece de certa forma, com a Animação Sociocultural, 

apesar de ter ocorrido, nas duas últimas décadas, uma explosão formativa de nível 

superior, conferente de grau académico. Mas, também aqui, apesar da conquista do 

diploma, faltam as consequências visíveis, tanto em termos de empregabilidade como 

de reconhecimento do estatuto e conteúdo funcionais. 

Ainda a respeito dos animadores culturais e similares, lembro que nos anos 

70 e 80 de século XX, persistiu alguma ambiguidade quanto à possibilidade, ou 

exigência, de formação superior para os animadores. Havia quem temesse que o 

diploma de licenciado conferisse à profissão de animador um tónus formal, ou 

escolarizante, ao arrepio do ativista associativo dedicado e disponível, pronto para pôr 

as mãos na massa, um igual entre pares. Outros, como aqueles de quem estava mais 

próximo, entendiam que seria desejável ou necessário, desde que se acautelasse 

toda uma disponibilidade e proximidade com os grupos e comunidades, e no 

pressuposto de que as componentes práticas, designadamente os estágios, 

constituíssem a base da formação e a intervenção se padronizasse por uma matriz 

de envolvente associativa.  

Em todo o caso, o animador (voluntário, amador, ativista, militante associativo, 

cooperante) continuaria a constituir a base da ação junto dos grupos e associações 

e, para tanto, seria indispensável que lhe fosse propiciado o acesso a uma formação 

de qualidade, em regra diversificada, mesmo que de curta duração, capaz de ser 

acreditada. 

Felizmente, na década de 1990, irrompeu a explosão formativa em vários 

domínios da animação prodigalizada por politécnicos e universidades, apesar de este 

salto comportar alguns riscos.  

Não obstante estarmos a viver um momento de quebra, e talvez um certo 

impasse na afirmação da profissão, considero o trabalho feito pelas instituições de 

ensino superior como basicamente positivo, sobretudo no campo da investigação e 

nas áreas da descoberta e da criação de novos espaços, e, em particular, na 

capacidade técnica de conceção e de gestão de projetos. Ter-se-á perdido algum do 

espírito mais espontâneo, generoso e festivo, que marcou o panorama associativo ao 

longo de algumas décadas, sobretudo em França, Portugal e, creio que também, em 

Espanha. Mas nada estará definitivamente perdido.  
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Aliás a crise que ocorre no campo da Animação também atinge outros sectores 

das ciências sociais e humanas, até em áreas como a arquitetura, o urbanismo, o 

jornalismo, a gestão e a engenharia civil. Por um lado, à vista desarmada, não se 

vislumbram saídas profissionais, por outro, parece que os diplomas estão 

desvalorizados, enquanto, em contrapartida, padrões empresariais, frios de 

humanidade e escassos de social, se vêm impondo como dominantes. 

Dou-me agora conta, de que ao responder a uma primeira pergunta sobre o 

confronto de terminologias, entrei por dentro da animação e da formação dos 

animadores e já andar à volta da desvalorização dos diplomas escolares.   

 

2. Perdendo o diploma escolar esse valor, o que se destacará na sociedade? 
Constato que a desvalorização da “licenciatura” reveste algumas 

ambiguidades. Há jovens que desistem da escola, ou a escola desiste deles, mesmo 

antes de poderem decidir pela via do ensino superior. Há também aqueles que 

acabam por preferir a entrada mais precoce no mercado de trabalho, justificando 

alguns que ficará para mais tarde. Há ainda uns tantos, e têm sido muitos, até em 

profissões de saúde e de engenharia, para quem o diploma em Portugal não abriu a 

porta profissional condizente e que acabam num emprego menor, pago a tostões ou 

empurrados fronteira fora. Depois há responsáveis políticos que, insensatamente, 

acham que temos licenciados a mais, e que cospem no esforço protagonizado pelos 

jovens das recentes gerações, suas famílias, instituições públicas e privadas e muitos 

professores e investigadores, sem esquecermos o trabalho meritório do pessoal não 

docente. Não esqueçamos as instituições e entidades empregadoras que preferem 

mão-de-obra pouco qualificada. E, já agora, lembremos tantos que escolheram um 

curso superior, só e totalmente pelo que ele lhes trouxe, sem que quisessem espremê-

lo num emprego.         

A desvalorização dos estudos superiores não tem o mesmo significado para 

uns e para outros. E não é pacífico que os jovens que escolhem outras vias o façam 

por menosprezo do “canudo”. Também importa distinguir entre a eventual perda de 

valor e o que seria o declínio qualitativo do ensino superior em Portugal, que nego 

existir.  

Há cursos que ficam desertos. Há instituições politécnicas e universidades que 

acusam, mais do que outras, o impacto da baixa demográfica no número de 

candidatos ao ensino superior e na procura de certos cursos que acabam por não 

abrir. Mas isso, longe de significar declínio, tem levado a um acréscimo de exigência 

e de qualidade nas melhores instituições, sendo de realçar o trabalho meritório da 

Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. 
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Avançado este ponto prévio, quero que fique claro que o ensino superior não 

é único caminho, nem tem de ser sistematicamente o melhor para todos. Outrossim, 

quero insistir que considero globalmente válido o ensino superior, inclusive no que se 

refere ao tão vilipendiado ensino de humanidades.  

Sobre a formação superior em animação cultural também já disse o que penso. 

Entrando no miolo da pergunta, boa parte da desvalorização dos diplomas 

resulta de causas conjunturais, a começar pela crise económica em que patinamos, 

que esperamos sejam ultrapassadas com a evolução da sociedade, se não quisermos 

recuar décadas sobre o esforço que vinha sendo feito. 

Mas penso que a pergunta vai mais longe e quer focar a perda de valor que 

atinge o cerne do que constitui o paradigma da formação superior tal qual existe hoje. 

Aí o papel das empresas na formação das pessoas é um dado que a sociedade toda 

tem de integrar, a começar pelas instituições do ensino superior. O papel da família, 

dos grupos formais e informais, das comunidades locais e regionais, das associações 

culturais, desportivas, sociais, políticas, têm de estar à altura do desafio do ideal 

democrático participativo. A empresa, a comunidade municipal, o clube desportivo, a 

cidade, mesmo a aldeia, cada uma destas entidades podem ser parceiras na 

formação do cidadão e da sociedade de amanhã. 

Penso que, em relação ao futuro (e o futuro já está presente), as fontes, 

modalidades, vias, metodologias e estruturas de aprendizagem vão ser muito 

diversas. As empresas com certeza serão indispensáveis, embora não suficientes. 

O eixo da formação não pode situar-se nem na universidade, nem na empresa, 

nem na cidade, nem fora da pessoa. Tem de ser centrípeto. São as pessoas que se 

formam. O mais cedo possível, cada um tem de ser o autor e o ator da sua vida e do 

que quer fazer com ela. O que é determinante será a construção pelo sujeito de uma 

história de vida, uma autobiografia formativa, alimentada por múltiplas e contraditórias 

contribuições, mas assumida como projeto identitário. Essa biografia terá que permitir 

que, cada pessoa, o mais cedo possível, arquitete o lugar, o onde, o quê, o como 

fazer, e com quem partilhar causas, sonhos, projetos, e, inevitavelmente, crises, 

desaires e superações.  

Vivenciando a sua trajetória de formação e vida, seja numa universidade, seja 

numa empresa ou cumprindo um estágio numa IPSS, ou atravessando fronteiras num 

ano de intervalo (Gapyear), o que verdadeiramente interessa é saber o que cada 

pessoa assimila e a faz crescer numa cidadania responsável e solidária. E 

necessariamente uma pessoa livre.  

 

3. Mas a ASC é importante no desenvolvimento pessoal e social do sujeito? 



 

 58 

Certamente. Continuo a dar valor a tudo o que capacita cada pessoa: a prestar 

atenção ao que acontece à sua volta; a sentir o outro como igual e diferente; a exercer 

uma cidadania prática, independentemente do lugar e do interlocutor; a respeitar o 

cliente, utente, beneficiário, cidadão; a vivenciar o espírito de solidariedade e de 

cooperação; a pugnar pelo respeito da autonomia de cada um numa terra em que 

todos têm lugar e direitos.  

Tudo isto constitui a substância da ASC e tem de inspirar a prática de cada 

cidadão, trabalhador social ou não, quer a formação recebida seja ou não superior. 

Naturalmente, o desenvolvimento pessoal e social do sujeito é uma resultante 

de múltiplos contributos e a ASC pode contribuir para esse desenvolvimento. Mas a 

animação não é uma panaceia.  

Certamente que as metodologias de intervenção que utiliza respeitam os 

valores e princípios democráticos. E neste entendimento, deveriam inspirar toda a 

vida e toda a formação escolar, conferente de grau académico ou não, e toda a vida 

de um cidadão, no exercício ou não de uma profissão.      

Se o respeito dos princípios democráticos não pesar no que é preciso ser ou 

fazer para obter uma formação ou um emprego, então o valor real de uma escola, 

empresa ou comunidade será menor.  

Conheço uma universidade que exige que em todos os cursos de licenciatura, 

sem exceção, haja uma unidade curricular de introdução ao pensamento 

contemporâneo, como base comum para a formação do futuro licenciado. Sendo 

meritório, não é suficiente. Porque o desenvolvimento pessoal e social do sujeito 

resulta de uma plêiade de contributos que não são propriedade de nenhuma cadeira 

nem de ninguém, embora ninguém esteja dispensado de dar o seu melhor. 

Tudo isto pode resumir-se de diferentes modos. Ligar estreitamente a 

animação sociocultural ao desenvolvimento pessoal e social do sujeito, constitui uma 

síntese feliz. Todavia a eficácia depende de infinitos esforços e tenacidade de muita 

gente.  

 

4. Acha que a escola vai perder o sentido educativo para as empresas? 
Considero que se alguém viver uma experiência significativa numa empresa 

de ponta, mesmo que não resulte em certificado com reconhecimento para estudos 

posteriores, esse desempenho vai valer para outros desafios e empreendimentos, 

provavelmente a níveis mais exigentes.  

Sempre gostei de trabalhar com chefes possuidores de uma visão estratégica 

esclarecida, capazes de pensar à distância e de constituírem equipas de trabalho 

coesas e felizes. Verifiquei que, na sua vida também tinham tido a graça de encontrar 
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mestres de eleição. Tal experiência constitui uma dádiva sem preço. E a única 

retribuição válida só pode concretizar-se se implementarmos o modelo experienciado, 

adaptando-o às circunstâncias concretas.  

Ao longo da vida, estive quase sempre ligado a serviços, não podendo, 

invocar, nenhuma experiência do mundo empresarial significativa. Em todo o caso, 

muito do que experienciei no domínio da direção moderna e do trabalho em equipa foi 

decalcado da teoria e da prática empresarial. Por isso, independentemente de haver 

ou não perda de valor dos diplomas académicos e da natureza de tal quebra, a 

dinâmica e competitividade próprias do mundo empresarial poderão representar um 

incentivo suplementar para a escola que quer servir o mundo de amanhã. O que 

verdadeiramente conta, para quem assume a escola como serviço e profissão, 

ultrapassa o próprio ensino e está muito mais próximo da inovação, das tecnologias, 

da experiência empresarial que está a avançar para o futuro, dos projetos com alta 

incorporação de conhecimento, das atividades com dimensão humano, das equipas 

em que os laços de pertença e de cooperação são rede e superação.  

Não tendo as universidades total capacidade para responder às necessidades 

do mundo empresarial e serviços é este universo que, por sua vez, e sem se substituir 

à escola, pode e deve produzir conhecimento e formar indivíduos, desenvolvendo-se 

uma interação virtuosa. Em Portugal, isso ainda não estará a acontecer em escala 

significativa e a escola é ainda a grande domadora das aprendizagens. Mas há 

empreendedorismo de alta qualidade e a articulação entre ensino superior e 

investigação está a articular-se com o mundo das empresas. 

Não esqueçamos o papel do ensino a distância, da formação outdoor, dos 

Centros Novas Oportunidades, das Universidades Seniores, e de muitas outras 

formas, em que o mundo empresarial se nos revela desde o marketing-publicidade às 

feiras industriais, desde a introdução de novos produtos à incorporação tecnológica, 

desde os modelos organizacionais ao sistema de controlo de qualidade, desde a 

redução de desperdícios até à otimização dos processos produtivos. 

 

5. Haverá tempo definido para o espaço educativo escolar? 
É pacífico que o tempo próprio para espaço educativo escolar coincida com a 

infância e se prolongue pela adolescência e primeiros anos de juventude, sendo 

necessário que as famílias não lavem as mãos da educação dos filhos e que o espaço 

educativo escolar compreenda uma fase de iniciação que comece cada vez mais 

cedo, com o pré-escolar efetivamente para todos. Admito que possam introduzir-se 

adaptações em relação a quem tenha limitações de diversa ordem, como deficiências 

psíquicas ou mentais, condicionamentos sociais e políticos, ou outros, que não 
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tenham permitido usufruir, ou completar, o ensino obrigatório no tempo ideal e por 

isso lhes possa ser facultado obter a escolarização, desejável e possível, em outras 

etapas da vida. 

Deve constituir compromisso do Estado e obrigação e empenho das famílias 

e encarregados de educação. As autarquias locais e regionais têm uma palavra 

própria a dizer. Ninguém pode alienar esta responsabilidade, desde o Estado até ao 

indivíduo aprendente, segunda a sua esfera de competência. A pessoa aprendente é 

quem exerce a função essencial e inalienável. 

A escola deve ser permeável à sociedade e aberta a outras aprendizagens, 

nomeadamente no campo das expressões, da educação física, da iniciação às artes 

e aos ofícios, com uma atenção especial às questões ecológicas, do património, da 

cooperação e da cidadania.  

Tenho um amigo que, desde há algum tempo, defende no espaço público que 

“O Ensino Superior deverá ser considerado, nos alvores do século XXI, e para todos 

os Países e Povos e não somente para os Países e Povos ocidentais, como a 

instrução ou a educação ou a alfabetização ou a literatura própria do nosso tempo, à 

semelhança do que, noutros tempos, foi a escola primária e a escola secundária”. 

Estou de acordo com esta utopia e com esta obrigação. 

Mais, a temporalidade que está abrangida na expressão “ao longo da vida” é 

também e sempre tempo de escola. E nesta escola da vida todos são potencialmente 

alunos e todos são mestres. 

Mas, no imediato, temos 12 anos de escolaridade como plataforma universal. 

Portanto, esse tem de ser o tempo mínimo de escola, tem que ser aproveitado. Espero 

que seja dado de modo formal, sistemático, cumprindo o imperativo de uma cultura 

de rigor, com exigência e avaliação. Os mestres são parte da solução. Têm de ser 

pessoas positivas e competentes.  

Sinto pelas conversas de corredor, que, atualmente, a escola já não marca 

assim tanto o aluno. Se perguntamos aos estudantes por um professor que os tenha 

marcado, dificilmente sobressai um nome. Mas se, da parte dos alunos não encontro 

referências a mestres maiores, também não vislumbro um brilho nos olhos dos 

professores com quem contato episodicamente. Será um sinal do mal-estar instalado 

numa geração, ou uma crise passageira e à superfície? 

 

6. Teremos, depois, de eleger outros espaços? 
Certamente. Teremos que olhar para a alma desses espaços outros que 

podem ser os mesmos a servir de outra maneira outras temáticas e abordagens. Não 
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como algo estático para ser ensinado. Mais do que os conteúdos e os modos, tem de 

ser algo para ser vivido.  

Acho que qualquer lugar pode ser educativo. O essencial é haver uma 

estratégia pedagógica. Não é o lugar que faz a pedagogia, mas sim as relações e as 

intenções, também os projetos, ainda, a disposição das pessoas no espaço, 

transformando-o. 

Quando, com António Nóvoa, andámos ligados à formação de formadores 

para médicos de clínica geral, na segunda metade da década de 80 do século XX, 

percebi na prática que o espaço é muito condicionante. De tal forma condicionante 

que, se nós não tivéssemos cuidado, poderíamos ter os melhores formadores que a 

formação não passaria. Exatamente porque o espaço é muito limitativo, ou muito 

desafiante. Por exemplo, se ao entrarmos num dado espaço deparamos com um 

modelo em que alguém fala e todos, atrás uns dos outros, vão escutando e, aqui e 

acolá, vão tomando notas, e quando chega a hora cada um arruma os seus 

apontamentos e sai porta fora, para procurar a aula seguinte, é pouco provável que 

cada pessoa seja sujeito e autor da sua formação. Pois isso reproduz um ensino 

unidimensional e uma captação em que importa só a reprodução, os exames e as 

avaliações. E assim está condicionado o processo de ensino-aprendizagem. O 

modelo físico do espaço e sua virtualidade formativa, mas também a opção 

estratégica, como, ainda mais, a dinâmica de interação entre o grupo, são muito 

importantes e podem experienciar mil formatos, porque em cada pessoa há novidade 

e desejo do diferente. Se não formos capazes de desconstruir a sala de aula e a 

relação professor-aluno ou professor-alunos, e vice-versa, não teremos sucesso. Se 

todos formos professores e todos formos alunos e houver uma intercomunicação, se 

calhar, isso será muito mais proficiente. E aí, o contributo da ASC parece-me evidente, 

até porque a animação tem, no seu ADN, o património de discutir o que parece um 

pressuposto, pôr em questão os adquiridos, desconstruir, aprender a desaprender, 

como propunha Ettore Gelpi.  

Uma advertência: referi apenas o caso da transformação do espaço que 

podemos identificar com uma sala de aula, mas tudo o resto que não é ‘sala de aula’ 

ainda é espaço pedagógico mais apetecível para descobrir potencialidades 

pedagógicas e formativas insuspeitadas. 

 

7. Qual a influência do Espaço Virtual na Educação atual? 
Para referir-me ao contributo do espaço virtual na educação, recorro ao que 

se dizia antigamente: toda a novidade é pagã. Ou seja, não é boa nem má, é o que 

fizermos dela. Tudo o que é diferente pode ser bom, num sentido ou noutro. Por 
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exemplo, o skype permite que nos relacionemos com familiares que vivem em outros 

fusos horários, de uma forma que não aconteceria se isso não existisse. A internet já 

não está condenada ao individualismo, mas pode pôr em relação pessoas distantes 

É possível acompanhar a viagem de alguém, através da internet, praticamente 

em tempo real, com base em fotos, ou em filme, de aeroporto em aeroporto, de país 

em país. Isto permite que, de alguma forma, façamos parte integrante do grupo de 

viajantes. Trata-se de um aproveitamento coletivo que a formação à distância já utiliza 

com proveito para muitos. 

É costume criticar-se, relativamente aos jovens, e a respeito do uso de 

telemóveis com acesso permanente à net, o facto publicamente constatado de que, 

mesmo sentados à mesma mesa, cada um está visceralmente conectado a um 

universo individualizado algures numa nuvem distante. Não resta dúvida de que, 

aparentemente, cada um dos presentes se ausentou para um conciliábulo a solo que 

não facilita a comunicação simultânea. Pouco haverá a fazer num primeiro exercício. 

Mas conheço uma amiga, atualmente no ensino superior, que, no processo de 

aprendizagem de políticas administrativas planeia cada sessão a contar que os alunos 

utilizem essas admiráveis máquinas que cabem no bolso de cada um. Assim, se vence 

um equipamento que parecia fadado para transportar os alunos para fora do processo 

de aprendizagem, transformando-o num instrumento comunitário. 

Mas dito isto, tenho de confessar que, como para muitos da minha geração, 

todo este universo virtual se nos escapa como se fizesse parte de uma galáxia 

distante, secreta, e indomável. 

Estaremos condenados a uma iliteracia para que não estávamos preparados? 

Em todo o caso, cada passo para retirar proveito, como utilizadores primários, ou 

iniciados, constitui um ganho que nunca é definitivo. 

Só resta a confissão sincera de alguém que sabe o suficiente para afirmar que 

as potencialidades são infinitas, talvez quase tantas como os riscos. 

 

8. Qual o contributo da ASC na educação para a participação, autonomia e 
cooperação? 

Reafirmo que, em relação à educação para a participação, autonomia e 

cooperação, a ASC pode ter um papel preponderante e, de um modo ou outro, este 

tema foi consecutivamente trazido à colação. 

A começar nas famílias, a prosseguir nos grupos e comunidades, a pensar no 

indivíduo, a envolver instituições, eventos, e empresas; a utilizar tecnologias 

sofisticadas ou dispensando todo e qualquer material, artifício ou equipamento, 

aproveitando todos os recursos, ou despojando-se das rotinas e estatuto social; a 
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partir de uma sala ou ao ar livre, em equipa de projeto ou em roda livre sem programa, 

com estatuto de formador, ou em pose de aprendente, cumprindo um estágio ou 

organizando uma ação simbólica ou jogo de sociedade; por dento de um museu ou 

em viagem de comboio, visitando um parque natural ou percorrendo uma exposição, 

desenhando um projeto ou executando uma avaliação: Tudo é Animação. Tudo tem 

de ser participação, autonomia, cooperação. 

Penso que o grande contributo da ASC na educação para a participação 

autonomia e cooperação será, essencialmente, através de experiências de boas 

práticas. Práticas que levem a uma prestação cívica, à autonomia do indivíduo e à 

cooperação efetiva. Julgo, também, que, apesar de tudo, não é só através de 

movimentos culturais que se chega até à cooperação e à autonomia. A ciência, a 

tecnologia, o exercício da cidadania são também muito importantes, até porque 

podem também influenciar a cultura. Há uma interação desejável entre ciência e 

cultural. Acho que desvalorizar o científico é tão errado como desvalorizar o cultural. 

As engenharias, as réguas, aquilo que é património de uma humanidade tecnológica 

é muito importante. Eu não valorizaria só o saber-ser, mas também o saber-saber e 

até o saber-fazer e o fazer-fazer. 

E julgo que, é preciso pregar a animação a começar pelos próprios 

animadores. 

Muitas vezes os profissionais de ASC não dão assim tanto valor aos processos 

de animação que tanto idolatram. 

 

9. Caminhamos para o fim da escola, tal como a conhecemos? 
Penso que a morte da escola já foi muitas vezes anunciada e todas 

precocemente e exageradamente. Considero que o fim da escola não está para breve. 

O que não quer dizer que não vão existir experiências fora ou contra.  

Certamente que essas experiências já existem. Já existem outros modelos de 

formação. Eu não domino, mas pressinto que já andem por aí. O futuro já está entre 

nós.  

Contudo, não acredito que o que vier seja para substituir. Não será em vez de, 

mas como complemento ou desafio dialético.  

Não posso deixar de gritar que estes últimos cinco/dez anos foram muito 

desastrosos para a escola. Talvez tenham contribuído para que outros espaços de 

formação crescessem. Que venham e até ajudem a melhora o espaço escolar. 

 
10. Que espaços educativos mais o marcaram? 
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Os espaços educativos que mais me marcaram foram: Na família o amor da 

avó, o carinho da tia das Lajes, as brincadeiras de miúdos e a luta para ser partícipe; 

Na adolescência, a responsabilidade de carregar os livros para a carteira no primeiro 

dia de Seminário aos onze anos, o progressivo assumir de responsabilidades, a 

admiração de alguns professores que perdurou e a amizade com o Manuel Pereira; 

Já jovem, sobressai o assumir de compromissos de vida, aprender a reverter as 

contrariedades, a vontade de responder às expetativas dos outros, amigos e mais 

velhos, a vivência escutista, as férias grandes, o facto de lermos em conjunto livros 

da nossa literatura e estrangeiros, debaixo de uma árvore, ou à sombra de uma 

parede, a olhar o mar; Sempre, o silêncio, a escuta do outro em profundidade, o peso 

das palavras, o tomar à letra os juramentos e promessas, a profundidade do 

quotidiano e a riqueza das rotinas, a revelação da escrita pessoal, como se levantadas 

as palavras, fosse mais do que eu, o movimento associativo como esteio de fazer, a 

animação como um modo de estar e ser, o choque com o muito estranho, o diferente, 

de uma cultura difícil de gostar e de conviver, a cidade, o deserto, a floresta, os trilhos, 

a atração da montanha, do mar e dos horizontes, a aldeia ao cair da tarde; respigando 

ao longo da vida, ressaltam o gostar da escola e muito de aprender e fazer sempre 

mais perguntas, os acampamentos, a viagem de comboio além-fronteiras, ou de navio 

de longo curso, o poder dizer e escrever, os mestres do seminário, alguns dias de 

aulas em Paris, algumas aulas em que era o professor, a alegria de transmitir pela 

palavra a ideia certa e sincera; Muitas vezes, foram os espaços espontâneos, aquilo 

que vivi distraído como criança e adolescente - marcaram essencialmente, porque 

eram coisas que fazíamos em grupo entre o sério e a brincadeira.  

Resumindo e repetindo: passear pelas avenidas de Paris, encontrar gente 

conhecida na aldeia, sentir o cheiro de Angra, caminhar em Nova Iorque, percorrer 

Lisboa olhando o rio e bebendo a luz do pôr-do-sol, conversar tarde fora, ir ao cinema 

e teatro, escutar música, participar numa formação, criar laços e alimentá-los, desejar 

um mundo melhor e sentir o dever de fazer por isso, e as mãos abertas à espera. 

Se a pergunta era mais precisa tenho de confessar a importância da 

catequese, a quarta classe, a ida para o seminário, a escuta das pessoas que 

desesperavam de uma orientação compreensiva, as aulas a que nunca faltei fosse no 

seminário, durante os estudos em Paris e depois no ISCTE, fosse como professor em 

Luanda e depois nas universidades Autónoma e Lusófona, a riqueza da formação 

permanente tanto como formando como na função de formador, o trabalho como 

aprendizagem, dirigido por mestres ou assumindo a papel de animador responsável. 

E também a oportunidade de refletir para dizer e ficar escrito. Obrigado. Mas, sou eu 

a dizê-lo, mesmo que fosse o último crente na animação. 
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Apêndice 11 – Entrevista n.º 6 

Dr. Manuel Cuenca 

ESE Leiria, 17 de outubro de 2014 

 

Manuel Cuenca Cabeza é Doutor em Filosofia e Letras, Catedrático de Pedagogia 

na Universidade de Deusto desde o ano de 1989. Introduziu os Estudos de ócio na 

Universidade Espanhola ao fundar o Instituto de Estudos de ócio-UD, uma das primeiras 

instituições europeia. Deu programas de pós-graduação sobre o tema e do qual foi diretor 

até setembro de 2011. Publicou 34 livros, 30 capítulos de livros e mais de 60 artigos de 

investigação sobre temas de ócio. É presidente da Rede de Investigação Otium e Ocio 

Gune, centradas no estudo do ócio como desenvolvimento humano. 

 

 
1. Como distingue Educação: Formal, Informal e Não-formal ou Escolar e Paralela? 

Prefiro fazer a distinção entre educação escolar e não-escolar, mas o importante, 

na minha opinião, não é como chamamos a educação, mas fazer isso acontecer de uma 

forma consciente. O que precisamos para ter educação, seja ela informal, formal ou não 

formal, é a consciência de querer educar por parte de quem educa. Quem é educado pode 

dar-se conta ou não dessa educação, mas quem educa tem sempre de ter consciência de 

que está a educar. Uma criança, por exemplo, não está consciente que está a ser educada, 

mas quem está a educar tem que ter consciência que é educador. Sem essa consciência, 

não existe nada. Eu creio que na educação escolar, especialmente nas crianças, se 

aprende quer na escola quer na comunidade. É difícil dizer onde se aprende mais, se na 

escola se na comunidade. Dependerá de cada situação. Há escolas que ensinam muito e 

escolas que ensinam pouco. 

Mas a criança tem mais consciência de que está ser educada na escola e se calhar 

por isso apreende mais coisas. Nos estudos que fazemos, por exemplo, relativamente às 

aprendizagens do ócio, a escola não tem importância e essas aprendizagens do ócio são 

muito importantes porque vão durar toda a vida. E essas aprendizagens adquirem-se em 

locais como a família, em primeiro lugar, e depois na comunidade, o que muitas vezes não 

se valoriza. Não se valoriza o valor educativo que tem a família. O ócio, por exemplo, é uma 

experiência muito emocional. O mais óbvio é transmitires aquilo de que tu gostas. Isso é o 

melhor ensinamento. Não podemos transmitir um gosto por futebol ou por outro desporto 

por e para quem não sente gosto por esse desporto. Portanto, nos temas de ócio toda esta 
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parte emocional é fundamental. Transmitir o entusiasmo é fundamental, porque muitas 

vezes não há racionalidade no gostar ou não gostar. Normalmente, nós gostamos de uma 

coisa por contágio, porque vimos alguém gostar e esse alguém transmite-nos esse amor. 

É esse contágio que é fundamental na pedagogia do ócio. Eu creio que, 

tradicionalmente, quando se acedia à carreira de educador, professor ou formador era 

porque tinhas vocação. Agora não se fala muito na vocação. Eu sou daqueles que falava 

de vocação e tenho claro para mim que, quando há vocação, também se torna muito 

emocionante educar, dentro ou fora da escola. Se o educador não sente essa vocação, 

pelo menos tem compensar isso com muito profissionalismo e ser um bom profissional. 

Todo o bom profissional tem que ter umas qualidades mínimas para essa profissão. Se não 

as tem, então não deveria ter essa profissão. 

 
2. De que modo se educa para a participação, autonomia e cooperação? 

Educa-se através da liberdade e, eu acrescentaria, através de uma educação 

personalizada. Ou seja, tendo como objetivo o desenvolvimento da pessoa humana, tanto 

na sua dimensão individual como social. Não podemos educar para a participação, 

autonomia e cooperação apenas através da palavra, mas pelo exemplo e pela prática. É 

uma educação que exige empenho e compromisso por parte do educador. 

 

3. Qual o contributo da ASC na educação para a participação, autonomia e 
cooperação?  

Entendo a ASC que não tenha em conta a participação, a autonomia e a cooperação 

não é realmente ASC. Mas estes conceitos não são fáceis de entender, muitas vezes são 

mal interpretados e incompreendidos, quando se esquecem que a liberdade já deve existir. 

A participação surge e arranca da perfeição, da abertura da mente. Eu não posso 

participar se tiver uma mente fechada. Eu creio que o ponto de partida para a participação 

está na abertura da mente e aceitação do outro; na abertura para os outros, na capacidade 

de compreender os valores dos demais e também na compreensão do que são os valores 

e tudo o que não é valor. Isto parece fundamental. Ninguém vai participar em algo que não 

acredita. É possível educar para a participação dentro do espaço escolar e um dos grandes 

motores seria a cooperação, os trabalhos cooperativos em relação à sua diferença com os 

trabalhos competitivos. Quando os valores que dominam – porque estamos num mundo de 

valores – são os valores competitivos é muito difícil educar para a participação e para a 

cooperação. É claro que, na escola, os valores que dominam são os competitivos, mas tudo 
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é possível. Mesmo que não se consiga inverter a situação, pode-se, pelo menos, equilibrar. 

Todos os excessos não são bons. Eu diria que seria perfeito equilibrar entre o espírito de 

cooperação e espírito de competitividade; o espírito da autonomia e espírito de 

independência; o espírito de participação e o espírito de inércia. Até porque, por exemplo, 

a competitividade faz parte da vida. Por isso, é importante, na formação, provocar essa 

competitividade e até promovê-la, para perceber a dimensão. O que não se pode fazer é 

aplicar tudo através da competitividade. Para mim, o tema seria o equilíbrio entre a 

competição e a cooperação. E o melhor termo seria a superação, não tanto em relação à 

comparação com outros, mas uma competitividade em relação à comparação comigo 

próprio e momentos anteriores. Aí a competitividade é muito positiva. Por outro lado, a 

cooperação é algo que tem que se trabalhar. Até porque, muitas vezes, nos encontramos 

em situações favoráveis à cooperação educativa e à educação para a cooperação e, 

quando nos vamos certificar disso, não acontece. Está escrito na teoria, mas não acontece 

na prática. É preciso mudar isso. Às vezes é preciso até alguém de fora vir dizer aquilo que 

estamos a fazer, porque nós, educadores, muitas vezes estamos tão envolvidos na 

dinâmica da escola que não nos apercebemos dos nossos próprios erros nem admitimos 

críticas. Às vezes é preciso alguém de fora vir dizer se há alguma incoerência naquilo que 

estamos a fazer com aquilo que está escrito na teoria e uma diferença entre a prática e a 

teoria. 

Educa-se para a autonomia através da dádiva dessa própria autonomia. Nem 

sempre existe autonomia nos lugares educativos. Muitas vezes isso acontece em 

consequência da vontade dos pais e não da vontade das próprias crianças. É claro que 

nem sempre isso é prejudicial porque a própria criança nem sempre reconhece aquilo que 

é melhor para ela.  

Acho que o essencial na educação é conhecer o campus, o contexto, que não se 

conhecia antes. Senão, apenas gostamos do que sabemos e não o que ignoramos. O 

conhecimento é fundamental na educação, porque uma pessoa não pode abrir a sua mente 

sem um maior conhecimento. Portanto, o conhecimento é fundamental. Neste sentido, a 

autonomia tem que ser progressiva, como é a liberdade. A liberdade deve-se dar na medida 

em que se transmite também o valor da autonomia. Normalmente, é em torno dos 6 ou 7 

anos que se deve começar a dar alguma autonomia e liberdade à criança, mas eu até sou 

da opinião que isso pode acontecer anteriormente, desde que se estabeleçam algumas 

regras. 
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4. Que relação tem o ser humano com o Espaço? 
O espaço, tal como o tempo, são coordenadas essenciais para a vida humana. 

Ambos são cruciais no comportamento. O espaço está relacionado com o contexto em que 

a existência física humana faz sentido. Este contexto exige abertura aos outros e 

compreensão e respeito ao meio ambiente em que nos encontramos. 

 
5. Qualquer Espaço pode ser um Contexto Educativo ou necessita estratégia 

pedagógica? 
Sim, qualquer espaço pode ser um contexto educacional, mas, como eu disse antes, 

a consciência e vontade do educador é necessária. 

Todos os espaços podem ser espaços educativos, a partir do momento em que, 

nesse espaço, esteja um educador e um educando. Efetivamente esse é o grande critério 

e que vem dos tempos da Grécia, em que se sentava uma pessoa à frente de um grupo de 

pessoas e conversavam e falavam sobre determinados assuntos. Era a maneira de educar 

que eles tinham. Por isso, qualquer espaço pode-se transformar em espaço educativo. É 

verdade que hoje há espaços com mais cariz educativo do que outros, na medida em que 

está mais claro e evidente isso mesmo, mas todos os espaços têm uma possibilidade e 

essas possibilidades educativas são as que o educador pode desenvolver.  

A estratégia pedagógica dependerá da formação do educador e do potencial que 

ele tem desenvolvido para aplicar os seus conhecimentos para a prática quotidiana. A 

primeira estratégia que um educador tem que ter é a consciência da necessidade do 

indivíduo. Qual é a sua carência e como se traduz realmente naquilo em que o educador 

pode ajudar. A partir daí, é que se definem os objetivos, para se ter claro qual é o objeto da 

educação, para se definir o que é que tem que se educar e porquê e como. No fundo, o que 

fazer. Claro que se pode educar na mesma sem se ter isso muito claro, mas nunca será 

igualmente importante. Na educação é sempre preciso ter muito claro aquilo que se quer, 

aquilo que se pretende e funcionar em função disso, para que estabeleça um caminho. 

Obviamente que os caminhos são muito diferentes, pelo que sabemos que há dois 

caminhos que são muito importantes. Um é o caminho do exemplo. O que nós, muitas 

vezes, aprendemos é o que vemos e não o que ouvimos. O outro caminho é o todo tema 

de demonstração. O que aprendo é o que me mostram. Isto, em geral, são temas que têm 

sempre uma força impressionante, especialmente agora em que é muito possível através 

das novas tecnologias. Porque as palavras normalmente são bastante equívocas. Cada 
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pessoa sente-as de uma maneira particular, pelo que a demonstração é muito mais direta, 

mais objetiva. Eu sigo os passos, o caminho e é mais fácil. 

 
6. Que Espaços Educativos complementam, substituem ou colidem entre si? 

Os espaços educativos devem complementar-se mutuamente, o problema não 

provém da educação, mas das ideias que gerem os espaços educativos. É nesta área que 

encontramos a oposição e o choque. Mas, na minha perspetiva, a educação escolar não 

tem sentido se esquecermos a realidade. A educação não escolar também perde o sentido 

quando ignora que os mais valiosos objetivos se obtêm através do esforço e perseverança. 

 
7. Haverá, ao longo da vida, tempos específicos para determinados Espaços 

Educativos? 
Todo o espaço educativo deve ter lugar na vida das pessoas, embora, é claro, 

dependa das circunstâncias. 

 
8. Qual a influência do Espaço Virtual na Educação atual? 

Eu acho que a influência do espaço virtual está a tornar-se cada vez mais importante 

na educação de hoje, entre outras coisas. Porque é uma realidade presente no quotidiano. 

Ignorá-lo seria um erro. Porém, o espaço virtual abre horizontes até então desconhecidos. 

Aí, eu sinto uma necessidade de investigar este tipo de educação e as suas possibilidades. 

Ainda assim, não será possível substituir a educação pessoal, face a face. 

 
9. Como evoluiu a Educação perante a evolução de diferentes Espaços Educativos? 

A escola já é um ambiente educacional que, cada vez mais, tem uma abertura ao 

mundo virtual e não-escolar. Da mesma forma, os espaços de aprendizagem não-escolares 

precisam de aprender com a escola a sistematização, a organização, a clarificação dos 

objetivos etc. Penso num futuro híbrido, em que não importará se a educação é em espaço 

formal ou informal, mas o que importará realmente é a educação da pessoa. 

 
10. Que Espaços Educativos podem substituir a Escola, certificando competências? 

Em relação à certificação sou da opinião que poderia haver outras entidades, para 

além da escola, que poderiam certificar. Porém, teremos que fazer e pensar isso de outra 

maneira. Por exemplo, eu sempre defendi que o tema da educação do ócio é muito 

importante. Primeiro, é muito importante para os próprios educadores. Como pode o 
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educador formar em ócio se não conhece isso? Como falávamos anteriormente, o 

conhecimento é fundamental. Segundo, o ócio é, realmente, muito importante porque vai 

ocupar uma parte da vida do indivíduo dez ou vinte vezes superior ao trabalho. Então o ócio 

tem uma importância clara na vida de uma pessoa. Em terceiro lugar, no ócio pode-se 

partilhar e desenvolver uma série de capacidades e competências que não se aprendem 

na escola e no trabalha.  

Se conseguirmos definir uma base de conhecimento, através do ócio poderia 

certificar-se uma pessoa, caso essa pessoa conseguisse alcançar essa base 

conhecimento. Ou seja, poderia certificar as competências que uma pessoa tinha adquirido 

através do ócio. 

Isso, indiretamente, já está a ser feito. Se virmos bem, numa empresa, os recursos 

humanos já consideram importante um candidato a um lugar ter passatempos ou ter feito 

viagens, por exemplo. E, apesar de isso não ser acreditado e não ser certificado, é tido 

muito em conta na escolha de uma pessoa para terminada função, para determinado 

emprego. Mas não vejo nenhum problema, por exemplo, em se acreditar ou certificar um 

individuo que tenha superado determinadas capacidades numa área e possa ter esse 

mérito e ser reconhecido. Ter-se-ia, então, em primeiro lugar que definir que entidade teria 

idoneidade para o fazer. Aí, teríamos outro problema. 

 

11. Quais os Espaços Educativos que marcaram a sua vida e os que marcam os dias 
de hoje? 

Para mim, o espaço educativo por excelência sempre foi a família e o ambiente 

social imediato, em que trocamos experiências. Não há dúvida de que a incidência da 

escola e, mais tarde, a Universidade também tem sido muito importante no meu caso, mas 

eu diria que menos do que antes. Todos os espaços me marcaram um bocadinho de todas 

as maneiras. Eu tenho uma experiência curiosa sobre espaços educativos por ter sido 

participante no método multifacetado num Centro Educativo onde se rasgaram com todos 

os preconceitos educativos. Hoje, eu creio que os espaços educativos que marcam o 

indivíduo, principalmente uma criança, são a escola, a família e muitas atividades extra 

curriculares e extra escolares. Isso marca muito o indivíduo. Efetivamente há sempre 

espaços ligados ao desporto ou ligados à arte. Isso, normalmente, marca uma pessoa. 

Aliás, marca uma família inteira, porque o dinheiro que uma família gasta nesses espaços 

educativos, nesse tipo de atividades, é muito superior ao que gasta na escola. 
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12. Que futuro para os Espaços Educativos? 
O futuro da educação e, consequentemente, dos espaços educativos pode ser muito 

diferente quando se pensa que o mais importante é a formação de pessoas autónomas, 

maduras e solidárias, capazes de desenvolver o seu potencial. Ou, se se argumentar que 

o importante é proporcionar habilidades que são exigidas pela sociedade, ou melhor, para 

aqueles que dirigem a sociedade num dado momento. Os espaços educativos são espaços 

humanos. É claro que, no mundo de hoje, são essenciais, mas não podemos esquecer o 

objetivo que esses espaços procuram e qual o seu rumo. A escola não passa cartão e não 

se interessa porque é um tema que surge à margem da escola, mas, por outro lado, também 

é algo muito positivo. Nesses espaços levas alguma autonomia às crianças. Elas vão para 

esses espaços sozinhas. Também se promove o espírito de cooperação porque se 

desenvolvem atividades em grupo, com outras crianças. 

Creio que a escola, com o ascendente desses espaços extra curriculares, tem 

tendência para se modificar, porque tem que mudar em função de se envolver cada vez 

mais com toda essa tecnologia. A tecnologia facilita muito a personalização e eu sempre fui 

um grande defensor da educação personalizada. A grande mudança na escola será, 

provavelmente, o facto de a escola assumir, no mesmo espaço, diferentes papéis que agora 

não tem. Mesmo que não seja no mesmo espaço, vão desenvolver-se diferentes papéis e 

toda a parte tão formal é provável que comece a desaparecer. Aliás, a escola terá de 

acompanhar o rompimento de barreiras e ir ao encontro de mais flexibilidade. Essa 

flexibilidade vai fazer com que a escola, evidentemente, abra o seu espaço para outros 

espaços e haja essa relação saudável e necessária. 
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Apêndice 12 – Entrevista n.º 7 

Ezequiel Ander-Egg 

ESE Leiria – 17 de outubro de 14 

 
Ander-Egg nasceu a 6 de abril de 1930, em Bernardo Larroudé, província de 

La Pampa. Professor Catedrático de Sociologia do Desenvolvimento. Consultor da 

UNESCO e da UNICEF. Especialista em Política Cultural e Animação Sociocultural. 

Diretor de diversos organismos de planificação e desenvolvimento de comunidades 

na América Latina. Professor visitante em diferentes Universidades Latino-

Americanas e Europeias. Autor de uma centena de livros sobre Política Cultural e 

ASC, Educação, Trabalho Social e Problemas Contemporâneos. 

 

1. Como distingue Educação: Formal, Informal e Não-formal ou Escolar e 
Paralela? 

Não consigo responder a essa questão porque eu não faço esse tipo de 

distinção. Para mim, existe educação como um todo e não tripartida em formal, não 

formal e informal. Agora, inclino-me mais para a separação entre educação escolar, 

porque existe, e educação na rua, na associação, na família... Eu posso contar uma 

história em que, um dia, estava com um grupo de Animadores e estava a declamar 

um poema sobre a violência e morte na infância, por causa da guerra e de outros 

fatores. Posto isto, fizemos uma atividade de animação sobre essa temática. E isso 

foi um fenómeno educativo, onde se trabalhou uma problemática através de um 

poema. 

Em relação à educação escolar e social, esta última menos formal, considero 

ambas importantes para o indivíduo. Até porque a educação social, por norma, vai 

ajudar o indivíduo em situações que a educação escolar não consegue chegar. E tão 

pouco está direcionada para isso. Assim sendo, dou muita importância a essa 

educação. 

Em nenhuma parte do mundo a Educação Social é certificada. Mas isso não é 

o mais importante. O diploma ou a certificação nunca é o mais importante. Porém, há 

muitas atividades formativas que são certificadas e que servem o currículo. Este 

congresso, por exemplo. Quando determinado espaço educativo apresenta uma 

relação ao nível de Estado, é possível conseguir essa certificação. O importante é 

perceber que, quando se certifica uma atividade educativa, essa certificação é 

garantia de qualidade do fenómeno educativo. Mas repara que não é pelo facto de ser 

sempre a escola que certifica que faz dela o espaço educativo mais importante para 

o sujeito. Acho que cada processo, cada história, cada contexto são fenómenos 
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diferentes e singulares. O primeiro passo para o sucesso de um espaço educativo, 

seja certificador de competências ou não, e deixar bem claro qual é o objetivo. 

 

2. De que modo se educa para a participação, autonomia e cooperação? 
É possível educar para a participação ao longo de toda a vida do indivíduo. 

Como? Em primeiro lugar, sendo participante. No outro dia, num congresso mundial 

sobre educação, desafiaram-me para dar um conselho. Eu respondi que, mais 

importante que a preparação profissional, é gosto por aprender com as pessoas. Mais 

relacionado com a participação, lembra-te que quando ensinamos, ensinamos de tal 

forma que estamos a ensinar toda a realidade do processo. Um professor, por 

exemplo, tem que ter duas qualidades: coerência e comprometimento. Depois temos 

de perceber uma coisa: um professor que ensina pelo que diz, não ensina nada. Um 

professor que ensina pelo que faz, ensina um pouco. Um professor que ensina pelo 

que é, ensina muito. Se queres educar para a participação, tu tens de ser participativo. 

Na escola, os alunos tão pouco participam no projeto educativo. Temos de dar 

abertura à participação de todos. 

Em relação à autonomia, a escola, por exemplo, revela que é antiquada, com 

as criança sentadas, de costas umas para as outras, a olhar para o professor. A maior 

parte das instituições educativas estão desenhadas de uma forma muito rígida 

hierarquicamente, não havendo espaços para perguntar ao outro o que quer, o que 

lhe apetece. A educação para a autonomia e para a participação, nos diferentes 

espaços educativos, conseguia-se se atuássemos com base na pergunta, na procura 

e, assim, na responsabilização de todos os atores educativos. Mas é difícil, porque a 

mentalidade das pessoas não está para aí direcionada, apesar de acreditar que 

estamos em fase de mudança. A ASC servirá para dinamizar espaços de autonomia 

nos lugares educativos. 

 

3. Todos os lugares podem ser educativos? 
Eu tenho alguma dificuldade em entender o espaço como lugar. Mas vamos 

por partes. No desenvolvimento do indivíduo, temos o Jardim-de infância, o básico, o 

secundário e a universidade. Onde a educação melhor funciona é no Jardim-de-

infância, porque as crianças são mais elas próprias, trabalham mais autonomamente. 

No básico, as crianças já começam a ser limitadas. O secundário atravessa, neste 

momento, um problema gravíssimo, que é a alienação do jovem, que nem trabalha 

nem estuda. Estamos a passar por uma crise tremenda, em todos os países, na 

educação secundária. 
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Porque nós, educadores, não temos por hábito escutar. Temos de aprender a 

escutar os jovens e perceber o que querem, o que ambicionam. Só assim os 

autorizamos, lhe damos autoridade e, então, autonomia. Temos de encontrar outras 

formas de ser educação, outras maneiras de nos relacionarmos com os 

intervenientes. Temos de encontrar o acordo, a mutualidade. 

 
4. Qualquer Espaço pode ser um Contexto Educativo ou necessita estratégia 

pedagógica? 

Temos de perceber a missão da pedagogia nesta última década. Até há bem 

pouco tempo, o problema da educação era a sua definição por objetivos. Agora, 

projeta-se a educação tendo por base as competências. O que significa as 

competências serem a essência da educação? Significa que tenho de saber o que 

fazer com aquilo que sei. Eu dou muita importância à praxis, ao saber-fazer. Porque 

toda a ideia que não se traduz numa ação é uma ideia inútil. Muitas vezes, na 

educação, repetimos textos, sem contextos. Posso falar sobre a minha última 

experiência como professor universitário, em 1975. No início de cada ano letivo, cada 

professor indicava como seriam as suas aulas e quais os textos que se iriam trabalhar. 

Mas quando chegou até mim, eu disse que o mais importante não eram os textos que 

iria trabalhar, mas sim que problemas da população eu iria tratar. Mas a escola, a 

universidade vive fechada, longe da realidade. Agora já é um pouco diferentes, mas 

ainda há muito caminho a fazer. E a educação por competência caminha nesse 

sentido, no melhor sentido. 

Mas agora perguntamos por que motivo fracassou a educação por 

competências. Houve uma reunião na UNESCO sobre essa temática. Gastaram-se 

centenas de milhares de dólares, principalmente em Paris e no Chile, que têm os 

Centros Operacionais mais importantes, que não serviram para nada. E deveriam ter 

servir para formar em Metodologias da Investigação, Planificação e tudo mais. Porque 

não se fez o mais fundamental. Ensinar a aprender a pensar. Temos de aprender a 

pensar numa perspetiva planetária, que significa quatro coisas: 

1. Aprender a pensar no contexto e na evolução do conhecimento. Por exemplo, 

nas áreas do que eu chamo de ciências duras (química, física, biologia...), 

entre 1900 e 1985, todos os anos duplicavam o conhecimento nessas áreas. 

Isso implica muitas coisas. Implica que, como professor, tenho de reciclar-me 

constantemente; tenho que dar ao meu aluno capacidade de se apropriar do 

saber e ter uma atitude de formação permanente. 

2. Aprender a pensar no sentido humano. Antes isso não era importante, agora 

é preciso aprender a pensar na complexidade humana. Passamos do 
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paradigma da simplificação para o paradigma da complexidade. Vivemos num 

mundo complexo. 

3. Aprender a pensar numa perspetiva sistémica. Temos o exemplo de três 

disciplinas transdisciplinares que se podem aplicar em qualquer ciência. A 

filosofia, a matemática e a teoria geral dos sistemas. A realidade sistémica 

obriga-me a ter uma noção dessa transdisciplinaridade. 

4. Aprender a pensar numa perspetiva ecológica. Não é o mesmo que ser 

ecologista. O primeiro princípio da ecologia é que todos estamos relacionados 

com todos. Tenho que contextualizar no mundo cada problema que eu vou 

tratar. 

Atualmente, isso só se consegue nos espaços educativos quando o professor, 

formador ou monitor, animador tem consciência disso. É necessário estar inquieto e 

pensar nisso, mas a maior parte dos educadores não está inquieto. 

 
5. Qual o contributo da ASC na educação para a participação, autonomia e cooperação?  

Em relação à contribuição da ASC na educação para a participação, 

autonomia e cooperação dos sujeitos, não tenho a certeza que os animadores tenham 

força suficiente para isso. Eu creio que os animadores se formam em sistemas 

participativos, autónomos e cooperativos, mas isso não será suficiente. 

Há um pressuposto muito importante: Não existe o cromossoma da 

participação. E depois, nós somos educados numa perspetiva muito individualista. 

Nesse sentido, a ASC tem de reeducar o sujeito para ser participativo, em tudo. Não 

é fácil.  

Vivemos numa dinâmica em que tudo é provisório, até o conhecimento. Temos 

de nos reciclar permanentemente. Tem de haver uma abertura para a mudança. Só 

assim entendemos os contextos e o que se passa no dia-a-dia. 

Repara, eu faço um desenho. Aqui estamos uns com os outros e aqui temos 

uma situação-problema. Como conseguimos formar os outros para qualquer situação-

problema? Tenho que fazer um corte sincrónico na realidade, mas também um corte 

diacrónico, para perceber como evoluem os factos. Porém, para aprender a pensar, 

temos de perceber o presente, mas também perceber o futuro. Apareceu, 

recentemente, uma disciplina, que, traduzida do francês, quer dizer prospetiva. Temos 

de ter, assim, sobre a situação-problema um olhar sincrónico, diacrónico, mas 

também um olhar prospetivo, que significa construir um cenário futuro, que me vai 

influenciar no presente. Essa visão prospetiva vai indicar-me quais são os problemas 

que, realmente, são significativos, porque percebemos as consequências. Até porque 
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a ciência não avança de hipótese em hipótese, como nos fizeram crer. A ciência 

avança de problema em problema. 

A ASC terá de dar ânimo. Para isso temos de ter em conta dois aspetos: o 

problema da inteligência emocional e do analfabetismo emocional. O melhor animador 

não é aquele que tem o melhor currículo académico, nem melhor percurso 

profissional. A inteligência emocional está ligada a outras qualidades. O melhor 

animador é que tem a capacidade de traduzir na prática as soluções teóricas. 

Sabemos que todos nós temos défices de inteligência. De facto, essa inteligência é 

muito importante. A inteligência linguística, a lógico-matemática, a inteligência 

estética, a inteligência musical, espacial. Agora a inteligência interpessoal ganha 

dimensão na ASC, onde o que mais importa é a capacidade relacional. Isso é 

fundamental. Todos temos todos estes tipos de inteligência, mas nem todos as 

desenvolvem. Qualquer educador deve desenvolver a inteligência interpessoal, que 

se aplica através do diálogo, da empatia e do escutar. São os três aspetos 

fundamentais da inteligência interpessoal. 

Nem qualquer pessoa pode ser animador. Um bom animador tem que ser um 

bom comunicador. Na escola ensinam a animar, mas não se ensinam a ser 

animadores. Na escola ensinam as técnicas de animação, as metodologias. Todas as 

metodologias sociais têm cinco momentos: Conhecer a realidade, para se fazer o 

diagnóstico, para depois se programar, executar e avaliar, que, aliás, se pode fazer 

em qualquer momento. Mas o mais importante de tudo é saber a técnica a utilizar para 

transformar as pessoas. E, para isso, tenho que ter, primeiro, um bom conhecimento 

acerca de Técnicas Grupais. E as Técnicas Grupais não são mais do que um meio 

para o grupo ser produtivo. Ou seja, na linguagem das ciências sociais, um meio para 

o próprio grupo atinja o objetivo, de forma participante. 
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Apêndice 13 – Entrevista n.º 8 

Augusto Santos Silva 

ESE Leiria – 18 de outubro de 14 

 
Augusto Ernesto Santos Silva nasceu no Porto, em 1956. É professor 

universitário, sociólogo e político português. Licenciou-se em História, pela Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto, em 1978, e doutorou-se em Sociologia, pelo 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, em 1992. É professor catedrático da 

Faculdade de Economia da Universidade do Porto, onde ingressou em 1981. Foi 

presidente do Conselho Científico da mesma Faculdade e pró-reitor da Universidade 

do Porto, entre 1998 e 1999. Encontrei-o no Congresso da RIA, em Leiria. 

 

1. Como distingue Educação: Formal, Informal e Não-formal ou Escolar e 
Paralela? 

Não tenho uma opinião muito segura sobre essa questão. Eu acho que faz 

todo o sentido manter o lado não formal da ASC. Isto é, deve resistir-se ao máximo 

as tentativas de normalização escolar nas estratégias, nas práticas e também nos 

espaços da ASC, mas, ao mesmo tempo, a ASC não deixa de ser uma perspetiva de 

intervenção que pode permear, penetrar, enriquecer o trabalho quer na escola, quer 

fora dela. Portanto, o trabalho junto das comunidades, o trabalho junto de pessoas 

organizadas para finalidades que não são propriamente de certificação escolar, mas 

também o trabalho que nós desempenhamos nas escolas, em particular quando as 

escolas têm de acolher públicos com os quais não estão familiarizadas. 

 

2. Que Espaços Educativos podem substituir a Escola, certificando 
competências?  

Eu acho que fazem sentido os esforços que tem sido feito no sentido de 

permitir duplas ou múltiplas certificações conferidas por instituições publicas que 

podem estar inscritas apenas no Ministério da Educação ou que podem fazer a ponte 

entre sistema educativo formal, propriamente dito, e os sistemas de educação na 

formal e os sistemas de formação profissional, como no caso de português se tentou 

fazer desde a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos até à Agência 

Nacional de Qualificação... Não sei qual é hoje a sigla, mas está muito ligada apenas 

às questões de vocação profissional e formação profissional. Convém, contudo, e é 

muito útil para todos que as entidades educativas não estejam fora desses processos 

de certificação, porque pode parecer à primeira vista simpático que outras instituições 

para além do sistema educativo possam certificar competências educativas, mas se 
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essas certificações não provirem e não forem reconhecidas também pelas 

autoridades educativas serão sempre certificações menores, de segunda ou terceira 

ordem... Acho que a partilha faz sentido, a ausência é que não. Mesmo a curto prazo 

desvaloriza essa certificação. Acho que uma certificação que não tenha o “selo” 

escolar perderá sempre, visto que, do ponto de vista administrativo e até de 

reconhecimento social, da titulação e credenciação profissional, a inscrição das 

escolas nos sistemas de certificação é muito importante. 

 

3. Qual a influência do Espaço Virtual na Educação atual? 
Eu vejo isso como uma possibilidade tecnológica e uma plataforma 

comunicacional e internacional que aumenta a dimensão e o espectro dos públicos a 

atingir nas diferentes modalidades de educação, mas, mais uma vez, deve ser 

comandada educacionalmente. No ensino superior, por exemplo, acho que as 

instituições estão a aproveitar bem esse fenómeno. Nos sistemas de educação não 

superior acho que esse aproveitamento é ainda pouco. 

 

4. De que modo se educa para a participação, autonomia e cooperação? 
Isso acontece hoje mais do que acontecia no passado. Em primeiro lugar, a 

escola democrática foi e é, por natureza, um espaço relevante de participação dos 

alunos e de formação dos alunos para a participação. Seja a formação propriamente 

dita, seja a formação por habituação e pelo aprender-fazendo, designadamente pelas 

possibilidades que oferece, quer seja de organização de movimentos associativos, 

quer seja por formas de representação dos estudantes em órgãos de gestão. Acho 

que houve caminho que se fez e que na minha opinião foi interrompido nestes últimos 

anos de valorização do currículo de espaços de formação cívica e de formação para 

a participação. Acho que a escola como indutora de participação não se reduz apenas 

à participação com os seus alunos e igualmente importante é o tipo de participação 

que proporciona aos professores. Na minha opinião, na profissionalidade do docente 

a componente de participação e de “controlo” do processo profissional é muito 

importante e das organizações em que esse processo se desenvolve é também muito 

importante. No que diz respeito a pais e encarregados de educação, assim como a 

participação de outros stack overs do processo educativo, ela é uma dimensão que 

enriquece a escola como instituição democrática. Também a oportunidade de criar 

espaços de enriquecimento curricular, com uma participação mais ativa por parte dos 

estudantes, seja na escolha dos clubes e atividades, seja na definição dos respetivos 

programas, na escolha das matérias a considerar... era também uma maneira de 

participar. Agora, do ponto de vista geral, a informação que eu vou recebendo é de 
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um enorme recuo na escola portuguesa nesses domínios, mas é uma informação 

muito impressionista. E como eu sou cientista gostava de conhecer melhor a 

realidade. 

Por exemplo, posso dizer que as claques e os bandos, que eu não utilizo em 

sentido depreciativo, são muito mais autoritários e muito menos democráticos do que 

a mais formal das escolas que eu conheço, ao contrário do que se supõe. Aí, as 

grandes barreiras à participação e ao respeito pela autonomia dos sujeitos, como por 

exemplo o sexismo, são ainda mais evidentes em grupos de pares ligados às 

subculturas da música ou do desporto do que na Educação formal. Eu não pertenço 

a aquele grupo de pessoas que só vê sombras negras nas instituições formais e só 

vê sol luminoso em tudo o que não seja formal. Agora, dito isto, há todo um enorme e 

pujante movimento de participação na vida quotidiana ligado, por exemplo, ao 

desporto infanto-juvenil amador. Se nós olharmos para as dezenas de milhares de 

pessoas voluntários que organizam atividades desportivas, centenas de milhares de 

crianças e jovens nas ginásticas, futebóis, etc. Vemos aí um potencial de participação, 

autonomia, cooperação muito importante. 

 

5. Qualquer Espaço pode ser um Contexto Educativo ou necessita estratégia 
pedagógica? 

Não sei, porque depende muito dos métodos pedagógicos que considerarmos. 

Justamente as tecnologias da informação e comunicação, a internet, são 

poderosíssimos auxiliares de quem queira melhorar as suas práticas de ensino no 

sentido de fazer dos sujeitos aprendentes mais sujeitos. Os miúdos podem recolher 

informação que não precisa de ser debitada pelo professor, podem definir os seus 

próprios temas, pesquisando eles próprios. 

 

6. Como vê a relação entre competitividade e cooperação nos espaços 
educativos? 

Acho que é interessante e pode ser produtiva a competição, mas não podemos 

esquecer que, quer a escola, quer os espaços informais de educação são mais 

cooperativos do que competitivos. A sua matriz é cooperativa e não competitiva. 

Deixemos a competição para os mercados e para as classificações, etc. 

 

7. Que futuro para os Espaços Educativos? 
Em Portugal, isto melhorava fazendo o contrário do que se está a fazer. 

Porque, repare, fazer exames aos 10 anos de idade e dizer que as provas não podem 

ser vigiadas pelos respetivos professores porque estes são suspeitos de fazerem 
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aldrabice e até se exige aos meninos que assinem uma declaração a dizer que não 

copiam durante o exame... tudo isso é regredir. Tudo isso é introduzir mais cedo do 

que é preciso uma lógica competitiva e individualista na escola, quando nós sabemos 

que os sistemas que apresentam melhores desempenhos são os sistemas de matriz 

mais cooperativa, menos competitiva, menos apostados na seleção precoce, mais 

apostados na integração de todos, como, por exemplo, os sistemas escandinavos ou 

os asiáticos no ensino básico e secundário. 

 

8. Quais os Espaços Educativos que marcaram a sua vida e os que marcam os 
dias de hoje? 

É muito simples. Eu pertenço a uma geração muito especial e muito 

privilegiada do ponto de vista histórico. Repare que eu tinha 17 anos quando se deu 

o 25 de abril em Portugal. Os dois espaços educativos, as duas oportunidades de que 

eu mais beneficiei do ponto de vista da minha formação, quer geral, quer das 

competências de que me foram úteis... essas duas oportunidades foram, antes do 25 

de abril, o Grupo de Teatro, que funcionava como uma atividade extra-escolar que 

funcionava no liceu que eu frequentei. Imediatamente antes e depois do 25 de abril, 

as atividades associativas, estudantis e, logo que isso foi possível, a participação em 

órgãos de gestão e de decisão. Para mim, esses espaços foram muitos mais 

importantes que a matemática, o português, a história, a física, a química... E não 

quero, com isso, menosprezar todas essas disciplinas. 

O futuro até pode passar por aí, até porque há sistemas educativos – que 

alguns ignorantes portugueses acham que são sistemas muito centrados em 

disciplinas que supostamente contam – como o sistema inglês, que, ao contrário do 

que pensam esses ignorantes, chamam à escola exatamente áreas de formação que 

desenvolvem competências pessoas, competências de relação, capacidade de 

iniciativa e, portanto, prezam muito a educação artística, o teatro, o associativismo, o 

voluntariado... Penso que hoje, o espaço educativo que mais marca os sujeitos é a 

escola. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. 
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Apêndice 14 – Entrevista n.º 9 

Isabel Baptista 

ESE Leiria, 18 de outubro de 14 

 
Isabel Baptista nasceu em Viseu, em 1958. Doutorada em Filosofia pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, atualmente, é Professora Associada 

na Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Educação. 

 
1. Como distingue Educação: Formal, Informal e Não-formal ou Escolar e 

Paralela? 
Há autores que criticam a expressão não formal ou não escolar quando 

queremos designar esse espaço que é hoje tão fundamental na educação, porque 

estamos a identificar um campo pelo negativo, pelo que não é. De qualquer maneira, 

são expressões que estão enraizadas e que fazem parte do discurso e que ainda tem 

alguma utilidade operacional. Aquilo que eu considero mais importante e que defendo 

é uma cultura social de aprendizagem. Numa perspetiva de cultura social de 

aprendizagem ou de pedagogia social nesse sentido amplo, essas dimensões não 

podem ser separadas. Aliás, o fundamental é o trânsito, a interação entre essas 

dimensões. Mesmo olhando para a perspetiva da dimensão escolar e nas crianças e 

jovens, portanto, numa perspetiva mais tradicional quando se fala de educação hoje, 

ainda para muita gente, a educação é na escola e para os jovens. Mas o que se passa 

na escola, mesmo numa sala de aula, nesse espaço tradicional, está intimamente 

ligado com o que se passa em todos os outros espaços de aprendizagem desses 

jovens. 

 

2. É da opinião de que a Escola criou resistência a esses espaços? 
Não é bem resistência. É talvez mais ainda impreparação, alguma 

insensibilidade. Há um trabalho muito grande, nestes últimos anos, na ideia da 

promoção da escola inclusiva. Repare que a escola é hoje uma organização em 

sofrimento a vários níveis, por várias razões. Portanto, a resposta da escola à 

diversidade e ao sucesso para todos já é um grande desafio. Mas ainda há dificuldade 

de entender que uma escola inclusiva tem de ser uma escola incluída socialmente e 

com uma ligação muito próxima e numa outra lógica com a comunidade. 

Acho que se está, contudo, a fazer um caminho. Está a desenvolver-se um 

trabalho pedagógico enorme a esse nível. Eu sou pela cultura escolar, mas trabalho 

na área social e são impressionantes as visões, os preconceitos, as barreiras que há 
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do ponto de vista mental em relação à escola, em relação aos professores. A verdade 

é que, quando começam a trabalhar juntos, isso cai. Hoje, em Portugal, por exemplo, 

os chamados Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), que são 

territórios que acabam por mobilizar outros técnicos dentro da área da educação, 

desde psicólogos a animadores socioculturais, têm sido uma aprendizagem 

maravilhosa, que valia a pena alguém pegar na aprendizagem que tem sido feita a 

esse nível. Mas mesmo aí, se olhar para programas (e eu participo em alguns), vai 

reparar que nós temos iniciativas de formação para os professores nesses territórios 

e, trabalhando na mesma dinâmica, com o mesmo tópico, vamos ao lado fazer essa 

formação com os outros técnicos. Ora isso não faz sentido nenhum. Existe muito a 

ideia que se tem de trabalhar para uma escola aberta à comunidade, mas também é 

necessária uma comunidade aberta à escola. Quantas mais iniciativas de intercâmbio, 

de ligação e fora dos conceitos e dinâmicas tradicionais, mais chegamos lá. Porque 

temos de caminhar nesse sentido. 

 

3. Acha que caminhamos para o fim da Escola? 
Eu acredito muito no sentido da escola e na sua relação com outros espaços 

educativos diferentes. É como eu estar aqui a falar consigo. Somos duas identidades 

separadas e por estarmos separados é que nos convidamos mutuamente à 

comunicação. E uma comunicação próxima e de entendimento. Eu creio numa boa 

comunicação entre a escola e as outras instituições da comunidade. Essa 

comunicação passa muito pela autorização. Autorização no sentido reconhecer a 

identidade do outro e aprenderem reciprocamente. A escola não deixará de existir, 

mas acredito que tenha de ser reinventada. 

 

4. Que Espaços Educativos podem substituir a Escola, certificando 
competências?  

Acho que o nosso país, em relação a esse tema, já chegou a estar mais 

avançado que agora. Recuámos bastante nisso, mas acho que não há outro caminho. 

Aliás, faz tristeza que fechem escolas, até porque as escolas são espaços e 

equipamentos das comunidades e não têm de ficar só numa lógica estagnada, tem 

de estar aberta a outros públicos. Penso que bibliotecas, museus, empresas, entre 

outros, através de outras dinâmicas, também poderão certificar. Como eu sou formada 

na cultura escolar, eu costumo dizer que há, de facto, uma forma muito específica de 

ensinar a aprender dentro da escola, mas essa não é a única forma. Mas temos de 

respeitar o que é a cultura de aprendizagem de cada lugar. Senão, também não 

estamos a potenciar a cultura de aprendizagem. 
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5. De que modo se educa para a participação, autonomia e cooperação? 

Eu associo muito a ideia de educação para a participação com uma cultura de 

aprendizagem. Aliás, eu inscrevo a ASC no âmbito da chamada Educação Ao Longo 

da Vida, portanto, no âmbito da pedagogia social. Considero que a pedagogia social 

é um saber de referência para os animadores, como é para os educadores sociais, 

como é para outros. Portanto, não é apenas uma teoria. Ou seja, eu vejo a ASC muito 

na lógica da educação, como uma dinâmica, uma metodologia, ao associar a 

participação à cultura de aprendizagem, como disse. Acredito, então, que uma 

pessoa, quando se envolve em processos de aprendizagem de carácter 

sociocomunitário, de aprendizagem em grupo, com os outros... acredito que fica mais 

interessada, mais ativa, resiliente e participam mais, porque a participação faz sentido. 

Até porque há muitas formas de participação. É também preciso ter em conta a ética 

e a estética da participação. Começa logo pela relação que estabelecemos com as 

pessoas. Eu acredito, e tenho como exemplo o que vivi na Trofa, há uns anos, na 

Comunidade de Aprendentes, que quando as pessoas são respeitadas e valorizadas 

como tal, quando criamos dinâmicas que fazem sentido, as pessoas tornam-se mais 

ativas e participativas e até em momento muito formais, como por exemplo 

assembleias de tomadas de decisão, em que, normalmente, as pessoas não 

aparecem e depois passam a aparecer. Aprende-se a participar cultivando os sentidos 

e insistindo muito para aquilo que hoje tem a ver com uma conceção humanista, mais 

relacional. Ou seja, fomentar a participação num espaço comum e não apenas a 

participação motivada na defesa de interesses próprios e de uma maneira esporádica. 

Tem de haver a consciência de participação pelo bem comum. 

Na escola, até mesmo na universidade, há muitos programas aos quais sou 

um bocado avessa, pois transmitem uma visão muito utilitarista, muito experimental, 

onde a participação é apenas ter um pacote de competências cognitivas, de 

questionamento, etc. Eu penso que a parte técnica é importante, mas a cultura de 

participação é muito mais que isso. E as escolas, hoje, até têm os programas de 

formação para a cidadania, que é, em alguns casos, uma anedota. Eu tenho 

dificuldade em ver uma escola com programas para a participação quando a própria 

escola não é um lugar de participação. Hoje, é evidente que a escola não é um lugar 

de participação. 

A escola é uma organização complexa e de interdependência. É um 

ecossistema relacional. Apesar de todo o discurso de autonomia das várias 

administrações, a verdade é que a escola é uma organização muito, muito controladas 

pelo poder central. A autonomia das escolas é, normalmente, uma retórica, no que 
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respeita a tomadas de decisão. Por outro lado, os próprios profissionais não terão 

essa lógica de participação nem essa abertura. A participação não é uma dádiva, tem 

que se conquistar e essa é uma das razões pela qual a escola é hoje uma organização 

triste e as pessoas estão sem vontade, sem encanto, porque falta a ideia de projeto, 

o sentido, a visão conjunta de futuro. As pessoas não foram formadas para a 

participação, essa é a verdade. 

 

6. E em relação à autonomia? 
Acho que a escola é um lugar muito próprio, com regras e rotinas próprias. As 

rotinas fazem parte da cultura escolar. É preciso também compreender isso. É um 

espaço com tempo para pensar o tempo. A escola chega a nem precisar da vida 

porque ela é a vida. A escola, como organização social que é, acaba por transparecer 

todas as dinâmicas em seu redor. 

Quando falamos de autonomia, no sentido de ser autor, de ter espaços de 

decisão, temos de perceber quem é o sujeito de autonomia. Neste caso, temos várias 

dimensões. Até há muito pouco tempo, as escolas eram apenas delegações do 

Ministério. Apesar de todo o esforço e toda a retórica política em torno da questão de 

autonomia das escolas, a verdade é que, depois, não há espaço para a autonomia. 

Sobretudo, as decisões que contam para a escola são tomadas fora dela. Depois, 

quando falamos na classe docente, que tipo de comunidade é a classe docente? É ou 

não autónoma? A autonomia dos atores é que faz com que um espaço seja um lugar 

privilegiado de educação para a autonomia. 

 

7. Em relação à cooperação? 
Acho que a escola e as outras instituições estão ligadas por uma cultura de 

recessão económica e cívica. Eu associo muito, como sou da área da antropologia e 

da filosofia, às questões antropológicas e humanas e acho que hoje vivemos uma 

cultura de isolamento muito grande. Não há práticas de trabalho em conjunto. A 

própria sociedade, nos dias de hoje, convida muito ao individualismo, ao fechamento, 

à competitividade. Neste caso em particular, acho que é possível contrariar esse 

individualismo através das práticas de ASC. 

Porém, a imagem que as pessoas têm dos animadores socioculturais é de 

profissionais mais alternativos e, por vezes, nem os levam muito a sério. Mesmo em 

termos de reconhecimento profissional os animadores sofrem desse estigma, 

digamos assim. E, afinal, os animadores são profissionais essenciais nessa 

capacitação das pessoas, das instituições e das comunidades. Eu considero que a 

ASC, juntamente com a Educação Social, em Portugal, são duas áreas e dois grupos 
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profissionais com um desenvolvimento espantoso. Há 10 anos atrás estavam a sair 

os primeiros licenciados. Nesse aspeto, Portugal evoluiu muito, graças à intervenção 

dos próprios animadores na promoção de dinâmicas. 

 

8. Que Espaços Educativos complementam, substituem ou colidem entre si? 
Eu, como sou da área da pedagogia, tenho essa confiança pedagógica. Se eu 

não acreditar na mudança e na minha capacidade de mudar, que andarei cá a fazer? 

É claro que isso depende dos próprios atores, mas o educador, ou animador, o 

pedagogo, terá um papel muito importante. Falar em pedagogia é falar numa 

intervenção intencional, num processo de desenvolvimento de realidades e das 

pessoas. Nós somos condutores. Isso é muito importante. Por isso temos de estar 

bem preparados culturalmente e com consciência antropológica particularmente 

lúcida. Porque afinal, estamos a falar da educação do humano. Aliás, uma imagem 

que está colada à figura do animador é o ativismo. A ação é importante, mas a 

consciência e a reflexão também o são. 

 

9. Quais os Espaços Educativos que marcaram a sua vida e os que marcam os 
dias de hoje? 

Eu sou muito marcada pela escola porque sou filha de professores do 1º ciclo, 

primárias, na altura. Eu própria fui professora primária. Portanto, já percorri todos os 

patamares do sistema. Sabe que eu cresci dentro de uma escola, na época em que 

os professores primários viviam no andar de cima da escola. A escola era, em termos 

culturais, o grande dinamizador da comunidade. Acho que sempre vivi nesta ligação 

com a escola e tenho dificuldade em ver outros espaços e dar a mesma importância. 

Sinto-me muito bem na escola. Claro que quando me refiro a escola não me refiro, 

necessariamente, a uma sala de aula, mas sim ao que a escola implica e à cultura 

que está associada à escola. Mesmo hoje, não consigo separar os vários lugares. 

O espaço que marca hoje a nossa sociedade é o espaço virtual. E mais uma 

vez, é preciso que a escola e os outros espaços físicos tenham uma cultura crítica. 

As tecnologias, para as novas gerações, já não é uma ferramenta. Para eles já é um 

espaço de vida, uma lógica de vidas, mas que não pode nunca dispensar a 

comunicação presencial e as dinâmicas presenciais. É aí que eu vejo o papel dos 

pedagogos, nessa relação entre as tecnologias e a comunicação presencial. Há aí 

muito trabalho a fazer, quer a nível cultural quer pedagógico.  

Há uma provocação que defende que as escolas vão deixar de existir ou que 

os professores vão deixar de ser necessários. Não acredito nisso, não quero acreditar. 

Não é para isso que trabalho. Sou educadora, acredito na educabilidade. Há uma 
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dimensão de cultura relacional humana, que está muito associada à importância da 

capacidade de sentir o outro. Tudo o que tenha a ver com empatia, relação... No dia 

em que perdermos isso, estamos num caminho perverso. Há coisas que não são 

substituíveis e a presença do educador é uma delas. É necessário sentir o que se 

passa com o outro. Acho que o que faz a diferença é a presença do pedagogo, 

daquele que ensina. É sobretudo a presença do que educa que faz da educação um 

privilégio. 
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Apêndice 15 – Entrevista n.º 10 

Mário Viché 

ESE Leiria, 18 de outubro de 14 

 

Mário Viché González é DEA em Pedagogia e Animador sociocultural. É 

Doutorado pela Universidade Nacional de Educação à Distancia (UNED), com a tese 

doutoral: “Ciberanimação: A animação sociocultural na sociedade digital”. Trabalha 

como professor de educação primária e como professor tutor do grau de Educação 

Social na UNED. Dirige e edita a revista digital “Quaderns d’Animació i Educació 

Social”, no sítio http://quadernsanimacio.net. É autor de diversos livros sobre 

Animação.  

 
1. Como relaciona a Educação, a ASC e a Internet? 
Três questões fundamentais da ciberanimação. Primeiro, ciberanimação não 

é tecnologia não é simplesmente internet. Ciberanimação faz-se a partir da vida 

quotidiana. Por exemplo, eu sou professor e utilizo ciberanimação na minha aula. Ou 

se eu trabalho numa associação e uso a ciberanimação no dia-a-dia da associação. 

Essa é primeira ideia mental que temos que ter. A segunda ideia é definir o que é que 

eu vou fazer e quais são as dinâmicas que quero trabalhar. Repara que eu prefiro 

falar de dinâmicas do que de técnicas, porque técnica está ligada a tecnologia e a 

dinâmica à relação humana. Assim, devo questionar o que quero fazer no meu espaço 

de educação, com os meus educandos. Quero, essencialmente, que eles se 

expressem. Quero que eles se comuniquem e quero que eles trabalhem 

cooperativamente, em colaboração permanente. Se pensar numa associação é 

exatamente a mesma coisa. O que é que eu quero afinal? Quais são os objetivos da 

associação? Quero que tenha visibilidade, que se expresse, que tenha intercâmbios 

internos e externos, que comuniquem e que a associação trabalhe cooperativamente, 

sempre numa relação horizontal. Quando eu tenho isso, o terceiro passo é fácil. É o 

uso da ferramenta. E eu vou buscar a ferramenta que vai servir para desenvolver as 

dinâmicas que eu pretendo desenvolver. Podem utilizar-se inúmeras ferramentas, 

porque o importante não é propriamente a ferramenta. Por exemplo, eu trabalho com 

os meus alunos de 10 anos na área da escrita criativa. Independentemente da 

ferramenta, o que eu pretendo é que eles se expressem, que se leiam entre si, se 

relacionam entre si e se perguntem o que escreveram. Não peço para eles 

escreverem num bloco de apontamentos para os pais espreitarem, para que as 

pessoas leiam, mas sim unicamente para se expressarem e para serem lidos entre 

nós, por que isso é muito importante. 
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Outro exemplo: na minha aula eu não tenho um computador por cada criança. 

Antes tinha, agora tenho um para todas as crianças. Parece tolice, mas tenho um 

computador, com um teclado portátil e um rato portátil que passa por todos os alunos. 

Assim, os textos podem ser lidos e ser comentados por todos. Assim uso, 

efetivamente, a tecnologia para participar e para interagir; para expressar as crianças 

se expressarem e não para se fecharem cada um no seu computador e interagir 

apenas com uma máquina. O que a tecnologia faz é multiplicar as relações humanas. 

Isso é ciberanimação, senão é pura tecnologia, puro consumo da tecnologia. 

Eu penso que é possível fazer ciberanimação no espaço escolar, mas temos 

de rasgar com os estereótipos. Ou seja, com o mundo da tecnologia que são as 

multinacionais da tecnologia. E rasgar com o estereótipo de que a escola tem o grande 

objetivo de apreender conhecimentos e estímulos de resposta. Ou seja, de que cada 

aluno tenha o seu próprio livro eletrónico. Temos de rasgar com esse estereótipo, 

criado pelas multinacionais e pelo mundo económico. 

O educador ou animador tem que romper com estereótipos. A primeira fase 

para romper com estereótipos é analisar a realidade. Por exemplo, quando tenho um 

computador na turma, a primeira coisa que eu tenho que pensar é para que serve. 

Para que me serve como educador, para que serve os meus alunos e como posso 

utilizar essa ferramenta para os meus objetivos. Ora isso não é fácil. O mais fácil é 

pegar nessa ferramenta e projetar um PowerPoint. Mas assim não vemos o 

computador como uma ferramenta que permite a interatividade e permita a expressão 

mútua. Em Espanha, e penso que em todo o mundo, 90% dos professores tem uma 

visão estereotipada do mundo, do mercado e não são capazes de fazer outra análise 

porque é muito difícil. Repara que uma aula sem tecnologia pode ser marcada por 

uma relação unidirecional professor-alunos, mas também pode ser uma aula grupal, 

um trabalho coletivo de grupo. Logo uma aula com tecnologia também pode ser essas 

duas coisas. O importante é o talento do professor, e, no fundo, como ele representa 

mentalmente e vê o seu trabalho. É difícil, mas é possível fazer. Todo o problema dos 

educadores e animadores é que trabalhamos num mundo estereotipado. Então, das 

duas, uma: ou nos deixamos levar por essas visões estereotipadas, que cada vez têm 

mais força através dos meios de comunicação, ou somos capazes de analisar a 

realidade e ver o que está por detrás disso. Eu penso que só 10% dos professores 

são capazes de dar esse passo. Os animadores, educadores sociais e muitas outras 

profissões são fundamentais para isso. É como um grande rio social que nos leva ao 

estereótipo. É preciso rasgar esse rio. Mesmo nas organizações, por exemplo. A 

maioria das organizações usam as tecnologias para mais do mesmo, para ser o que 

sempre foram, ou seja, ser uma instituição vertical, com uma direção que marca todos 
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os princípios. Isso é o sistema bancário, capitalista. Muitas organizações sociais, 

muitos agentes culturais, centros jovens, etc. utilizam a tecnologia para fazer o mesmo 

que faziam antes. As instituições têm as suas páginas web para fazer e divulgar os 

seus anúncios. Têm os seus blogs para divulgar o que divulgavam antes através de 

panfletos. Não usam as ferramentas e a tecnologia para fazer algo diferente, mas sim 

para fazer o mesmo que faziam, mas de uma forma diferente. É preciso criar novas 

dinâmicas de intercâmbio, de debate, de colaboração, de autoria, de acessibilidade. 

Isso é que é importante e a principal mudança é transformar a nossa mente e 

podermos encontrar nas novas tecnologias o meio para ser mais participativo mais 

autónomo e mais cooperativo. 
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Apêndice 16 – Entrevista n.º 11 
Dr. Joaquim Azevedo 

Arco Maior, Porto, 1 de dezembro de 2014 

 

Manuel Joaquim Pinho Moreira de Azevedo é Professor Catedrático da 

Universidade Católica Portuguesa. É membro (cooptado) do Conselho Nacional de 

Educação, onde dirige a Comissão de Políticas Públicas e Desenvolvimento do 

Sistema Educativo. Doutorou-se em Ciências da Educação pela Universidade de 

Lisboa, em 1999. Foi Secretário de Estado dos Ensinos Básico e Secundário do XII 

Governo Constitucional, em 1992/93 e membro do Comité Diretor do CERI - Centro 

de Estudos e Investigação sobre Inovação em Educação, da OCDE. Foi o primeiro 

Diretor da Faculdade de Educação e Psicologia da UCP e Diretor da Escola das Artes. 
 

1. Como distingue Educação: Formal, Informal e Não-formal ou Escolar e 
Paralela? 

Nós, na Universidade, temos usado os conceitos de Educação Escolar e 

Educação Social e, com eles, achamos que dizemos essa realidade. Porque, fora do 

contexto escolar, que é hegemónico e continuará a ser, há uma educação que, para 

se assumir pela positiva e não pela negativa, temos de dizer o que é. E é Educação 

Social. Dentro da educação social, podemos estabelecer diversas áreas, diversos 

domínios onde essa educação se processa. Mas é no contexto social e não 

propriamente no contexto escolar, nem familiar. Esses são os três grandes universos 

mais marcantes. O que distingue educação social da educação escolar é a gramática. 

A escola tem uma gramática muito própria e muito específica, que inquina e envenena 

muito daquilo que é a educação social. Mas a diferença está, essencialmente, nos 

currículos, nas lógicas muito formalizadas, muito sistémicas, muito regradas. Na 

escola, os professores são os detentores do saber; os professores são detentores de 

uma série de formalidades e formalismos. Depois, temos diferenças também na lógica 

de lecionação, avaliação e de certificação. Enfim, de todas as dinâmicas institucionais.  

Assistimos, em relação à educação fora da escola, a um problema de 

necessidade, a um problema de realidade. As crianças, desde que nascem até aos 

seis anos de idade, são educadas no contexto social, que é absolutamente marcante 

para elas. Muitas vezes, quando a escola chega, aos seis anos de idade, já chega 

num território pessoal que é habitado já por imensas constelações de vida, de sonho, 

de realidades, face às quais a escola é muito pouco acolhedora. Muitas vezes, até o 

seu próprio papel de educação escolar fica amplamente comprometido, porque a 

escola tem dificuldade em lidar com a realidade que essa educação dita não escolar, 
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ou pré-escolar, que é a educação dos zero aos seis anos. Nessa educação, os media 

e todos os artefactos tecnológicos (sem contar com família, porque a família está em 

primeiro lugar) já criaram hábitos, comportamentos e formas de pensar, que depois 

vão marcar a criança. Há 40 anos, quando a escola chegava junto de uma criança de 

seis anos, ela tinha outro mundo. Estava vazia e era outro mundo muito mais aberto. 

Ela tinha outro mundo. O mundo era mais aberto, mais ordenado, mais dedutivo. Hoje, 

isso é um caos completo. Por exemplo, a escola não está a perceber por que motivo 

as crianças não poem pontos finais e coisas desse tipo. Não poem porque, de facto, 

nada na sua educação e no mundo que as rodeia tem pontos finais e antes estava 

cheio deles. Portanto, hoje, é muito complicado a escola trabalhar. A escola, hoje, 

trabalha – sem menosprezar a educação escolar – mal. Acho que ela deve ser muito 

diferente, apesar da educação escolar e a cultura escolar terem um papel importante 

na vida das pessoas. Porém, as características da realidade impõem outras formas 

de atuar. A escola tem de reformular a sua proposta de educação. O mundo mudou, 

é um facto. A realidade é muito diferente e essa educação escolar continua a ser muito 

estruturante. Deveria haver uma maior articulação entre o escolar e o social. O social 

ganhou uma relevância brutal e há fontes de acesso ao conhecimento, ao saber 

declarado (não ao saber tácito) mas ao saber codificado que também se fazem fora 

de contexto escolar. Por exemplo, o acesso ao conhecimento codificado através da 

internet ou de outro dispositivo marca e marcará o futuro. Se aquilo que eu preciso 

saber está à distância de um clique e de poucos segundos o que é que a escola faz? 

Se a escola vive centrada na transmissão de saber codificado, qual é a sua nova 

função? O que oferece a escola em 12 anos de escolaridade obrigatória? É preciso 

pensar e repensar a própria função da educação escolar. Vivemos um momento de 

transição cultural. Será fácil saber de onde vimos, mas não sabemos para onde 

vamos. 

 

2. A escola cria resistência a esses espaços de educação social? 
Eu não chamaria resistência, mas não é um veículo de boa comunicação com 

esses espaços. É uma coisa a que educação escolar é muito alheia. A escola é muito 

fechada em si. A instituição escolar tem uma gramática muito fechada, muito 

característica, muito rotineira. Vive muito da inércia do próprio sistema escolar. Aliás, 

como se vê, é desajustada à realidade de hoje. Mas é desajustada, nomeadamente, 

porque transporta uma inércia pesadíssima e tem muita dificuldade em se libertar dos 

seus próprios esquemas e construções. A educação escolar já devia estar num 

processo de reestruturação bastante mais profundo daquele em que está. Até porque 

se está a esgotar em muitas das suas dimensões e tem tido muita dificuldade em fazer 
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essa adaptação. Não só nesse aspeto com noutros, mas tem muita dificuldade em 

fazer essa ligação aos contexto sociais e culturais que envolvem a escola. A ligação 

até se vai fazendo, mas é sempre uma ligação muito forçada, muito difícil, muito 

complicada de construir. A escola vive muito num pedestal. Nestes últimos 40 anos, 

em Portugal, a escola foi colocada num pedestal. Se reparar, assistimos a uma injeção 

de investimento público na escola, porque não existia para a maior parte dos 

cidadãos. Hoje, existe. Está tudo escolarizado, até aos 16 anos e uma boa parte dos 

17, 18 anos e por aí fora. De facto, foi muito importante atingir esse objetivo, mas 

também ficaram claras as lacunas desse processo. Foi tudo muito construído por uma 

lógica vertical, uma lógica de silagem. Existe um silo que é a educação, que intervém 

do centro até ao território local. Ficou um silo dentro do território local. Atualmente, a 

escola, para ser uma boa escola ou para desempenhar bem o seu papel, não precisa 

de se ligar a nenhuma estrutura à sua volta. Se a escola continuar vertical sobre 

território, não perde muito com isso. Também as escolas que se ligam a outras 

instituições da comunidade e que começam a fazer um trabalho mais horizontal, 

muitas vezes, na maioria dos casos, creio eu, fá-lo numa perspetiva do porque é assim 

que se diz que se deve fazer, porque fica bem na fotografia, porque até fica bem e 

como o Ministério até obriga a fazer umas parcerias e uns protocolos, tudo fica bem. 

Acho que a maioria das escolas funciona assim e não na lógica de conhecer e de 

reconhecer nas entidades locais um papel específico e descobri-las nessa sua 

dimensão específica, mesmo em termos educativos. A escola tem muita dificuldade 

em fazer isso e fá-lo numa lógica oportunista, porque tem que ser, porque obrigam, 

porque é preciso assinar protocolos. 

 

3. Que Espaços Educativos podem substituir a Escola, certificando 
competências? 

Todos os lugares podem certificar, desde que sejam definidas as regras de 

certificação e a idoneidade das instituições que as concebem. Se assim for, não vejo 

porque não abrir esse leque. Mas a questão não é essa, porque o problema aí é que 

as outras instituições têm de obedecer à regra do modelo escolar, o tal modelo 

hegemónico. Um dos problemas graves dessas outras instituições que, não sendo 

necessariamente educativas, têm um papel educativo é que, mal se aproximam da 

certificação, aproximam-se do modelo escolar e perdem sua identidade. Eu não 

preciso ter uma lógica escolar para desenvolver um trabalho educativo. Não é preciso 

obedecer à lógica escolar hegemónica para exercer um papel educativo. A confusão 

entre os dois planos é muito prejudicial para o cidadão. Tem que haver regras para 

certificar, mas temos que estabelecer quais são as regras e que entidades é que 
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podem certificar e, no limite, os espaços educativos podem fazer o trabalho como o 

querem fazer e, no fim, podem ser coadjuvados em termos de certificação. Nós aqui, 

no Arco Maior, desenvolvemos um trabalho com jovens e, no fim, para efeitos 

certificação, junto com uma Escola, procedemos à certificação escolar dos jovens. 

Mas isso não tem problema nenhum, desde que nos deixem trabalhar do ponto de 

vista educativo, dentro do modelo que nós pretendemos trabalhar e na lógica com que 

nós achamos que é possível trabalhar com estes jovens. Neste caso, o Ministério 

autorizou essa autonomia, mas autorizou em regime excecional. 

 

4. Considera que qualquer Espaço pode ser um Contexto Educativo ou 
necessita estratégia pedagógica? 

No caso do Arco Maior há uma estratégia pedagógica, mas existem outras 

preocupações, como a integração na comunidade, de comunicação. Aqui temos a 

intenção de criar um ambiente acolhedor e criar um quadro relacional com os 

participantes. Nós, no Arco Maior (e na escola também deveria assim ser) achamos 

que os bens relacionais são os recursos mais importantes desta instituição. São muito 

mais importantes do que os bens físicos, os equipamentos ou os recursos financeiros. 

Os tipos de relações, as dádivas que se estabelecem entre os adultos e os jovens, e 

entre os próprios jovens, acabam por ser o fator indireto mais importante da possível 

inserção e inclusão sociais destes jovens. Isso surge, claro, acoplado e integrado num 

projeto com dimensões escolares. Agora, fora deste espaço, é evidente que há muita 

dinâmica socioeducativa e cultural que não tenha essa intencionalidade e que é, 

evidentemente, educativa, no sentido em que, se falarmos na pedagogia social numa 

lógica de criar oportunidades, existem imensas circunstâncias onde os cidadãos 

podem desenvolver-se do ponto vista humano e que não têm essa formalidade 

pedagógica. No Arco Maior há essa consciência, mas não pretendemos substituir a 

escola. O nosso público-alvo já abandonou escola. Mas essa expressão de substituir 

a escola é complicada. Nós não pretendemos substituir a escola. A escola também 

percebe isso, pois a maquinaria escolar centrífuga, no seu funcionamento fabril, cerca 

de 20% dos jovens portugueses. Para além de muitos outros problemas, ela trabalha 

com muita dificuldade os 100%. A escola coloca fora, em média, vinte e tal porcento 

das pessoas que lá entram, a nível nacional. Isso significa que tem um funcionamento 

muito deficiente. Esses vinte e tal porcento é muita gente, é uma fatia muito elevada 

e a escola rejeita-os e eles rejeitam escola. Mas a escola vive bem com isso, porque 

afirma que, apesar de tudo, ainda vai cumprindo seu papel. Até porque os 20% são 

os que incomodam, os que atrapalham. A proposta que o Arco Maior faz não é na 

fronteira, com os jovens em risco. Nós só trabalhamos com quem já saiu da escola e 
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está por aí, muitas vezes, a maioria, na marginalidade e na delinquência. Nós vamos 

buscar essas pessoas e construímos com eles um projeto educativo e um percurso. 

Nós fazemos uma proposta socioeducativa e construímos com eles um percurso, com 

regras e com uma componente relativamente importante da lógica escolar. Mas o 

projeto tem outras componentes, tem outra forma de lidar, outra aproximação, outra 

reflexividade, metodologia, intencionalidade que o modelo escolar, por ser tão 

dominado pela inércia e pela rotina do passado, não é capaz de fazer. A escola, pelas 

lógicas de funcionamento muito centralistas, muito uniformizados não promove estes 

projetos. Eu defendo que, no limite, se a escola se abrisse a um modelo de 

funcionamento diferente, que fosse acolhedora dos alunos todos e não centrifugasse, 

no limite, a escola poderia criar dinâmicas, dentro dela, muito mais abertas e flexíveis, 

com outras lógica e fazer isso dentro do mesmo espaço. Mas é um modelo demasiado 

caro e não estamos em condições de dar esse salto. O Arco Maior existe com o apoio 

do Ministério, mas o Ministério apoia isto um pouco obrigado, pela pressão que nós 

exercemos, pela força que impusemos. Porque o Ministério não está nada convencido 

disto e da força e bondade disto. Essa é a dificuldade. Nós desenvolvemos uma 

prática, uma forma de trabalhar que é agregadora dos saberes nucleares que os 

jovens necessitam. Esses saberes são construídos de outro modo. Chegamos à 

teórica através da prática, a partir das mãos. Porque se aprende tanto ou mais com 

as mãos do que a ouvir o professor. Não está dito em sítio nenhum que a melhor 

maneira de aprender seja a ouvir pessoas falar. É possível fazer as coisas de outro 

modo e para este tipo de pessoas esta outra maneira de os envolver 

pedagogicamente seja bastante mais interessante.  

 

5. De que modo se educa para a participação, autonomia e cooperação? 

A escola pode fazer isso, mas não faz porque está muito presa ao modelo 

tradicional. A escola tem oportunidades brutais de educar para a participação, só que 

não as desenvolvem. Por exemplo, o facto de terem na turma um Delegado e um 

Subdelegado podiam, a partir daí, criar uma Assembleia de Jovens dentro da escola 

e fazer disso ocasiões interessantíssimas de participação e estabelecer formas de os 

jovens se habituarem a ser autónomos na sua forma pensar e terem pensamento 

crítico. A escola não promove o pensamento crítico nem divergente. Isso é 

fundamental como elemento educativo. A escola deveria promover a participação na 

comunidade e, por exemplo, nas questões do voluntariado ou à participação em 

muitas dinâmicas que, mesmo continuando a ser escolares, poder ser construídas na 

realidade local. É incrível como um jovem de Tomar, por exemplo, pode fazer toda a 

sua escolaridade sem conhecer o Convento de Cristo. É o tal silo que desce pelo 
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território. É a lógica com que a escola foi institucionalizada. O museu, a biblioteca, a 

PSP... são tudo espaços educativos na comunidade. Recuperando o exemplo do 

trabalho que desenvolvemos na Trofa, o Trofa Comunidade de Aprendentes, a 

primeira coisa que fizemos, dentro do conceito que desenvolvemos de educação 

social, foi a cartografia das instituições com incidência educativa que a comunidade 

tinha. Esse foi o trabalho mais importante, porque, a partir daí, foi com essas 

instituições que trabalhamos. A cartografia não era só localizar, mas sim ir aos locais 

e transmitir o papel que elas teriam no projeto educativo que iriamos desenvolver. 

Fizemos aquilo que nós chamamos de, não só conhecer, mas reconhecer. E nós, no 

reconhecimento, incluímos a descoberta e a redescoberta da entidade. Isto é, a 

entidade existe, mas temos de perceber que potencialidades educativas tem. Temos 

de conhecer o seu verdadeiro papel, positivo, na comunidade, nomeadamente de 

incidência educativa. Não queríamos pedagogizar sociedade nem transformar a 

sociedade toda em instituições educativas, mas sim pensar a intencionalidade 

educativa de toda a sociedade. É inadmissível, por exemplo, um Centro de Saúde 

nunca se cruzar com uma escola. Acho inadmissível. Ou a própria polícia, que se 

ocupa da segurança dos cidadãos. Como é possível que não se cruze com a escola. 

Isso é um cruzamento que não é escolarizar o pedagogizar essas instituições. O que 

se pretende é que, cada um na sua dimensão, vá criando essas relações. Até porque 

a escola, nestes casos, tem de se conceber de uma forma muito mais humilde. Tem 

de descer do pedestal e criar outro tipo de relação com a comunidade. 

 

6. Mas ainda em relação à participação, autonomia e cooperação. O ponto de 
partida é o conhecimento do contexto? 

 O conhecimento contexto é o ponto de partida, mas não é só o conhecimento. 

Acho que o conhecimento pode dar origem a muitos protocolos, mas não dar origem 

a nada. É preciso o reconhecimento, porque é isso que vai fazer com que valorizemos 

a outra instituição e, então, eu desfazer a minha centralidade e ir ao encontro de outras 

instituições e valorizá-las naquilo que elas são especificamente, educativas. Eu não 

sou como escola. E elas desenvolvem essas componentes. Por exemplo, se eu tiver 

uma boa educação para a saúde, desenvolvo competências de autonomia 

importantíssimas. Se eu trabalho com uma instituição de solidariedade social, eu 

desenvolvo o sentido de cooperação e da participação social. Por exemplo, a escola 

desenvolve muito pouco a autonomia das pessoas. A autonomia é uma competência 

fundamental em termos humanos. Todas as instituições também precisam de se 

pensar como instituições, não escolares, mas educativas. Na Trofa, temos o exemplo 

das Juntas de Freguesia, que até obras fizeram ao fim daqueles seis anos de 
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intervenção. Depois percebemos que todas as Juntas se alteraram na sua função 

social e todas elas se tinha alterado fisicamente. Nenhuma Junta de Freguesia ficou 

igual, rebentaram paredes, criaram anexos... para atender outro tipo de pessoas em 

termos educativos. Isso foi uma coisa interessantíssima que nós nos demos conta no 

fim do processo. Todas tinham feito obras e tinham mudado as suas instalações para 

se adaptarem. É a prova de que o espaço físico influencia todo contexto educativo. 

 

7. Qual a influência do Espaço Virtual na Educação atual? Concorrência? 
 Não acho que o espaço virtual esteja a fazer uma concorrência desleal, nem 

com o espaço nem com a escola. A lógica da internet não é ser concorrente da escola, 

nem está para competir com escola. A internet existe para dar às pessoas acesso à 

informação; para disponibilizar informação com determinadas lógicas. Estou a falar 

de informação no sentido positivo, da informação relevante para a vida das pessoas, 

útil. Claro que as pessoas têm também acesso a outro tipo de informação e conteúdos. 

O espaço virtual, nesse sentido, fomenta outro tipo de atitudes, mas isso é um campo 

que tem hoje um poder tal de intervenção que necessita muita atenção. Nem a escola 

nem outros espaços educativos estão a tomar essa devida atenção como estas 

questões. Como esta questão da pedagogia social é muito pouco pensada e a 

pedagogia escolar muito pouco repensada, como há muito pouca atenção, pouco foco 

nestas questões, andamos sempre a tentar sanar pequenos problemas. Não estamos 

a saber lidar com isso. Estamos todos a tentar tapar o sol com a peneira, porque, na 

realidade, o conhecimento está completamente acessível e o acesso aos conteúdos 

de todos os tipos, através da internet, tornou-se possível. Esta é uma realidade muito 

evidente e que vai marcar tanto o futuro, que é escandaloso como as instituições de 

educação escolar não estão a perceber isso e não reagem face a isso. Eu acho que 

a única saída é, por um lado, a educação familiar passar a ser muito mais valorizada 

e apoiada, pois a educação familiar tem um papel central e não está a ser valorizada, 

e, depois, a educação escolar. Os sistemas sociais e políticos são muito lestos a fazer 

a determinação da obrigatoriedade escolar, mas isso é de uma violência social atroz 

sobre os cidadãos, porque obriga todos a fazer uma coisa, durante 12 anos sem 

poderem fazer mais nada na vida, oferecendo algo que está cada vez mais 

desadequado. E não lhes oferecem uma estrutura de base, que deveria ser aquilo 

que escola deveria ser capaz de oferecer. A educação escolar e a educação familiar, 

juntas, têm que ser capazes de oferecer os fundamentos, os alicerces e raízes para 

o indivíduo. Essa é a questão central, porque o acesso ao conhecimento vai estar 

disponível em todo o lado e em segundos. E até figura do professor vai mudar 

bastante. 



 

 97 

 

8. Que futuro para os Espaços Educativos? 
Parece-me claro que a escola e um conjunto de instituições e dinâmicas 

sociais são, claramente, um carro desgovernado que vai contra uma parede. Isso é 

claríssimo. E já está aí ir e já está a bater e muitos já estão a começar a ver os 

estilhaços disso. Eu acho que, do ponto de vista cultural, todos os tempos de transição 

são de queda, de desastre, em benefício de uma mudança. Certamente mudaremos 

para algo, certamente, muito interessante. Mas será outra, não será esta. É preciso 

que a dimensão familiar e a dimensão escolar, porque ambas são diferentes uma da 

outra, mas igualmente complementares, sejam repensadas e reedificadas na sua 

lógica matricial. Eu pergunto-me como é que elas estão a ser capazes de dar aos 

cidadãos essa matriz de valores, de referências, de posicionamentos, de forma de 

estar e de agir. Por exemplo, que matriz estará a transmitir a escola? Cooperativa ou 

competitiva? Participativa ou de silagem, individualista? Autónoma ou totalmente 

dependente. Acho que estamos a favorecer, na educação familiar e na educação 

escolar, exatamente o contrário daquilo que diz. Em geral, estamos a ter muita 

dificuldade em desenvolver isso. A dinâmica competitiva tem cada vez mais lugar 

dentro da escola e não a cooperativa. Mesmo entre os professores e os alunos. A 

dinâmica da participação tem algum lugar, mas ainda muito post it, que escolas 

colocam em forma de protocolos que depois se arquivam e não querem dizer nada. A 

participação é pouco desenvolvida. Em relação à autonomia, tem uma grande 

dificuldade em ser desenvolvida porque se criam pessoas dependentes. A escola é o 

modelo mais bem conseguido de desenvolvimento da dependência. Se a escola fosse 

diferente, fora dela também poderia haver esse trabalho. Criavam-se, sobretudo 

resistências. Por exemplo, poder-se-iam criar resistências ao facto de a internet ser 

um dispositivo sem nenhuma regulação, nomeadamente para as crianças e para os 

adolescentes. Tem que haver aqui capacidades da sociedade em pensar no que quer 

isso dizer. Não pode ser só a escola a pensar, mas também a biblioteca ou o museu, 

o Centro de Saúde ou a PSP. É necessário pensar em conjunto face a essa realidade. 

Assim, a escola teria que ser diferente e os outros espaços educativos também 

poderiam ser diferentes e melhores. Por exemplo, o desenvolvimento da autonomia, 

consegue-se, sobretudo, em contexto de ação, da cooperação, da participação, do 

trabalho, da empresa. Este fosso que se cria, completamente estúpido, entre o mundo 

da escola e o mundo do trabalho, que se amplia cada vez mais com o prolongamento 

da escolaridade obrigatória, é uma fatura que pagamos muito cara. Porque estamos 

a adiar a infância. Fazemos isso em nome de coisas, certamente, também muito 

positivas, mas estamos a adiar permanentemente a infância e infantilizamos crianças, 
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adolescentes e jovens. Qualquer dia, infantilizamos os adultos. Por exemplo, há 

alunos universitários, com vinte e tal anos, que não tem a mínima noção do que é a 

rua ao lado, tão habituados que estão ao percurso casa-escola. Nós temos que 

conhecer a realidade social e reconhecer também a escola. Há muita coisa que é 

preciso ser repensada. O projeto da Trofa deu-nos muito a perceção do que pode 

significar o trabalho em rede, o trabalho cooperativo, envolvendo muitas empresas. 

Por exemplo, as Juntas de Freguesia foram redescobertas como instituições 

educativas da comunidade e nós nunca sequer as tínhamos pensado como tal. Elas 

tiveram um papel decisivo na Trofa. Sem esquecer os Centros de Saúde, as 

Misericórdias, os Bombeiros, Cafés... É possível alargar o exemplo da Trofa a 

Portugal. O problema é que é preciso haver um conjunto mínimo e estruturado de 

pessoas que comunguem desta visão e que sejam capazes de a desenvolver em 

contextos que, em geral, são muitos alheios a esta realidade. Importante também é 

não cometer erros. Não se podem cometer erros nestas intervenções 

sociocomunitárias. Estas intervenções sociocomunitárias têm que ser muito bem 

pensadas, previamente, e muito bem executadas, por gente muito capaz, muito bem 

preparada. Nós, na Trofa, tínhamos uma equipa de jovens qualificados nas áreas da 

psicologia, da educação social, e nós trabalhávamos todas as semanas com essas 

pessoas a refletir sobre o que acontecia, porque é um mundo novo, é toda uma 

dinâmica nova em construção. Portanto, todas as pessoas trabalhavam na 

intencionalidade e na lógica que nós queríamos instituir. Nós próprios tivemos que ir 

construindo o nosso próprio conhecimento, com a intervenção na realidade. Mas 

tínhamos, e temos, certos pressupostos muito claros do ponto de vista educativo. Se 

assim não fosse, poderia ser a maior confusão. O problema é que existem muitos 

exemplos que obrigam a que criemos resistência à mudança. Por exemplo, as Novas 

Oportunidades. Naquilo que foi exagero, vieram introduzir fatores de perturbação 

nisto. Até porque pisavam-se terrenos de certificação. Tudo o que seja desmandos 

precisa de ter outro enquadramento e precisam ser bem prevenidos do ponto de vista 

educativo. Mas quem é o maior responsável é a administração, que os lança e não 

vela para que eles se façam bem. Também muitas outras dinâmicas educativas que 

não tenham nenhuma lógica escolar, têm que ser muito bem pensadas e muito bem 

estruturadas e desenvolvidas, acompanhadas.  

A verdade é que há lugares educativos que dão mau exemplo. Depende de 

nós, e de outras instituições, fazerem aquilo que nós chamamos de autorização. Ou 

seja, reconhecer a autoria aos outros. A autorização é reconhecer autoria. Por 

exemplo, um Café que criou um espaço de leitura, uma pequena biblioteca, e que tem 

uma intencionalidade claramente educativa ao colocar dentro do Café uma pequena 
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biblioteca. Ou então um bar noturno que começou fazer tertúlias uma vez por outra, à 

noite, para debater um assunto mais próximo das suas realidades. Reconhecer isso 

significa que nós autorizamos isso. Reconhecemos a capacidade, a autoria e 

ajudamos os donos dessas instituições a pensar. A pensar em si próprios como 

elementos construtores de uma comunidade de pessoas autónomas, conscientes, 

cidadãos comprometidos, participativos e cooperantes. Mas isso é trabalhar no fio da 

navalha. Não há pacificidade. Por isso dizia há pouco que é preciso trabalhar, 

previamente, muito bem, um conjunto pequenino de pessoas. Se, em intervenções 

educativas, se não tivermos um núcleo de pessoas muito capaz a trabalhar nesta 

intencionalidade educativa, a intervenção cai por terra, porque derrapa. É o trabalhar 

na fronteira, no fio da navalha, entre o escolarizar e o não escolarizar; entre fazer dos 

outros cooperantes obrigatórios ou fazer com que eles se descubram; fazer protocolos 

ou criar compromissos; desenvolver nos outros a autonomia ou a inércia. 

O mais fácil é sempre ir atrás da hegemonia escolar, da segurança escolar, 

das lógicas escolares, da rotina da participação sem participantes. É muito importante 

participarem, mas depois não fazem nada. Estão lá apenas no dia da festa ou no dia 

da assinatura do protocolo, mas depois deixam de existir. Todo esse folclore... Mas o 

trabalho em rede é um trabalho que nunca está terminado, nem é uma definição que 

se faça, mas uma construção, todos dias... É muito difícil, mas é possível. 

 

9. Haverá, ao longo da vida, tempos específicos para determinados Espaços 
Educativos? 

Todos os espaços que acompanham o sujeito no seu percurso são positivos, 

embora muitos deles não sejam muito convidados a pensar em si nessa ótica de ação. 

Acho que cada qual pensa na ótica de prestação de um serviço e não propriamente 

numa relação, numa intencionalidade pedagógica ou intencionalidade social. Há 

instituições que fazem isso muito bem. Por exemplo, uma instituição que promova a 

ginástica para jovens, com atividades desportivas. Algumas, com isso, promovem a 

integração e inclusão. Algumas instituições fazem isso de forma muito consciente de 

que estão a educar os jovens e que estão a fazer o serviço mas, ao mesmo tempo, 

estão a criar uma lógica de valores, atitudes, comportamentos e tem essa perceção 

muito rigorosa. O que eu acho que o que não se faz bem é a ligação entre esses 

espaços de prestação de serviços de lazer, com lógicas educativas, de cooperação e 

participação, muito vincadas, e a escola. Falha essa ligação, essa capacidade. 

Sobretudo falha a escola descer do pedestal. 
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10. Quais os Espaços Educativos que marcaram a sua vida e os que marcam 
os dias de hoje? 

A mim, foi a escola e foi família. 
 

11. Como evoluiu a Educação perante a evolução de diferentes Espaços 
Educativos? 

Acho que a sociedade desenvolveu outros dispositivos e outras capacidades 

que também são educativos, não sendo escolares. Os Museus, por exemplo, e outros 

espaços na sociedade, redescobriram-se no seu papel educativo e perceberam que 

não têm de ser escolares para serem educativos. A hegemonia do modelo escolar 

tem os seus próprios limites e devem estar limitados pelo resto da sociedade. Sou da 

opinião que outras instituições, como museus, salões de exposição, se afirmem na 

sua dinâmica educativa e se redescubram como instituições educativas. Há várias 

instituições que constroem dinâmicas que são serviços educativos. Na realidade 

estamos a desenvolver, lentamente, essas outras capacidades. Não podemos 

esquecer as empresas. Por que motivo arredamos o trabalho da aprendizagem? Não 

faz sentido nenhum, porque muita gente aprende pelas mãos, não pelos ouvidos. 

Aprende de muitas outras maneiras, fazendo isto ou aquilo. Isso desenvolve tanto o 

intelecto, como outras estratégias. Nós é que falamos mal do trabalho manual e o 

separamos do trabalho pensante. Essa divisão não faz sentido nenhum, porque as 

mãos são uma fonte enorme de aprendizagem. Nós desligamos isso e desligamos 

muito mal. Devemos fazer marcha-à-ré, porque muitas pessoas só adquirem 

competências, só aprendem quando lhes é dada a oportunidade de fazer algo. 
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Apêndice 17 – Entrevista n.º 12 
Entrevistada: Fernanda Loureiro 

Local: Fundação Lapa do Lobo 

Data: 26 de novembro 2014 – 15,00h 

 

Fernanda Fernandes, professora do ensino básico – variante de EVT, 

responsável pelo projeto “Atelier das Artes” 

 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é 
responsável na FLL? 

No ateliê desenvolvemos as mais variadas atividade de carácter artístico. O 

“Atelier das Artes” foi um dos primeiros projetos da Fundação Lapa do Lobo. Existe 

desde 2010. São 30 crianças, das mais diversas localidades: 1 menino da Póvoa, 2 

Nelas e 1 Vila Ruiva. Os outros são todos da Lapa do Lobo. Inicialmente abriu só para 

as crianças da Lapa do Lobo, depois, como começaram a abrir vagas, alargou-se à 

área de abrangência da FLL. 

A maior parte das crianças que frequentam o “Atelier das Artes” está lá desde 

o início. Funciona ao sábado e é composto por três turmas de 10 elementos cada, 

separados por idades: 2 turmas dos 5 aos 12 anos e 1 turma dos 13 até aos 18 anos. 

Nenhuma das turmas funciona ao mesmo tempo. Cada sessão tem duas horas, 

dividindo-se por duas sessões ao sábado de manhã e uma sessão, a dos mais velhos, 

ao sábado. 

A divisão do público-alvo é feita pela própria professora, aquando do início do 

ano letivo. É essencial que a turma dos 5 aos 12 anos, menos autónoma e mais 

exigente de acompanhamento individualizado, esteja separada dos mais velhos. 

No início de cada ano, a professora define as principais atividades que nunca 

são estanques. É o próprio desenvolvimento das atividades, com a participação dos 

alunos, que levam a novas ideias e diferentes atividades. Nunca é linear. No início, a 

comemoração de datas celebrativas são o mote da programação, mas depois cada 

um faz o que entende que pode e deve fazer. 

O objetivo principal é que estas crianças e jovens a despertem, desde cedo 

para as várias vertentes da arte sendo levados à descoberta dessas mesmas 

vertentes. Depois temos todo um outro conjunto de objetivos como seja: desenvolver 

o gosto pela arte; desenvolver a sensibilidade estética; desenvolver o sentido crítico; 

favorecer a espontaneidade e a imaginação; desenvolver a criatividade, a imaginação 

e a capacidade de comunicar visualmente; incentivar a aquisição e desenvolvimento 

de aptidões e habilidade manual, permitindo simultaneamente a expressão de 
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capacidades individuais; estimular a atividade das crianças/jovens, permitindo a sua 

participação de forma ativa e crítica assim como o convívio e a interajuda; 

possibilidade de troca de saberes; aprender a olhar/observar; promover o contacto 

com situações artísticas e culturais; valorizar o património artístico, em destaque para 

o local; desenvolver hábitos e gosto por atividades artísticas; incentivar os 

participantes a explorar, autonomamente, as possibilidades de expressão de 

diferentes materiais e técnicas de pintura, escultura, etc. 

 

2. Qual a sua principal motivação? Tem correspondido às expectativas? 
A principal motivação é o gosto por ensinar, por transmitir os meus 

conhecimentos aos mais novos e eles assimilam a competência que lhes é 

transmitida. Em cada tarefa está imbuído um determinado conhecimento, 

competência ou habilidade. Sinto que desempenhei o meu papel quando eles, para 

além de cumprir a tarefa que lhes é pedida, fazem algo novo, dando-lhe um cunho 

pessoal. O trabalho desenvolvido tem correspondido às minhas expectativas. Às 

vezes dou a ideia e eles acabam por fazer algo que nasce da minha ideia mas que se 

completa com a criatividade deles. Eles fazem muito trabalho de pesquisa em casa. 

Procuro sempre, também, dar ferramentas para eles reproduzirem noutros contextos 

o que vão aprendendo no Ateliê. Às vezes torna-se bastante complicado trabalhar 

com o grupo porque, individualmente, cada um está a trabalhar no seu projeto e é 

preciso dar apoio diferenciado a todos. 

 

3. Qual o público-alvo do projeto? E das atividades? 
Este projeto e a grande maioria das atividades são destinadas a crianças e 

jovens dos 5 aos 18 anos, esporadicamente são realizadas atividades para o público 

em geral. Eu trabalho em sistema de oficina com duração de 2 horas. O principal 

público-alvo serão as crianças, para as quais são delineados determinados objetivos. 

É claro que, ao fazer uma atividade relacionada com alguma data específica, a 

atividade estende-se a outros públicos. Por exemplo, no Dia do Pai trabalha-se para 

os pais também usufruírem do resultado final. Para a comunidade, fazemos sempre 

um Desfile de Natal e uma Exposição Anual, que serve um pouco como montra do 

trabalho desenvolvido ao longo do ano. Estamos a pensar, para o ano, realizar um 

Concurso de Flores de primavera com materiais recicláveis. Aliás, nós usamos muito 

a reutilização de material nos nossos trabalhos. 

 

4. Considera que o projeto tem cariz educativo? Tem estratégia 
pedagógica definida? 
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Eu penso que todos os projetos que envolvem crianças e jovens devem ter um 

cariz educativo, e sim este projeto sem dúvida que tem. Apesar de, formalmente, não 

ter um Plano Anual de Atividades, existe sempre uma estratégia pedagógica definida. 

Aliás, como professora, tento no processo ensino/aprendizagem utilizar estratégias 

que considero mais adequadas para a promoção e desenvolvimento das 

competências básicas e essenciais na realização das atividades. Utilizo uma 

estratégia participativa, onde é o aluno que delineia os passos a dar para o trabalho 

que pretende desenvolver. 

A estratégia é simples: não haver um plano fechado, mas uma ideia que, em 

cooperação, se explora e desenvolve. Nunca trabalhei por imposição, até para 

desenvolver a autonomia e criatividade dele. 

 

5. Qual a relação deste projeto com outros projetos da FLL? 
Muitos dos projetos da FLL funcionam nas mesmas instalações que o Atelier 

das Artes, mas em horários diferentes. A relação deste projeto com todos os outros 

projetos da FLL é boa, sempre que possível e se justifique são desenvolvidas 

atividades em conjunto. Ou seja, atividades em que o Ateliê se possa juntar a outros 

projetos. Na maioria das vezes, é a temática que convida a essa colaboração, como, 

por exemplo, o Natal. Contudo, nada é planeado com antecedência, com exceção da 

Festa da Criança, no Dia Mundial da Criança, em que o Serviço educativo da FLL 

coordena uma atividade com todos os projetos que trabalhem com crianças e, muito 

recentemente, o Desfile de Pais Natal, que envolve o Atelier das Artes, a Biblioteca e 

o Grupo de Cordas. Talvez pudéssemos enriquecer as nossas atividades se houvesse 

mais dinâmica entre os projetos, mas ainda falta alguma iniciativa para trabalhar em 

conjunto. Como cada projeto tem o seu Plano de Atividades e funciona de modo 

autónomo torna-se complicado haver disponibilidade para se pensar e trabalhar em 

conjunto. Os vários projetos trabalham de forma autónoma e seria bom haver alguém 

que pensasse as coisas de uma forma mais global, que pudesse fazer elos de ligação  

 

6. Qual a relação deste projeto com outros projetos existentes noutras 
entidades? 

Até ao momento ainda foram realizadas poucas atividades com outras 

entidades. Mas há sempre uma preocupação com o que se passa na comunidade e 

é essa realidade que influencia o nosso trabalho. Mas estamos sempre abertos a 

iniciativas que partam da comunidade, mesmo através de associações e do município. 
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7. Qual a relação deste projeto com outras instituições de ensino, por 
exemplo a Escola? 

Até ao momento não foi desenvolvida qualquer atividade com este tipo de 

instituições. Eu própria também não permito que eles façam trabalho de escola na 

hora do Ateliê. Eu sempre os pus a vontade, para o caso de eles precisarem, sejam 

de ideias ou técnicas. Eles pedem-me ajuda e perguntam como podem fazer isto ou 

aquilo, mas fazer no Ateliê, não fazem. O Ateliê é um bom complemento para a escola, 

mas não a substitui. Eu, por acaso, pergunto as notas e a maior parte tem boas notas. 

Contudo, eu não ensino, declaradamente, conteúdos da disciplina de EV ou ET. 

Posso fazê-lo de forma mas subtil e eles podem chegar à escola e perceberem que 

já trabalharam naquilo. Mas tento não aprofundar muito para eles não se 

desinteressarem quando abordarem essas técnicas na sala de aula. Como eu 

conheço os conteúdos escolares, tento não ir por esse caminho, até porque o modo 

de abordar a técnica difere de professor para professor e eu não quero criar conflitos 

na cabeça das crianças. 

 

8. Alguma atividade dá certificação ou acreditação? Vê vantagens? 
Não, nenhuma atividade dá certificação ou acreditação. Mas concordo que 

poderá ser benéfico, até porque uma certificação é sempre uma mais-valia em termos 

futuros, em termos de currículo e procura de emprego. Para o Ateliê, em si, não vejo 

grandes vantagens em ser acreditado. Mas para as crianças seria positivo. Porém, 

acho que o Ateliê necessitava de outras metodologias para dar acreditação ou 

certificação. Agora, atualmente, o Ateliê é um bom complemento da escola, mas não 

confundamos as coisas. A certificação iria, até, de certa forma, limitar o nosso 

trabalho. Quando nos prendemos a determinados conteúdos ficamos sempre 

limitados. 

 

9. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e 
cooperação dos seus intervenientes? 

Estamos a falar de um projeto em torno do mundo artístico e nada melhor que 

a arte para desenvolver estes aspetos. Em todos os trabalhos que proponho, eu 

permito ao aluno que crie autonomamente, sendo apenas ele o interveniente do seu 

trabalho. 

Tento desenvolver a autonomia nestas crianças e jovens respeitando a sua 

liberdade deixando-lhe a chance de escolha, evitando sempre a autoridade e a 

imposição. Todos os trabalhos exigem a participação, cooperação e autonomia de 

cada um e tento não intervir muito, apenas direcionar. 
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A base é que o aluno seja protagonista do seu próprio processo ensino 

aprendizagem; a arte permite o criar, o explorar, o observar, o ouvir, o tocar, o refletir, 

pelo que o aluno terá obrigatoriamente de ser autónomo, participativo e cooperativo 

na concretização das suas tarefas, e, dia após dia, desenvolver cada vez mais estas 

aptidões. 

Ainda em relação a autonomia e participação, são eles próprios que definem 

o que querem fazer. Eu apenas lhes dou o tema. Em relação a cooperação, eles, por 

força da metodologia adotada, tem de cooperar uns com os outros. Porém, para isso 

funcionar, é sempre essencial que o professor esteja presente. No Ateliê funciona 

porque eu incuto que tem de se trabalhar assim. Mas, se calhar, se eles estivessem 

sozinhos, já não funcionaria assim. Na prática, eles precisarão sempre de uma 

presença ativa para lhes relembrar os valores pelos quais se devem guiar. Contudo, 

acredito que algumas atitudes tomadas no Ateliê lhes servem para o dia-a-dia. Em 

sistema de oficina, num espaço fechado, funciona bem, até porque lhe incuto esses 

valores. Agora no dia-a-dia, espero que sim… Quero acreditar que sim. 

 

10. Como se sente em relação à responsabilização na educação do 
indivíduo? 

Todos nós na sociedade temos um papel importante na educação do outro. 

Como professora é claro que sinto uma responsabilidade acrescida. Convivo 

diretamente com os alunos, o que me permite conhecê-los e percebê-los melhor. Há 

sempre uma implicação afetiva muito importante. Acabamos, ainda que muitas vezes 

involuntariamente, por ser um modelo para estas crianças e jovens, pelo que a minha 

postura deve ser farta de decência e compromisso, tentando transmitir os melhores 

valores possíveis. Eu vejo estas crianças e jovens como um todo e tento estar o mais 

atenta e presente possível, não apenas para ensinar mas também para ajudar a 

resolver conflitos normais da idade pelos quais todas as gerações passam nas fases 

de desenvolvimento da infância, adolescência e juventude. Nesses momentos 

firmam-se laços afetivos que ficaram marcados e impressos no emocional do aluno. 

É neste momento também que tenho a  oportunidade de fazer o aluno refletir sobre 

as suas decisões seus comportamentos e suas atitudes. Pelo que é uma grande 

responsabilidade estar perante este público, transmitir-lhe valores, imprimir marcas 

morais que irão acompanhar o aluno desde o momento em que foi ensinado até à sua 

fase adulta e assim por diante, pelo que tenho a preocupação de transmitir estes 

conceitos com verdade, acreditando naquilo que lhes ensino. 
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Apêndice 18 – Entrevista n.º 13 

Entrevistada: Marta Dias 

Local: Fundação Lapa do Lobo – Edifício Multifuncional 

Data: 03 de dezembro 2014 – 18,00h 

 

Marta Dias tem 32 anos, é responsável pelo projeto “Renda de Bilros”. Já faz 

Bilros desde os 5 anos de idade. É de Torredeita, mas veio morar para a Lapa do 

Lobo. 

 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é 
responsável na FLL? 

A Renda de Bilros tem na sua principal atividade o curso de Rendas de Bilros 

e tem como principais objetivos: dar a conhecer a renda de bilros; fazer com que a 

tradição continue e ensinar outra forma de fazer renda através de pontos diferentes, 

utilizando bilros. 

Eu faço renda há já muitos anos, mas não tenho curso nenhum. A minha mãe, 

essa sim, frequentou um curso, certificado pelo IEFP e eu, como andava sempre com 

ela, comecei também a fazer. O Dr. Carlos Torres soube que eu fazia renda e disse-

me para ir falar com ele. Nessa altura propôs-me para elaborar um projeto para 

ensinar Renda de Bilros. Depois disso, entreguei-lhe o projeto e ele aceitou apoiar e 

começamos. 

 

2. Qual a sua principal motivação? Tem correspondido às expectativas? 
A minha principal motivação é ensinar algo de que gosto muito. Gosto muito 

da renda. Para além disso, esta renda era desconhecida por aqui. E o que eu pretendo 

mesmo é dar a conhecer outros artesanatos. A minha grande motivação é o interesse 

que tem sido demonstrado pelos participantes da atividade. As pessoas têm gostado 

muito. Prova disso é o grupo do primeiro curso (este é o segundo ano que está a 

funcionar a Renda de Bilros) continuar a encontrar-se comigo ao sábado à tarde, num 

outro edifício, que é para continuarem a fazer. Esta renda, se não for praticada, acaba 

por se esquecer. Os pontos são iguais, mas a maneira de os ligar são diferentes e as 

pessoas têm sempre muitas dúvidas e continuamos a encontrar-nos para esclarecer 

essas dúvidas. 

 

3. Qual o público-alvo do projeto? E das atividades? 
O Público-alvo é, na sua maioria reformado. As inscrições abriram para 

pessoas maiores de idade, mas quem se inscreveu já é tudo pessoal mais velho. Há 
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um limite de seis pessoas por curso. Neste momento tenho cinco formandas. É 

sempre difícil começar rendas e ensinar pontos a muitas pessoas ao mesmo tempo. 

Como a minha tarefa é muito individualizada, pois tenho de estar com a pessoa a 

ensiná-la, é muito complicado ter muita gente na sala. Depois, cada uma tem o seu 

ritmo. 

O curso tem duração de um ano letivo. As aulas são de duas horas por 

semana, uma vez por semana, o que, com as pausas de férias, Natal e outras, dará 

aproximadamente 100 horas. Elas, as formandas, queixam-se porque queriam duas 

vezes por semana, porque dizem que, de uma semana para a outra, acabam por se 

esquecer de muita coisa. Elas até podem levar o material para casa, sempre que 

quiserem, mas ainda assim, esquecem-se, porque não me tem lá a mim para as 

recordar. 

 

4. Considera que o projeto tem cariz educativo? Tem estratégia 
pedagógica definida? 

A principal estratégia é tentar que os participantes não avancem para 

aprendizagem de um ponto novo sem estarem cientes e a vontade com os pontos 

anteriormente aprendidos. No projeto que eu elaborei está patente toda a planificação 

por aulas. Quais os pontos que vou ensinar e como o vou fazer. Eu divido sempre por 

aulas, mas é impossível cumprir isso, pois cada uma tem o seu ritmo, cada qual faz 

da sua maneira e, enquanto elas não souberem mesmo os pontos, não podemos 

avançar. Por isso, independentemente do plano, quem define o tempo que precisa 

para aprender é a formanda. Eu ensino seis pontos, mas depois há o começar, há o 

acabar e isso demora sempre mais tempo. Depois ensino a ligar os pontos e só depois 

de saberem ligar cada ponto é que passamos para o próximo. No final do ano, 

fazemos sempre uma renda com todos os pontos para elas verem se conseguiram 

adquirir bem essa competência ou não. 

Nesta estratégia acabo por incentivar a autonomia deles, pois, apesar de ser 

eu a ensinar, são eles que têm de fazer. Até porque a minha intenção é ensinar nas 

aulas para elas continuarem em casa a fazer. Elas, porque só tenho formandos 

mulheres, fazem muitos trabalhos no curso. Sempre que aprendemos um ponto novo, 

elas fazem um trabalho. Depois, aprendemos outro ponto e jogamos com o ponto que 

aprendemos anteriormente fazendo outro trabalho. 

 

5. Qual a relação deste projeto com outros projetos da FLL? 
Não temos, por agora, nenhuma relação com outros projetos da Fundação. 

Poderíamos, por exemplo, ligar com os Bordados. Nós fazíamos a renda à volta e elas 
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faziam os bordados, por exemplo. Acho que, como são outras pessoas, torna-se 

complicado fazer essa relação. Eu poderia ter alunos aqui que também estivessem 

nos bordados, mas isso, por acaso, não acontece. Elas poderiam aprender a renda 

aqui e os bordados noutro curso e fazerem trabalhos com as duas artes. 

Por acaso, para ser sincera, nunca pensei em relacionar o meu trabalho com 

outros cursos ou outros projetos. De certa forma, como atinjo os meus objetivos, 

nunca pensei nisso. Mas já tive alunas que são formadoras noutros projetos da 

Fundação, mas nunca cheguei a fazer, diretamente, essa relação.  

A título pessoal, tenho uma relação muito presente com outras pessoas, mas 

com as formandas do curso não. 

 

6. Qual a relação deste projeto com outros projetos existentes noutras 
entidades? 

Aqui à volta não existem cursos semelhantes a este e eu, por acaso, também 

nunca ambicionei pegar na turma e fazer, por exemplo, uma exposição. Mesmo ao 

nível das empresas ou instituições onde as formandas trabalham, só tenho o caso de 

uma formanda, que é artesã, que poderá aproveitar esta arte para retirar algum 

rendimento. De resto, penso que todas as outras o fazem para passar o tempo, como 

gozo pessoal. Até porque esta renda não rende. Demora muito tempo a fazer e o que 

pagam por ele acaba por não compensar. 

 

7. Qual a relação deste projeto com outras instituições de ensino, por 
exemplo a Escola? 

Eu acho que a atividade da Renda de Bilros era uma atividade muito boa para 

os miúdos terem na escola, englobado nas tecnológicas, por exemplo. Neste caso, 

como todos as minhas formandas estão fora da idade escolar, não existe nenhuma 

relação com a escola nem com outra instituição. 

 

8. Alguma atividade dá certificação ou acreditação? Vê vantagens? 
Os Bilros são um exemplo de que é possível haver escola depois da escola. 

Existem todas as vantagens numa certificação pois é prova de que aquela pessoa 

está acreditada para certa atividade e também uma forma de enriquecer o currículo 

de cada um. O caso da certificação seria interessante mais para as pessoas que 

fazem artesanato, pois seria mais um certificado noutra área. Mas, para mim, o mais 

importante é elas aprenderem e fazerem, até porque corria o risco de ter aqui pessoas 

que só vinham por causa do certificado e nem se interessavam em aprender. Há 
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sempre essas duas vertentes. As minhas alunas eu sei que querem aprender e são 

interessadas. É bom por um lado, mas é mau por outro. 

 

9. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e 
cooperação dos seus intervenientes? 

Este projeto contribui na autonomia e cooperação dos seus participantes na 

medida em que está a aprender algo novo desconhecido até então e acima de tudo 

proporciona um excelente convívio entre todos. Além deste curso proporcionar 

aprendizagens também fomenta o convívio e a boa disposição. Estamos sempre a rir. 

É bom para elas porque participam e estão a passar agradavelmente o tempo, 

aprendem uma coisa nova. Curiosamente, esta renda requer muita concentração por 

isso, às vezes, e são elas que dizem, quando estão nervosas ou alteradas vêm para 

o curso e acabam por relaxar e ficar mais calmas. 

Como eu ensino por tarefas, isso vai estimular a autonomia e a cooperação. 

Mesmo entre elas eu sinto muita autonomia e cooperação. Às vezes atraso-me e já 

elas estão a ajudar-se mutuamente e a começar a trabalhar. O facto de eu permitir 

trabalho em casa faz com que elas sejam autónomas e avancem ou recuem ao ritmo 

delas. Muitas vezes acontece elas terem alguma dúvida e pararem o trabalho em 

casa, mas aqui eu volto a explicar e elas voltam a levar o trabalho e a fazê-lo.  

 

10. Como se sente em relação à responsabilização na educação do 
indivíduo? 

Julgo que os objetivos têm sido conseguidos e que este projeto tem cativado 

os intervenientes que nele participam. Os bilros são uma renda que exige muita 

concentração e tenho esperança que essa concentração passe para outras tarefas na 

vida dela. Claro que quem diz a concentração também diz o respeito, a solidariedade, 

etc. Apesar de tudo, creio que aqui, como cooperam umas com as outras, se 

transmitem bons valores para a vida. 
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Apêndice 19 – Entrevista n.º 14 

Entrevistada: Clarinda Fonseca 

Local: Fundação Lapa do Lobo – Espaço Multifuncional 

Data: 4 de dezembro 2014 – 17,30h 

 

Clarinda Fonseca, mestre dos bordados e das artes de corte e costura, 

responsável pelo Curso de bordados da Fundação Lapa do Lobo. Aprendeu bordados, 

tricot, costura, trapologia, ráfia e toda a arte com a mãe. Já leciona bordados desde 

1989. Clarinda Fonseca fez cursos a expensas do Ensino Recorrente e Educação 

Extraescolar de Nelas de 1989 a 2006. Nesse ano foi extinta a Educação de Adultos. 

Na Fundação Lapa do Lobo dá formação em bordados desde 2010, em julho, mais 

ou menos desde a sua legalização como tal.  

 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é 
responsável na FLL? 

A principal atividade são os bordados. Tudo começou com uma conversa com 

o Dr. Carlos Torres sobre bordados, mas foi uma conversa banal. Agora até acho 

piada a essa conversa, porque, no final, não saiu luz nenhuma, mas eu, entrelinhas 

percebi o que ele queria dizer e perguntei-lhe se estava a contar comigo. Ele 

respondeu que sim, que estaria a contar com quem? Daí começou o Curso de 

bordados. Todos os anos tenho casa cheia. O curso funciona duas horas por semana, 

à 5ª feira. Tirando as férias, o Natal e esses dias... tudo somado dá à volta de 90 a 

100 horas de formação.  

 

2. Qual a sua principal motivação? Tem correspondido às expectativas? 
A minha principal motivação é querer esquecer um pouco a minha vida. Por 

aqui é um convívio. Um convívio que tem dado frutos. Outra motivação é querer que 

as formandas, um dia, cheguem ao pé de mim e me digam que se estão a governar 

com os bordados. Adorava que, ao menos uma, chegasse ao pé de mim e disse que 

se estava a governar com os bordados. Não vai acontecer, porque os bordados não 

dão pão a ninguém. Hoje, por exemplo, eu e a minha irmã fazemos muita coisa. 

Herdamos o dom e vamos fazendo coisas, mas se fosse para ganhar dinheiro com 

isto não dava. Fazemos colchas lindas de trapos, mas dá tanto trabalho que a pessoa 

que vai comprar acha sempre muito caro. 

 

3. Qual o público-alvo do projeto? E das atividades? 
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O público-alvo, são sempre mulheres. Já dei aulas a crianças e tenho 

saudades desses tempos. Acho que os bordados morrem, logo à partida, porque não 

se ensinam crianças. Este curso tem 15 alunas. No início não havia limite de alunos. 

Mas para o ano, por exemplo, não darei aulas a mais de 8 alunas, porque eu estou 

supercansada. Ainda tive a sorte, neste ano, de ter a minha irmã a ajudar-me, porque 

eu não aguentava dar aulas a 15 alunas ao mesmo tempo. A minha irmã é uma muleta 

e não posso estar sempre a contar com essa muleta. Sabe que são aulas em que eu 

tenho de dar atenção a todas e já algumas formandas se queixaram que eu dou 

atenção mais a uma que a outras, mas isso também depende das formandas, que 

não me podem abarcar de tal maneira, que eu não dê atenção a mais nenhuma. Mas 

eu sempre atendi a todas as alunas e ao que elas me pedem. 

 

4. Considera que o projeto tem cariz educativo? Tem estratégia 
pedagógica definida? 

Uma escola de bordados não funciona como uma escola primária. Se 

funcionasse como na escola primária, num dia todas aprendiam ponto pé de flor, 

amanhã aprendiam ponto cheio, depois ponto de recorte e assim sucessivamente até 

aprenderem todos os pontos ou até as aulas acabarem, com aquela evolução dos 

pontos. Mas estas aulas não funcionam assim. É mais ao gosto do freguês. Vem uma 

aluna que já sabe o ponto pé de flor e não o quer, nem precisa, de aprender. Vem 

outra que já fez recorte e quer aprender outra coisa. Como tenho de responder a cada 

uma de maneira diferente, eu tenho de ter “bagagem” para todas. Dá muito mais 

trabalho ser assim, mas as pessoas aprendem ao ritmo delas, o que me dá cabo da 

cabeça. É impossível planear as aulas, porque ensino tudo o que elas querem. Este 

ano vamos ter uma exposição, com os principais trabalhos das formandas. 

 

5. Qual a relação deste projeto com outros projetos da FLL? 
Normalmente, não temos relação com outros projetos. Nós temos o nosso 

ritmo, a nossa forma de trabalhar. Para isso também é preciso ideias e iniciativas... 

Eu acho que cada uma se envolve no seu próprio trabalho e penso que fazermos 

coisas em conjunto, com outras pessoas, não daria muito certo, até porque o principal 

objetivo das formandas é fazer o bordado. 

 

6. Qual a relação deste projeto com outros projetos existentes noutras 
entidades? 

Neste momento, quando fizer a exposição de final de ano, ela estará aberta a 

todas as pessoas. Mas tenho pensada uma outra exposição, com todos os trabalhos, 
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que será realizada na Associação Desportiva e Cultural Lapense, porque a Lapa 

merece. E todos merecem ver que nós estamos aqui, em convívio, mas estamos a 

trabalhar, que não estamos na brincadeira. Outra coisa, o curso de tricot e de costura, 

como não é autorizado pela Fundação Lapa do Lobo, vamos desenvolvê-lo na 

Associação Desportiva e Cultural Lapense, em que a condição é as alunas se fazerem 

sócias da Associação.  

 

7. Qual a relação deste projeto com outras instituições de ensino, por 
exemplo a Escola? 

Não há grande relação, porque as minhas formandas já não frequentam a 

escola. 

 

8. Alguma atividade dá certificação ou acreditação? Vê vantagens? 
As minhas formandas queriam diploma, mas eu acho que o curso não tem 

duração suficiente para passar diploma. Passamos certificado de participação, mas é 

apenas isso. De qualquer forma, nenhuma está aqui por causa do diploma, mas sim 

para aprender. O diploma é mais uma recordação pelo tempo que passaram aqui. 

 

9. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e 
cooperação dos seus intervenientes? 

Nos bordados, elas participam, até porque são elas que fazem o trabalho. Este 

grupo tem muito interesse e participa muito. Também é autónomo porque eu apenas 

explico e ensino como se faz, mas são elas que fazem, em casa. Aliás, não é apenas 

em duas horas que elas desenvolvem o trabalho. Têm de o fazer sozinhas, 

autonomamente. Em relação à cooperação, a prova está à vista. É um grupo bem-

disposto, que se ajuda mutuamente. O nível de cooperação é de 100%. É claro que 

eu espero que o que se passa com os bordados se passe na própria vida das pessoas. 

 

10. Como se sente em relação à responsabilização na educação do 
indivíduo? 

Tenho impressão que o que eu ensino, ao nível dos bordados, elas levam para 

a vida. Mas eu gostava também que todas as alunas levassem para a vida tudo aquilo 

que se partilha aqui, desde alegrias, tristezas, chatices...  
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Apêndice 20 – Entrevista n.º 15 

Entrevistada: Carla Loureiro 

Local: Fundação Lapa do Lobo – Espaço multifuncional 

Data: 6 de dezembro 2014 – 11,00h 

 

Carla Loureiro, formada em Educação de Infância, é responsável pelos 

projetos “Iniciação musical” e “Grupo de Cordas da FLL – Secção de guitarras”. 

 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é 
responsável na FLL? 

O projeto Iniciação musical está dividido em duas turmas. Uma turma dos 5 

aos 7 anos e outra dos 8 aos 10 anos. No entanto, nunca estou com o mesmo aluno 

os quatro anos, pois a Iniciação musical tem uma duração de dois anos letivos apenas. 

Se uma criança se inscrever na 1ª turma de Iniciação musical, no ano a seguir passa 

para a 2ª turma, para irem entrando novos elementos. Há um limite de 14 alunos por 

turma. Ou seja, eu acabo por lidar com 28 crianças na Iniciação musical. Em relação 

ao Grupo de Cordas, inicialmente, seriam 6 elementos por turma, mas por causa da 

grande adesão que houve este ano, neste momento temos 3 turmas: uma com 10 

alunos, outra com 8 e uma terceira, dos mais velhos, também com 8 elementos. O 

Grupo de Cordas é diferente que o projeto de Iniciação musical, pois é um projeto da 

Fundação Lapa do Lobo, que foi pensado há 2 anos e que tem continuidade. Nas 

guitarras, quem quiser continuar a pertencer ao Grupo pode fazê-lo, não há limite de 

idade nem de tempo. Tenho alunos que me acompanham desde o início. É claro que 

há uma relação muito próxima com a secção de violinos do Grupo de Cordas. 

 

2. Qual a sua principal motivação? Tem correspondido às expectativas? 
Na Iniciação eu comecei a dar aulas muito nova. É um projeto que é 

apresentado ao Dr. Carlos Torres através da Banda Filarmónica de Santar, uma 

instituição que a Fundação apoia. O Dr. Carlos abraçou a ideia e este já é o 4º ano de 

Iniciação musical na Fundação. Isto porque a música, como todas as artes é 

extremamente importante no desenvolvimento das crianças. Eu própria faço, todos os 

anos, formação intensiva semanal em relação à Iniciação musical e vou aplicando 

aqui a formação que vou fazendo e tem dando frutos, pelo menos tendo em conta a 

opinião dos pais e das crianças. O projeto do Grupo de Cordas começou de maneira 

diferente. Foi um projeto de apresentei ao Dr. Carlos. Falei com a Irene (professora 

de violino) e os resultados estão à vista de todos. O que me move? É o facto de ser 

uma coisa diferente aqui no concelho. Tínhamos ranchos, grupos de cantares, 
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filarmónicas, bandas, mas cordas não havia nada. Foi isso que me moveu e que me 

motiva. Ou seja, fazer algo que ainda não existia no concelho. Claro que isso superou 

as expectativas, quer em termos de adesão, quer em termos de qualidade. O que 

acontece é que não podemos cortar as pernas aos nossos meninos e alguns chegam 

àquela fase em que entram para a faculdade ou têm outros afazeres e abandonam o 

Grupo de Cordas por falta de tempo e indisponibilidade. O facto de alguns entrarem 

na faculdade, por exemplo. É o que mais tem acontecido aqui, mas depois reiniciamos 

o processo com os novos que entram. Enquanto que o Grupo de Iniciação musical 

tem idade limite de inscrição, tem um tempo certos, o Grupo de Cordas tem idade 

limite de entrada, que são os 10 anos, mas os alunos podem ficar até aos 100, como 

se costuma dizer. O que acontece? Eles têm de zelar pelo futuro deles e não 

pretendemos que o Grupo de Cordas lhe limite os horizontes, obviamente. É claro que 

a porta não se fecha. Se houver interesse da parte deles e vaga no grupo, eles podem 

reentrar quando quiserem. 

 

3. Qual o público-alvo do projeto? E das atividades? 
As principais atividades são aulas semanais em que o público-alvo são os 

alunos. As aulas são para eles. Duas horas por semana no caso do Grupo de Cordas 

e uma hora por semana no caso da Iniciação musical. As crianças mais novas 

desconcentram-se mais e por isso as aulas são menos tempo. É diferente, porque na 

guitarra passa-se melhor da teoria para a prática, experimentam-se músicas 

diferentes. Na Iniciação musical o trabalho é mais seguido. Apesar de ser Iniciação 

musical de uma forma mais lúdica, não deixa de ser Iniciação musical e para isso é 

preciso muito trabalho e concentração. 

São duas aulas semanais, mas também temos como principais atividades 3 

audições, Natal, Páscoa e Final de Ano. Depois, outras atividades são propostas 

vindas do exterior, através do convite de outras entidades. Existem atividades que se 

tornaram habituais, como o Desfile de Pais Natal, eventos organizados pela Câmara 

Municipal de Nelas, como por exemplo o Mercado de Natal e o Leitura a Par. Mas o 

grande compromisso é com as audições. 

 

4. Considera que o projeto tem cariz educativo? Tem estratégia 
pedagógica definida? 

A grande estratégia utilizada é trabalhar para as audições. Eu própria estipulei, 

nos dois projetos, que teriam que fazer audições. Na escola temos as fichas de 

avaliação, por exemplo, e os alunos têm esse momento para demonstrarem o que 

aprenderam. Uma audição é também a forma de os pais verem que eles não andam 



 

 115 

aqui a passar o tempo. É claro que os que andam aqui fazem-no porque gostam, mas 

sabemos que a maior parte das atividades servem para passar o tempo, porque os 

pais não têm tempo para estar com eles. Não tenho essa realidade, até porque os 

pais, muitas vezes, ficam lá fora á espera deles. Mas as audições mostram aos pais, 

familiares, amigos o que eles têm aprendido aqui, muitas vezes num espaço muito 

reduzido de tempo. As audições fazem com que eles tenham um objetivo que é 

apresentar aquilo que tem sido trabalhado. 

Em relação ao método utilizado, na Iniciação musical eu trabalho muito com 

base nos manuais das Edições Convite à Música, que acho que são do melhor. 

Praticamente, ensino as figuras e as aprendizagens rítmicas, mas sempre através do 

lúdico. Esses manuais estão estruturados assim. Nas Guitarras, temos que jogar com 

guitarras e violinos. Os alunos sabem que eles podem aprender o que gostam, mas 

também têm de aprender uma parte mais clássica. Eu utilizo um método francês, que 

nem revelamos nas audições por ser muito específico. Depois, eles também vão 

dizendo as músicas que gostavam de aprender e para isso não há entrave, desde que 

essa música sirva para aprender uma técnica ou aprimorar um acorde. E temos de 

trabalhar sempre as músicas cujos violinos fazem a melodia. 

 

5. Qual a relação deste projeto com outros projetos da FLL? 
Para além da relação muito próxima com os violinos, por fazerem parte do 

mesmo Grupo de Cordas, existe muita relação com outros projetos. Aliás, quando a 

Biblioteca da Fundação nos convida para participar nas atividades desenvolvidas por 

esse serviço nós aceitamos prontamente. Pelo menos, o Grupo de Cordas tem muita 

relação com outras atividades da Fundação. Somos muitas vezes convidados para 

participar em atividades, como por exemplo as desenvolvidas pelo Ateliê das Artes, 

pelo Serviço educativo, no Dia Mundial da Criança. Já foram muitos os projetos em 

que participamos. 

 

6. Qual a relação deste projeto com outros projetos existentes noutras 
entidades? 

Assim de repente lembro-me da nossa participação em atividades 

desenvolvidas por algumas Bandas Filarmónicas, que a Fundação apoia. Nós temos 

estado presentes em muitas atividades. E nem é preciso impor isso aos alunos. É 

claro que alguns ficam mais renitentes, mas quase sempre os próprios alunos gostam 

muito de participar. Mesmo os da Iniciação musical, que são tão pequeninos, mas já 

participam, pontualmente, a fazer isto ou aquilo. Muitas vezes sentimos até que o 

Grupo de Cordas será o que representa a Fundação Lapa do Lobo. Por exemplo, o 
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ano passado o Teatro Habitus foi convidado pela Câmara Municipal de Nelas para a 

Festa da Primavera e fez uma apresentação na Biblioteca Municipal. O Grupo de 

Iniciação foi lá interpretar duas músicas relacionadas com a primavera. Também 

fomos, recentemente, convidados para uma festa da criança, em Cabanas de Viriato, 

mas infelizmente não poderemos ir. E repara que são convites que surgem porque as 

pessoas começam a conhecer o nosso trabalho e é o passa a palavra que faz com 

que sejamos convidados. De referir também que grande parte das nossas 

intervenções são nos concelhos de Nelas e de Carregal do Sal, a área de abrangência 

da Fundação. 

 

7. Qual a relação deste projeto com outras instituições de ensino, por 
exemplo a Escola? 

Em relação à Escola, penso que não haverá grande relacionamento. Em 

questão de preferências, começo a sentir que as crianças, especialmente os mais 

novos, gostam mais disto que da escola. Porque os de Iniciação musical têm música 

na escola e algumas crianças gostam mais destas aulas. Mas, é como tudo, cada 

professor é como cada qual. A forma como nós ensinamos cativa de tal forma os 

alunos de que eles gostam bastante. O certo é que, posso falar de um caso específico, 

este ano, houve um aluno em que o momento preferido dele era a aula de Iniciação 

musical. Ele estava, ainda está, a atravessar um momento menos bom na vida dele 

e, graças à Iniciação musical, está a conseguir recuperar. Ele já gosta de ir à escola, 

mas o único sitio onde ele se sentia confortável. Não há grande proximidade com a 

escola, mas sinto que nós também servimos para os alunos melhorarem a sua relação 

com a escola. Outro exemplo, temos aqui vários alunos do João de Deus e eles vão 

lá apresentar as peças que foram ensaiadas aqui. É claro que eu não imponho nada, 

mas também não posso impedir que um aluno, que gostou de tal forma de algo que 

ensaiamos, vá apresentar o resultado noutros locais. Isso acaba, na minha opinião, 

por ser positivo, porque as crianças servem-se do que aprendem na Iniciação musical 

para a Escola, na mesma medida que se servem do que aprendem na Escola para 

demonstrar na Iniciação musical. Todavia, posso dizer que, em relação a conteúdos 

e programas, eu sei o que eles aprendem, mas o que fazemos aqui é um método 

completamente diferente. Os meus objetivos são diferentes dos objetivos da escola. 

Em relação aos alunos de Guitarra, penso que eles próprios se juntam e demonstram 

o que sabem noutros espaços.  

 

8. Alguma atividade dá certificação ou acreditação? Vê vantagens? 
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Nem no Grupo de Cordas, nem na Iniciação musical atribuímos certificação. 

Nem vejo nenhuma vantagem ou desvantagem nisso. Nós trabalhamos aqui de forma 

diferente. Estamos a falar de cursos e atividades sem custos para o formando ou 

aluno e facultativo. Como é gratuito e não é obrigatório penso que não oferece uma 

vertente tão profissional assim para ser certificado. Aqui, o que ganha importância e 

relevo é a aprendizagem em grupo. Eles têm que se ver como um grupo e não como 

alguém que sai daqui com determinado grau de conservatório. Se eles quiserem fazer 

conservatório ao mesmo tempo podem fazê-lo. Existem alunos no Grupo de Cordas 

a frequentar conservatório paralelamente. Eles devem-se ver como um grupo, na 

relação com o grupo e não na relação individual com o instrumento. É claro que há 

momentos, muito pontuais, em que elegemos um solista ou dois, mas acima de tudo 

está a apresentação do grupo. 

 

9. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e 
cooperação dos seus intervenientes? 

Em relação à cooperação, penso que acabamos de afirmar isso mesmo. Aqui 

os alunos têm de se ver na relação com o grupo e não na relação individual com o 

instrumento. Eu sublinho isso mesmo e, à data da inscrição, alerto para o facto de 

eles, para além de virem aprender a tocar guitarra, vêm, essencialmente e em primeiro 

lugar, para fazer parte de um grupo, o Grupo de Cordas da Fundação Lapa do Lobo. 

Em relação à participação, o facto de serem aulas práticas, com audições e com 

apresentações recorrentes, como falámos há pouco, obriga a uma participação ativa 

por parte deles. Eles aprendem a tocar guitarra não é a olhar para mim, mas sim a 

tocar. As crianças aprendem a noção de ritmo e tempo musical a fazer ritmo, a 

respeitar tempos. São aulas práticas e isso faz com que eles participem muito. Se 

assim não fosse, não teria sentido. Aliás, em casa, em aniversários, acredito que 

muitos deles toquem nessas festas, em casa. Ou façam serenatas ou, até, no futuro, 

fazerem parte de um grupo ou de uma tuna. Em relação à autonomia, eles praticam 

e também aprendem sozinhos, em casa. Eles ensaiam muito em casa. A música é 

das áreas mais completas no aspeto da autonomia, porque eles podem ser 

autónomos e criadores. Mesmo com o facto de aprenderem a tocar um instrumento 

podem lidar com a sociedade de forma diferente. A música tem um certo poder 

libertador e, para além disso, o facto de eles terem as audições, ou facto de terem de 

se apresentar em público, faz ultrapassar a timidez e a vergonha. Isso ajuda-os muito, 

no dia-a-dia, na escola. 
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10. Como se sente em relação à responsabilização na educação do 
indivíduo? 

Eu tenho noção que, para além da música, ensino formas de estar e de ser. 

Repara que eu trabalho com crianças e jovens de muitas idades, dos cinco até aos 

18 ou 19 anos. E vejo isso em coisas muito simples que passam à margem de muitas 

pessoas, porque quando chegam já eles estão muito certinhos em palco. Mas, por 

exemplo, em Iniciação musical, ninguém sobe para o palco sem a roupa adequada e 

bem vestida. É muito simples, mas acabo por transmitir um conceito de 

responsabilidade. Mesmo quando precisamos de acessórios e adereços para as 

peças, são as próprias crianças que se auto responsabilizam. No Grupo de Cordas, 

por exemplo, quando vestem a roupa do Grupo de Cordas eles sabem que a camisa 

tem o símbolo da Fundação. Logo, eles sabem que estão a representar uma 

instituição. Uma das coisas que é trabalhada é a forma de estar e de representar a 

instituição da qual fazem parte. A partir do momento em que eu represento um 

símbolo, tenho de o respeitar. Espero, claro, que isso ultrapasse a fronteira do Grupo 

de Cordas e da Iniciação musical e que lhes sirva para a vida. 
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Apêndice 21 – Entrevista n.º 16 

Entrevistada: Ana Lúcia Figueiredo 

Local: Fundação Lapa do Lobo – Edifício sede 

Data: 10 de dezembro 2014 – 15,00h 

 

Ana Lúcia Figueiredo nasceu em Viseu, no ano de 1978. Licenciada em 

Comunicação Social – Jornalismo e formada em Produção Cultural, é responsável 

pelo Serviço educativo da Fundação Lapa do Lobo – o Projeto Alcateia. 

 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é 
responsável na FLL? 

Quando eu soube da existência da Fundação, ainda antes do edifício sede ser 

construído, eu vi que havia apenas o Apoio estudantil, na parte educativa, mas percebi 

e a Fundação tinha, na sua missão, objetivos culturais. Contatei por correio electrónico 

a administração a perguntar se aceitavam propostas culturais. No início pensei 

apenas em atividades pontuais, umas seria eu a fazer, outras não. Na resposta que 

eu recebi solicitavam o meu currículo. Eu enviei e depois reuni com o Dr. Carlos 

Torres. Aí, ele percebeu o que eu fazia e qual o meu percurso. Como eu tinha já criado 

o Serviço educativo no Teatro Viriato e nas Comédias do Minho, foi ele que me propôs 

pensar num projeto, num conceito mais alargado que aquele que eu, inicialmente, 

tinha proposto. Ele perguntou-me se eu queria pensar numa programação para um 

ano para a Fundação. Aceitei e, para além de apresentar essa programação, 

apresentei um Plano de Ação Educativa. Nascia, assim, o Serviço educativo da 

Fundação Lapa do Lobo – o Projeto Alcateia. O Serviço educativo entra no seu quinto 

ano de programação em janeiro de 2015. Ou seja, tem quatro anos. Foi assumido em 

janeiro de 2011. Dei-lhe um nome; criei-lhe uma identidade, que depois veio a ser 

uma identidade gráfica, também; criei objetivos, missão, estratégias... 

 

2. Qual a sua principal motivação? Tem correspondido às expectativas? 
O trabalho que eu faço é de mediação cultural, não só entre o objeto artístico 

e o público, mas também entre públicos. Há situações em que há cruzamento de 

públicos. Ou seja, uma atividade origina outra atividade e um público origina outros 

públicos. Por exemplo, já aconteceu ter cá os mesmos artistas convidados que fazem 

uma ação de formação num mês, depois uma oficina no mês seguinte, depois uma 

exposição de seguida e, ainda, uma ação de formação pós-laboral. Isso implica que 

haja um conjunto de públicos diferentes que circulam à volta das mesmas temáticas, 

tendo origem no mesmo projeto. 
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Com as escolas, o trabalho é feito de uma forma muito próxima. O que estes 

projetos têm de particular é que este trabalho, como é feito diretamente com as 

escolas, é pensado para um público específico. Eu não tenho, por exemplo, a missão 

que têm os Teatros Municipais, que têm de estabelecer uma estratégia de marketing 

para chegar às escolas e aos professores e aos pais, para que possam vender 

espetáculos. Eu faço de outra forma o trabalho de captação de público, porque todas 

as atividades são gratuitas e, também, porque isto é um projeto democrático no 

acesso à cultura, no sentido em que todas as crianças da área de abrangência da 

Fundação são convidadas por nós. Não há inscrições. É algo planeado com 

antecedência com os três Agrupamentos. Todas as crianças, de todas as turmas, de 

todos os Agrupamentos usufruem das atividades. Nesse sentido, corresponde às 

minhas expectativas. No primeiro ano, foi mais difícil, pois não havia conhecimento 

sobre o Projeto Alcateia, nem sobre o que eu estava a fazer, nem mesmo sobre o 

trabalho da Fundação. Atualmente, as escolas estão completamente familiarizadas 

com a dinâmica do Serviço educativo, percebem qual a linguagem e as propostas e 

aderem, a umas mais do que outras obviamente, a essas propostas. Ao nível das 

ações de formação, há um aspeto curioso que é, por norma, nunca serem os mesmos 

formandos. Haverá uma ou duas pessoas que vêm a mais do que uma formação, mas 

temos sempre pessoas novas e isto é muito raro, mesmo em meios urbanos. Aqui há 

um fenómeno curioso, porque começam a vir pessoas fora da área da abrangência 

da Fundação, que não serão, propriamente o nosso público-alvo. Para além dessa 

democratização no acesso, há também uma democratização que corresponde 

também a uma diversidade no que diz respeito às escolhas das temáticas ou das 

disciplinas artísticas. Cada formação é diferente da anterior. Neste momento, 

curiosamente, há um ciclo de formação ligado a um tema, que é a relação de 

determinada disciplina artística ou área de conhecimento e as crianças. Já tivemos a 

Filosofia e as crianças... vamos ter a Literatura e as crianças, a Música e as crianças... 

Espero vir a ter o Teatro e as crianças e a Ciência e as crianças. São áreas muito 

diferentes e isso chama pessoas também muito diferentes. 

 

3. Qual o público-alvo do projeto? E das atividades? 
O trabalho com as escolas é o trabalho principal. Posso avançar que usufruem 

do Serviço educativo, anualmente, cerca de 4000 pessoas. Os sujeitos dos 3 aos 18 

anos de idade, os alunos, são o público privilegiado. Isso ficou muito claro na proposta 

que a administração da Fundação me fez. A ideia era trabalhar, sobretudo, com 

escolar. Eu, depois, é que fui acrescentando mais públicos. Alarguei as atividades aos 

professores, através de ações de formação, por exemplo. É claro que as ações que 
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promovo não serão só para professores, mas para agentes educativos, no sentido 

mais lato, nomeadamente pais, outros mediadores, animadores, educadores e a 

pessoas da comunidade que se interessam por estas questões, quer se relacionem 

com crianças ou não. Depois, alarguei também ao contexto famílias, que é aquele a 

que o público tem mais dificuldade em aderir. Com crianças até aos 5 anos, as famílias 

aderem. Depois dos 5 anos há um certo afastamento por parte dos pais, das famílias. 

Para além destes públicos, eu tento que haja sempre pelo menos uma vez por ano, 

de acordo com a disponibilidade orçamental e de calendário, um projeto para o público 

em geral. O mais recente exemplo foi o projeto Shortcutz, em que a ideia era chegar 

a um público que não faz parte de nenhum grupo definido desses sectores que falei 

há pouco. Considero que esses públicos podem, igualmente, usufruir das atividades 

que têm uma componente de relação com o objeto artístico de forma diferente, pois 

privilegio o aspeto da mediação que normalmente não existe. 

 

4. Considera que o projeto tem cariz educativo? Tem estratégia 
pedagógica definida? 

O trabalho do Serviço educativo, segundo experiência que tenho ao longo dos 

anos, é, muitas vezes o digo, parecido ao trabalho de um agricultor, porque lançamos 

sementes. E há sementes que crescem e se fortificam e dão frutos maravilhosos. Há 

outras que não fortificam por alguma razão. É impensável pensarmos que as pessoas 

recebem aquilo que nós propomos da mesma forma. Há uma intenção 

transformadora, claro. Não no sentido utópico, mas no sentido objetivo. Tenho 

consciência que a educação e a cultura são, de facto, dois poderes de transformação. 

E tem-se provado, historicamente, que é isso que transforma o mundo, as pessoas e 

o pensamento, a todos os níveis: cultural, social, político, etc. Aquilo que os Serviços 

Educativos fazem é, no fundo, colmatar aquilo que a escola deveria fazer, que era 

levar as crianças ao teatro, aos concertos, ao cinema, aos museus. Há uma lacuna, 

há um papel que deveria ser inerente à função da escola que não é cumprido. Então, 

as associações culturais acabam por criar esses Serviços Educativos para fazerem a 

tal mediação. Eu acho que isso acontece a nível nacional e a nossa região não é a 

única. Acho é que, em territórios como este, há uma predisposição maior daquela que 

existe, por exemplo, nos meios urbanos. Nesses meios, os miúdos tem o tempo mais 

ocupado e, portanto, mesmo que tenham imensas ofertas, não conseguem vivencia-

las de uma forma tão regular, tão intensa e tão vivida, como fazem aqui. Agora, 

podemos pensar que alimentamos, com a oferta cultural e educativo que 

proporcionamos, a inércia da escola. Creio até que isso pode acontecer na nossa 

realidade, porque fazemos o trabalho todo e os professores só têm de responsabilizar-
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se pelas crianças durante o tempo que saem da escola até aqui, acompanhá-las ao 

autocarro, etc. Efetivamente, fazem só isso. Alguns deles conseguem fazer um 

trabalho de preparação antes e outro à posteriori, mas isso tem a ver com a 

sensibilidade e pro-atividade de cada professor. O meu objetivo, porém, não é pôr em 

causa o trabalho desenvolvido nas escolas. Isto de falarmos em escolas e em 

instituições é sempre muito arriscado, porque as instituições são feitas por pessoas. 

Depende sempre das pessoas que estão nas instituições. 

 

5. Qual a relação deste projeto com outros projetos da FLL? 
Eu tento estabelecer algumas relações com outros projetos da Fundação, até 

porque estamos todos a trabalhar para o mesmo. O que acontece é que os serviços 

são muito diferentes e têm objetivos e públicos diferentes. Acho que se podem 

complementar numa ação mais agregadora e mais alargada da Fundação. Em alguns 

momentos poderá fazer sentido trabalharmos em conjunto – eu tentei fazer isso 

sempre, desde o início –, mas as coisas têm o seu tempo para acontecer. Às vezes 

tem a ver com a necessidade das pessoas perceberem as dinâmicas uns dos outros 

e identificarem-se com isso ou não. Mas não vale a pena forçar essa relação, nem 

sermos impositivos. O que poderia acontecer era haver um pensamento agregador, 

global, sobre tudo o que está a acontecer. Não quer dizer que isto não aconteça, mas 

acho que não acontece no sentido programático. Naturalmente, acabamos por 

encaixar e funcionar, porque há uma filosofia de ação comum. Cada um ocupa o seu 

espaço e vamos respeitando o espaço uns dos outros e vamo-nos complementando. 

Isso de trabalhar em articulação não é tarefa fácil, porque as pessoas são diferentes, 

com formações e experiências diferentes, com visões diferentes. Acho é que todos 

temos a ganhar se se proporcionarem relações. Por exemplo, vou em breve promover 

um projeto que tem uma componente expositiva e vou trabalhar com a Galeria, porque 

fez sentido e porque se reuniram as condições. Eu acho que faz falta encontrarmo-

nos todos. Como não estamos a tempo inteiro, acaba por faltar um espaço de partilha, 

de nos ouvirmos e vermos as coisas de outra perspetiva. Mesmo ao nível de 

discussão, sobre o que estamos a fazer, o que está a correr bem ou mal. Acho que 

isso seria importante. Não temos esse espaço, mas acho que isso seria saudável. 

Trabalhamos cada um no seu canto e cada um tem o seu feedback, mas falta uma 

discussão partilhada entre as pessoas que fazem um trabalho contíguo. 

 

6. Qual a relação deste projeto com outros projetos existentes noutras 
entidades? 
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Como sou eu que faço o arco todo, desde a pré-produção, até à produção, 

orçamentação e tudo mais, tenho que fazer escolhas. Ainda não fiz tudo o que 

gostaria, mas ao nível da relação com outras entidades locais, nomeadamente 

associações, inicialmente – até pela experiência que trazia antes – a minha intenção 

era estabelecer algumas relações. O que acontece é que essas relações já estão 

estabelecidas pela Fundação por outros meios. O que eu tento é sempre operar a um 

nível diferenciador. Portanto, se já está a ser feito um trabalho com as associações e 

está a ser bem feito, se já há uma dinâmica criada, eu não me vou sobrepor. Eu tento 

fazer algumas relações, mas elas também vão surgindo com o tempo, naturalmente. 

De repente, pode haver um projeto da região que eu integro na minha dinâmica de 

trabalho. Por exemplo, agora estou a trabalhar com a Amarelo Silvestre, de Canas de 

Senhorim. É claro que estarei sempre aberta a propostas, que é o que faz mais 

sentido. 

 

7. Qual a relação deste projeto com outras instituições de ensino, por 
exemplo a Escola? 

Eu acho que faz parte do meu trabalho, trabalhando com escolas, estar 

informada sobre o que cada criança está a trabalhar em termos de conteúdos 

escolares naquele período. Até porque, se houver links ao nível de conteúdos que 

possam ser feitos de uma atividade e os conteúdos da escola, isso é fantástico. Mas 

o professor também tem de saber aproveitar isso. Porém, é só se fizer sentido, 

mediante aquilo que eu estou a pensar programar para aquele ano ou para aquele 

momento. Ou seja, nunca é um ponto de partida. Eu nunca penso em procurar um 

projeto sobre determinado assunto porque aqueles alunos estão a trabalhar isso nas 

aulas. Isso não acontece. A função do Serviço educativo é, às vezes, muito 

confundida como sendo um complemente à escola. Não é um complemento à escola 

nem pode substituir a escola. Nem sequer tenho formação em pedagogia, no sentido 

formal do termo, para isso. Não estaria habilitada para o fazer. Os Serviços 

Educativos, como eu os vejo, tentam apresentar visões alternativas de conteúdos, de 

áreas de conhecimento e de áreas artísticas àquelas que a escola, os pais e a 

sociedade em geral dão. Às vezes, o que acontece é que o público adulto, os 

professores ou os pais, sobretudo, que são os que recebem essa informação 

diretamente, criam expectativas erradas. Quando chegam aqui, sai um bocadinho 

defraudada. Isso acontece raramente, mas é normal que aconteça. Quando existem 

temas muito definidos e, sobretudo, se forem temas que se relacionam de algum 

modo com os conteúdos da escola, de uma forma direta ou indireta, há sempre esta 

expectativa. O Serviço educativo não surge para colmatar, propriamente, uma lacuna. 
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Os Serviços Educativos surgem para potenciar o trabalho que as instituições culturais 

podem fazer junto daqueles públicos, porque as escolas, por si só, não estão a aceder 

a esses bens culturais. Os Serviços Educativos surgem como facilitadores neste papel 

de mediação entre o objeto artístico e o público. Acho que a escola não dá, ou dá 

cada vez menos, lugar ao pensamento. A questão é que, a escola está vocacionada 

para transmitir conteúdos e não para potenciar ou promover competências. As 

crianças e jovens, mesmo a nível universitário, estão constantemente a receber 

informação, que têm de processar e, em momento algum, as questionam o que 

pensam sobre determinado tema. O Serviço educativo pretende fazer isso. A mim, 

interessa-me, mais do perceber o que as crianças pensam, provocar as crianças para 

o pensamento. As crianças gostam do processo do conhecimento. Por isso é que 

elas, quando vão para o primeiro ano do 1º ciclo, vão todas entusiasmadas, porque 

acham que vão aprender um mundo inteiro. Começam a perceber De facto, através 

da escrita, da leitura e do cálculo começam a perceber o mecanismo do mundo e isso 

é maravilhoso para elas. Só que depois não há espaço para elas se manifestarem 

sobre as aprendizagens que estão a adquirir. Isso, na experiência que estamos a ter 

com o Clube do Pensar, isso é direto, evidente. Numa sessão, estávamos a discutir a 

questão da liberdade e, às tantas, as crianças começaram a questionar até que ponto 

eram livres na escola. Questionou-se qual a diferença entre pensar no Clube do 

Pensar e pensarem na escola. A conclusão a que eles chegaram foi que, na escola, 

tinham que pensar todos na mesma resposta, que era a resposta certa. No Clube do 

Pensar todos podiam dar respostas diferentes, sem estarem erradas. Uma criança de 

6 anos chegar a essa conclusão, sem se aperceberem da importância que isto tem, é 

maravilhoso. O pensamento crítico e a educação para o pensar não são nada difíceis 

de introduzir através do professor titular, logo no primeiro ciclo. E não precisa de ser 

uma disciplina à parte. Há uma série de metodologias que são muito fáceis de integrar 

no português, na matemática ou no estudo do meio. É claro que isto obriga a um 

investimento ao nível da formação de professores. Não é o professor, com a formação 

que tem neste momento, que vai estar sensibilizado ou preparado para isso. Estamos 

a falar aqui de saber elevar um discurso, uma discussão. Tal como nem todos 

podemos ser médicos ou advogados, acho que nem todos podemos ser professores 

e a formação inicial de professores deveria mudar para que a escola pudesse atingir 

outros resultados. 

 

8. Alguma atividade dá certificação ou acreditação? Vê vantagens? 
Acho que estes espaços nunca poderão vir a desempenhar o papel da escola. 

Seria muito mau sinal se isso acontecesse. Agora, ao nível de formação, eu não tenho 
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uma posição absolutamente contra a questão da acreditação. Tivemos essa 

experiência uma vez e foi a própria administração a decidir não repetir a experiência, 

para não correr o risco de substituir, precisamente, o papel das instituições de 

Educação formal. Há cada vez mais instituições culturais a trabalhar em parceria com 

Centros de Formação, mas também porque é uma forma de terem público. A captação 

de público nunca pode ser o motivo. Não deixa de ser uma razão válida. Já que os 

professores o têm de fazer, que o façam na nossa instituição. Eu compreendo esse 

argumento, mas não sinto necessidade da acreditação, porque, na verdade, como 

nunca tive falta de público. Uma coisa é garantida: as pessoas que vêm estão 

verdadeiramente interessadas. Por outro lado, não quero atribuir às ações a 

formalidade e a burocracia que a acreditação obriga. Isso limitava um pouco a 

espontaneidade e a criatividade da ação. Não é que as ações não sejam sérias e 

dadas por formadores habilitados, mas não sinto essa necessidade. Digamos que é 

uma forma de garantir que as pessoas que vêm estão mesmo interessadas em 

alternativas. As ações de formação que eu faço têm por base a partilha de 

experiências. É através da partilha de experiências que se exploram conteúdos. As 

pessoas não saem daqui habilitadas para determinada coisa. São ações baseadas na 

partilha de histórias, experiências, outras realidades e que possam fazer com elas 

aquilo que bem entenderem. Há uma relação de troca, porque eu valorizo muito o 

espaço para os formandos também se expressarem e partilharem. Eu sinto que 

muitas pessoas vêm a estas formações porque têm coisas para contar e não têm 

espaço para o fazer. Como não o podem partilhar no local onde trabalham, preferem 

fazê-lo neste espaço, com pessoas que estão ali para o mesmo, com as mesmas 

angústias e os mesmos sonhos. 

 

9. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e 
cooperação dos seus intervenientes? 

A promoção da participação e da autonomia está patente nas nossas 

atividades. Aliás, esse é o objetivo último de qualquer pessoa que trabalhe de uma 

forma direta com a educação. Até agora tem havido atividades mais pontuais. O 

público vem assistir, por exemplo, a um teatro, vem a uma oficina, a uma projeção de 

cinema. Neste momento, tenho dois projetos-piloto a decorrer, que funcionam ao 

longo de um ano inteiro. Nesses dois casos, o Clube do Pensar e o Projeto T, há 

espaço para conhecer o público de uma outra forma e aprofundar determinadas 

coisas com ele. No fundo, as metodologias são muito semelhantes em ambos, quer 

na componente artística como na filosofia. Aliás, há uma forte relação entre os artistas 

e os filósofos, porque ambos mantém o pensamento como matéria-prima. É muito 
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difícil trabalhar na área cultural, porque, normalmente, em termos públicos, o ciclo da 

cultura – no caso da Fundação é diferente, porque é uma entidade privada – é 

diferente, mais comprido que o ciclo político. Ora, mudando os ciclos políticos, há uma 

rutura nos outros ciclos, nomeadamente no da cultura. O que acontece, muitas vezes, 

é que as coisas são vistas no imediato, a curto prazo. Mas este trabalho, não pode 

ser visto a curto prazo, pois trabalha-se um público em potência, porque nós estamos 

a potenciar futuros públicos. E estamos a formar público que, no futuro vai assistir a 

iniciativas culturais mas que também vai ser mais ativo na sociedade. O meu interesse 

não é só sensibilizar as crianças para que um dia venham a ser públicos ativos de 

bens cultuais, mas que venham a ser cidadãos ativos em todas as áreas da sua vida. 

Muito menos me interessa que o público participe esporadicamente nesta ou naquela 

atividade. Interessa-me muito mais que ele tenha uma participação mais consistente 

ao longo da sua vida. O problema é esse e torna muito difícil a avaliação do trabalho 

dos serviços educativos, porque estão sempre a mudar. Ou seja, tu podes ter um 

projeto pensado para realizar a médio ou longo prazo e uma mudança política muda 

tudo e o teu projeto vai por ali abaixo. Não podemos exigir resultados a curto prazo 

quando se trabalha com crianças de, por exemplo, 3 anos de idade. Vais transformá-

la aos poucos, num projeto duradouro. Podes ir aferindo determinadas mudanças, 

mas não acredito em transformações milagrosas. Este trabalho é sempre a muito 

longo prazo. O que eu espero é que estas crianças que começaram a usufruir das 

atividades do Serviço educativo, venham, num futuro a longo prazo, venham a ser 

cidadãos ativos, participativos e autónomos na comunidade. 

As propostas que eu apresento são sempre muito variadas, exatamente para 

trabalharem essas diferentes competências. Uma vez estão a assistir só como 

público, o que não quer dizer que sejam passivos, porque a ideia é estimular sempre 

ao nível do pensamento. Outra vez, participam em atividades que suscitam a 

discussão, antes, durante e depois do espetáculo. Eu tento, em cada ano, apresentar 

propostas distintas, exatamente para despertar diferentes sementes. 

 

10. Como se sente em relação à responsabilização na educação do 
indivíduo? 

Nós trabalhamos através da escola porque é uma forma de chegar às crianças 

mais facilmente e num contexto controlado, mas o objetivo é sempre cada um. Num 

grupo de vinte, por exemplo, poder ter dois ou três que se revelam. Isso já terá valido 

a pena. Já me aconteceu, por exemplo, passados alguns anos da minha intervenção, 

ter pais que me abordam na rua a dizer que o filho mudou completamente a atitude 

nas aulas porque, depois de experimentar uma série de ferramentas, já se sente mais 
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à vontade de relacionar com os outros, em falar em público. E isso afetou o 

comportamento dele em casa e na escola. 

Aquilo que eu gostava que o Serviço educativo fosse capaz de fazer era 

estimular outros olhares sobre as coisas, mesmo em relação aos professores. O que 

eu gostava que os professores percebessem era que a criatividade pode ser um 

instrumento valiosíssimo no trabalho deles e que, às vezes, não é preciso um esforço 

acrescido dentro das rotinas deles para conseguirem fazer coisas extraordinárias com 

os alunos. No melhor dos sentidos, este trabalho pode criar pequenos subversores, 

que vão andando pela comunidade, na escola, nas bibliotecas, nas associações, nos 

museus, nas famílias, nos grupos de amigos e vão mudando as coisas assim. Lá está, 

é tudo ao nível da semente. Em última análise, tudo reside na questão do pensamento 

e a principal motivação do Serviço educativo é fazer com que as pessoas deixem de 

ser passivas e acríticas e serem autónomos e participativos. A mudança não será feita 

de imediato, claro, mas gostava que as pessoas não ficassem indiferentes depois de 

uma atividade do Serviço educativo. 
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Apêndice 22 – Entrevista n.º 17 

Entrevistada: Patrícia Borges 

Local: ADCL 

Data: 10 de dezembro 2014 – 19,00h 

 

Patrícia Loio Borges e licenciada em Educação Física e é responsável pelo 

grupo Fitness Magic da FLL. 

 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é 
responsável na FLL? 

A atividade Fitness Magic tem um passado anterior ao próprio grupo. Ou seja, 

esta atividade surgiu em 2010, sendo ideia de uma conterrânea, que já praticava 

Fitness e praticava num ginásio. Ela iniciou a atividade, de forma informal, aqui na 

Associação Desportiva e Cultural Lapense. Hoje, são essas pessoas, que antes 

vinham, quem também vêm agora. Na altura, não tinham qualquer tipo de apoio. Não 

tinham materiais, nem nada. Os elementos do grupo tinham apenas de se fazer sócias 

da ADCL, numa espécie de condição, para a cedência deste espaço para as aulas e 

pagamento do seguro. Entretanto, essa rapariga resolveu ser mais ambiciosa e criar 

um grupo mais estruturado e, inclusive, arranjar mais material. Foi aí que surgiu o 

apoio da Fundação Lapa do Lobo. Ela pediu apoio à FLL, para adquirir material. Uma 

das exigências da FLL foi contratar uma pessoa formada na área, pagando-lhe os 

honorários de uma pessoa formada na área. Começa assim o meu envolvimento no 

projeto. Inicialmente, fazíamos algumas iniciativas para angariar dinheiro para 

material, como por exemplo umas quermesses. Entretanto surgiu a ideia de cada 

pessoa, como é uma atividade gratuita, para além de pagar as cotas da ADCL, 

pagavam, por inscrição 10€, para ajudar a comprar material. Até que, numa das 

reuniões, o Dr. Carlos Torres, disse que se pretendia que a atividade fosse gratuita e 

que assumia a compra de todo o material que fosse necessário à prática desta 

atividade. 

 

2. Qual a sua principal motivação? Tem correspondido às expectativas? 
A minha principal motivação é por as pessoas a mexer, a fazer exercício físico. 

Há dois pontos essenciais. A saúde e a condição física. Quero que as pessoas se 

sintam bem, fortes, com energia e mais saudáveis. O exercício físico deve ser regular, 

daí as aulas três vezes por semana. Está mais que provado que, uma ou duas vezes 

por semana não tem qualquer efeito para a saúde, condição física. Aliás, já defendem 

que dever ser, no mínimo, cinco vezes por semana. O ideal seria todos os dias. Outro 
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ponto fundamental para mim é a boa disposição. É essencial as pessoas divertirem-

se. E eu posso dizer já assisti a mudanças em determinadas pessoas. Já aconteceu 

várias pessoas virem ter comigo e dizer-me que, desde que andam cá, deixam de 

tomar medicação para a depressão. O aspeto psicológico, para além do físico, é muito 

importante. 

 

3. Qual o público-alvo do projeto? E das atividades? 
Em relação ao público-alvo, tenho em funcionamento duas turmas. 

Inicialmente, era apenas uma, mas a procura tem aumentado. Há limite, devido ao 

material e ao espaço, até 25 elementos por turma. Neste momento, tenho casa cheia. 

Inscritas, são só mulheres, tenho mais de 50 e eu vou atualizando as inscrições, por 

causa do seguro, e vou registando quem desiste e quem entra de novo. Resumindo, 

são 2 turmas, de 25 alunas, entre os 15 e os 65 em que a principal atividade são aulas 

de 1 hora, três vezes por semana. Depois, temos uma atividade para o exterior que é 

a participação na festa de aniversário da ADCL, em abril. Fazemos uma 

apresentação. 

 

4. Considera que o projeto tem cariz educativo? Tem estratégia 
pedagógica definida? 

Esta atividade, por engano, é muitas vezes encarada como Zumba, mas aqui 

não praticamos só Zumba. O Zumba apareceu há cerca de um ano, sensivelmente. 

No Fitness Magic fazemos atividade fitness e aulas de grupo. O fitness envolve e 

engloba tudo o que seja aula com música. Aqui, utilizo várias modalidades do fitness: 

zumba, step, aeróbica de alto impacto, jump, o pilates, cardiofitball... 

Inicialmente, eu tinha dividido as três aulas em modalidades. Imagina, à 2ª 

feira zumba; à 4ª feira step; à 6ª jump, por exemplo. Mas, como tenho pessoas que 

só vêm a um dia da semana e estavam sempre a fazer o mesmo, tenho que andar 

sempre a variar. Tive que me adaptar ao público. Às vezes até venho com uma ideia 

e são as próprias alunas a sugerir que modalidades vamos praticar. Não sentimos 

necessidade, nem está dentro dos meus planos, nem dos delas, abrir ao exterior as 

nossas atividades. Fazemos aulas temáticas, por exemplo sobre o Halloween, mas 

sempre cá dentro. Elas não gostam muito de se mostrar. No verão, como fazemos as 

aulas ao ar livre, no Jardim Fundação Lapa do Lobo, as pessoas podem ir ver-nos e 

até podem exercitar-se connosco. 

 

5. Qual a relação deste projeto com outros projetos da FLL? 
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A relação com outros projetos é mínima. Já colaboramos uma vez com a 

Biblioteca, quando nos convidaste para o “Coreografia das palavras” e colaboramos 

duas vezes em iniciativas, em duas caminhadas, do Lapa Saudável. Mas só é possível 

colaborar se as alunas tiverem dispostas a isso. Sem elas, não faço nada. Mas eu, 

apesar de já ter tentado fazer algumas atividades em conjunto, por exemplo, com a 

Iniciação musical, isso não se realizou, porque faltou, porventura, tempo e 

oportunidade. 

 

6. Qual a relação deste projeto com outros projetos existentes noutras 
entidades? 

Neste caso, mantemos uma relação muito cúmplice com a ADCL. Aliás, penso 

que este projeto é fruto da junção de boas vontades da FLL e da ADCL. Em relação 

a outras entidades, como eu pertenço à Associação Animais em Risco, já lá fomos 

fazer uma apresentação, mas é mais por uma questão de relação pessoal que relação 

institucional. 

 

7. Qual a relação deste projeto com outras instituições de ensino, por 
exemplo a Escola? 

Não temos relação nenhuma com qualquer instituição de ensino. Ainda não se 

proporcionou. É difícil, até porque nenhuma das minhas alunas está em idade escolar 

e, por causa dos horários, é muito difícil concretizar o que quer que seja em horário 

escolar. Mas seria interessante, até porque tenho docentes e, nas escolas, há a 

disciplina de Educação Física e o Desporto Escolar. Seria interessante, mas difícil. 

 

8. Alguma atividade dá certificação ou acreditação? Vê vantagens? 
Eu possuo um curso de instrutora de Fitness e, recentemente, concluí o curso 

de instrutora de zumba, que é específico. Não vejo nenhuma vantagem em estas 

aulas terem uma vertente certificadora, até porque isso implicava seguir normas e 

regras muito difíceis de cumprir neste modelo. Eu posso dar formação, tenho 

habilitações para isso, mas tinha de haver uma formação teórica, por exemplo, e não 

vejo as pessoas dispostas a isso. E tem que haver uma instituição formadora, mas eu 

não estou para isso. 

 

9. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e 
cooperação dos seus intervenientes? 

Só o facto de elas praticarem, repetirem o exercício, estão a participar na sua 

própria condição física. Não se pratica exercício físico nem se melhora a condição 
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física ou a saúde ficando parada, a ver os outros. Elas são autónomas no sentido em 

que elas próprias podem praticar os exercícios e as coreografias que eu ensino. O 

exercício físico é algo que só depende da própria pessoa, da autonomia dela. Em 

relação à cooperação, fomento muito o espírito de grupo e o respeito pelos outros. O 

ambiente é maravilhoso, ótimo. Preocupo-me mais até com o bem-estar delas do que 

com o facto de transmitir qualquer coisa.  

 

10. Como se sente em relação à responsabilização na educação do 
indivíduo? 

Ao utilizar a música como elemento transformador, inspirador, libertador, 

espero estimular, nas minhas aulas, para além da prática regular do exercício físico, 

a coordenação ou o ritmo. Ou seja, exploro outros elementos do próprio dia-a-dia, 

para além da criação de hábitos de vida saudável. Basta-me o facto de elas decorarem 

as coreografias, para eu perceber que estou a estimular a coordenação e a 

concentração. 

Por exemplo, este público é diferente das crianças, porque não tem 

curiosidade de aprender e têm uma personalidade mais vincada. Por isso, mesmo 

sem cedências, é preciso educá-las e levá-las a bom porto. Acho que através da 

música conseguimos isso. Sabes que a parte lúdica, a brincadeira, pode ser 

prejudicial ao ritmo e à concentração, mas tento equilibrar isso. Desde que elas 

estejam felizes, pouco importa. 
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Apêndice 23 – Entrevista n.º 18 

Entrevistada: Irene Lopes 

Local: Por correio electrónico 

Data: 10 de dezembro 2014 

 

 

Irene Lopes é violinista responsável pelo “Grupo de Cordas da FLL – secção 

de violinos”. 

 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é 
responsável na FLL? 

A principal atividade é o ensino da música - o Violino, estando este inserido no 

projeto do Grupo de Cordas da Fundação Lapa do Lobo., constituído por violinos e 

guitarra clássica. 

 

2. Qual a sua principal motivação? Tem correspondido às expectativas? 
Acima de tudo transmitir conhecimentos sobre o instrumento neste caso o 

violino, e também um pouco de teoria, quanto mais não seja em leituras de partituras 

para facilitar o trabalho na execução do instrumento. Como em qualquer projeto, 

existem sempre formandos mais interessados e outros menos. Daí a expectativa 

aumenta conforme o interesse do aluno, tendo este capacidades ou aptidão para o 

sucesso. 

 

3. Qual o público-alvo do projeto? E das atividades? 
Tanto o projeto como para as atividades o público-alvo é o mesmo, tendo como 

único requisito ter idade superior a 10 anos. 

 

4. Considera que o projeto tem cariz educativo? Tem estratégia 
pedagógica definida? 

Claramente que sim, visto tratar-se da aprendizagem de dois tipos de 

instrumentos musicais, violino e guitarra clássica. No caso do instrumento que eu 

leciono, tem uma estratégia pedagógica definida. Estratégia essa utilizada a nível 

mundial por muitos pedagogos, sendo conhecido pelo Método Suzuki. 

 

5. Qual a relação deste projeto com outros projetos da FLL? 
Tem surgido convites e iniciativas com outros projetos tais como Iniciação 

musical, onde fazemos sempre em conjunto as festas de final de cada período do ano 
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letivo, Biblioteca da FLL, onde participamos juntamente num espetáculo memorável 

com a Banda Paracetamole, Atelier das Artes onde já tivemos o privilégio e vamos 

repetir ainda este ano um Desfile de Pais Natais pela aldeia da Lapa do Lobo. 

Participamos também em conjunto com o projeto Alcateia num espetáculo onde fomos 

a banda sonora de um Teatro de Sombras. E deixa que diga que há mais projetos em 

vista para serem desenvolvidos com todos os que referi anteriormente. 

 

6. Qual a relação deste projeto com outros projetos existentes noutras 
entidades? 

Tivemos uma parceria com a Banda Filarmónica de Carvalhal Redondo, onde 

fizemos dois concertos de Natal para poder mostrar à população em geral que os 

instrumentos de cordas podem juntar-se a outros tipos de instrumentos tais como 

sopros e percussão, formando assim uma pequena orquestra. 

Houve também uma atividade conjunta com o Grupo Coras Canto e Encanto 

de Canas de Senhorim, aquando do aniversário do mesmo onde em algumas peças 

fomos a banda sonora do Grupo em questão. 

 

7. Qual a relação deste projeto com outras instituições de ensino, por 
exemplo a Escola? 

Até ao momento não existe nenhum projeto com outra instituição de ensino. 

 

8. Alguma atividade dá certificação ou acreditação? Vê vantagens? 
Não, nenhuma dá certificação ou acreditação. 

 

9. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e 
cooperação dos seus intervenientes? 

Sinto-me responsável em transmitir tudo ou a maioria das coisas que fui 

aprendendo durante a minha vida na música. Tornando deste modo os meus alunos 

em questão mais autónomos na utilização do instrumento, mais responsáveis tanto 

pessoalmente como em grupo. Pois foi a pensar num grupo que se formou este 

projeto. 
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Apêndice 24 – Entrevista n.º 19 

Entrevistada: Ricardo Ribeiro 

Local: Fundação Lapa do Lobo – Edifício sede 

Data: 12 de dezembro 2014 – 16,00h 

 

Ricardo Ribeiro reside na Lapa do Lobo. Licenciado em Engenharia 

Informática é responsável pelo Curso de Informática da FLL. 

 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é 
responsável na FLL? 

As aulas de “Iniciação à informática” começaram porque houve uma procura 

enorme por parte das pessoas. Depois de perceber que havia pessoas 

suficientemente interessadas para abrir uma turma, fiz a proposta ao Dr. Carlos Torres 

e ele aceitou de imediato. Fiquei muito contente porque não saberia qual poderia ser 

a resposta, porque o investimento neste tipo de cursos e bastante elevado. Foram 

comprados 10 computadores e um videoprojector de propósito para o curso funcionar. 

O curso é limitado a 10 participantes. Eu já sabia que ia ter alunos. Antes de haver o 

curso já havia pré-inscrições. As aulas são duas vezes por semana, em sessões de 

duas horas cada, contabilizando cerca de 70h. O curso dura, mais ou menos 4 meses. 

A primeira aconteceu entre dezembro de 2013 e terminou em março de 2014. Está, 

neste momento, a decorrer a segunda turma, que iniciou em setembro e terminará em 

janeiro de 2015. 

 

2. Qual a sua principal motivação? Tem correspondido às expectativas? 
A minha principal motivação, ou seja, os principais objetivos e proporcionar às 

pessoas que nunca tiveram nenhum contacto com computares esse mesmo contacto. 

Ou seja, iniciá-las à informática, na ótica do utilizador. Ensino coisas muito simples, 

como ligar e desligar o computador; abrir e fechar ficheiros; copiar para o ambiente 

de trabalho um documento... No fundo, pretendo criar uma primeira relação ente o 

formando e o computador. Depois, já na parte final do curso, ensino a criar um texto, 

a configurá-lo, a formatá-lo minimamente. E temos também uma parte de iniciação à 

internet, nomeadamente através da criação de email, perfil de facebook, fazer 

pesquisas nos motores de busca. Isto é será muito óbvio para uma grande parte da 

população, mas para os meus formandos são grandes desafios. As aulas são 

bastante divertidas e ultrapassou, nas duas turmas, as minhas expectativas, porque 

eles são muito interessados. As pessoas entram no dinamismo das aulas e participam 

bastante, com boas ideias. Até porque eu estou a oferecer uma coisa nova para eles 
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e eles reagem muito bem a isso. Só tive um abandono, mas foi por doença. Como é 

em horário pós-laboral, à sexta, depois das 18 horas e ao sábado depois das 17 horas, 

as pessoas que assumem o compromisso não falham.  

 

3. Qual o público-alvo do projeto? E das atividades? 
Um dos critérios para serem aceites como formandos é a idade. Têm de ter 

mais de 40 anos, não havendo limite máximo de idade. No primeiro curso, outra 

condição era serem da Lapa do Lobo, mas nesta segunda turma alargámos às 

povoações à volta porque havia muitas pessoas de fora da Lapa interessadas. Depois, 

limitamos a inscrição a 10 alunos. As principais atividades são a prática em sala de 

aula. É um curso interativo, em que as pessoas vão aprendendo e experimentando 

ao mesmo tempo. Como têm a possibilidade de levas os computadores para casa, 

que é uma grande vantagem, os formandos podem ir praticando sozinhas o que 

aprendem nas aulas. Isso faz com que o curso tenha o máximo de aprendizagem 

possível. Poderíamos, por exemplo, ter uma atividade para o exterior, no final do 

curso, em que eles, de alguma forma, mostrassem o que tinham aprendido. Podíamos 

criar um blog da turma ou um grupo no facebook, mas até agora não fizemos nenhuma 

atividade desse género. Para já, nunca pensamos nisso, mas, a fazer-se, será sempre 

algo mais virtual que real, físico. 

 

4. Considera que o projeto tem cariz educativo? Tem estratégia 
pedagógica definida? 

A estratégia pedagógica é muito evidente, no sentido em que eu tenho um 

plano de aulas que vou seguindo, com objetivos definidos. Eu, no início, apresento o 

Plano, que tem a relação dos conteúdos com a previsão de horas. Porém, há aspetos 

que vamos ajustando, porque adaptamos ao ritmo dos formandos. Nesse sentido, 

aprendi muito com o curso anterior e, com esta turma, já eliminei o que não resultou 

e acrescentei novidades que vão mais ao encontro do público-alvo. Por exemplo, 

gostava de ensinar a trabalhar no Excel, mas só se sobrarem algumas horas no final 

de tudo é que o farei. Acho o Excel uma ferramenta essencial para o dia-a-dia. Porque 

podem registar os gastos diários, para gerir as despesas e fazer, no final do ano, 

apresentar o IRS, por exemplo. Aliás, se reparares, as aulas de informática são um 

pouco como o ensino básico. Tal como antes havia os analfabetos, agora existem 

analfabetos digitais e eu ensino a ler, escrever e calcular através do computador. Eu 

criei uma espécie de manuais, com instruções, passo a passo, e exercícios. Pois a 

minha principal estratégia é a participação na elaboração de exercícios. Em todas as 

aulas, eu distribuo o manual sobre o assunto que vamos trabalhar. Eu explico o que 
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vamos fazer e, à medida que faço no meu computador e projeto na tela com o 

videoprojector, eles vão-me acompanhando, passo a passo. É uma aula muito 

interativa, pois eu mostro a todos o que vou fazendo e eles vão fazendo no 

computadores deles. Ao fim da primeira explicação, faço um ensino mais 

individualizado, em que vou lugar a lugar, perceber as dificuldades das pessoas em 

determinado exercício. Para isso disponho na sala as mesas e cadeiras, de forma a 

conseguir dar a volta e circular para perto de qualquer um. É óbvio que dou mais 

atenção aos que têm mais dificuldade, prejudicando, se calhar, os outros, mas prefiro 

proceder assim. 

 

5. Qual a relação deste projeto com outros projetos da FLL? 
Quando eu dou as minhas aulas, acedo muitas vezes à página da Fundação 

para eles irem pesquisar notícias. Não há uma relação com nenhum projeto 

específico. Não trabalhamos em conjunto com mais nenhum projeto, mas os meus 

formandos têm conhecimento de tudo o que se passa na Fundação, pois usamos essa 

informação nas nossas aulas. Alguns textos que eles trabalham nas aulas são notícias 

da Fundação. Nunca fomos, também, solicitados para colaborar com outros projetos. 

 

6. Qual a relação deste projeto com outros projetos existentes noutras 
entidades? 

Com outras instituições também não temos relação nenhuma. Sabes que, 

como as pessoas são de diferentes localidades, é difícil criar elos de ligação fora do 

curso. Tenho as pessoas dentro da sala de aula, mas dificilmente relacionamo-nos 

com o exterior. Nunca, até agora, abrimos a porta do curso para o exterior. 

Poderíamos criar um blog ou qualquer coisa do género, de facto. Mas essa ideia 

nunca surgiu. 

 

7. Qual a relação deste projeto com outras instituições de ensino, por 
exemplo a Escola? 

Com a escola não à nenhuma relação, porque não temos ninguém em idade 

escolar. Mesmo com aquelas empresas de formação, que promovem cursos 

semelhantes a estes, não há relação nenhuma. Como nós temos uma forma muito 

própria de trabalhar e uma metodologia muito própria, não temos relação nenhuma, 

nem de parceria nem de qualquer espécie de atrito.  

 

8. Alguma atividade dá certificação ou acreditação? Vê vantagens? 
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Essas empresas de formação que falei há pouco passam certificados de 

formação. Eu não estou habilitado a dar formação certificada, nem a Fundação é 

entidade certificada de formação. Mas não vejo isso como uma desvantagem. Estes 

cursos existem mais numa perspetiva de desenvolvimento pessoal e social. Mesmo 

os formandos não se inscrevem para depois mostrarem o certificado. A principal 

preocupação é que os alunos utilizem as competências que adquiram no curso. A 

principal vantagem deste curso, mais do que um diploma, é conseguir e saber 

comunicar com os familiares que estão longe, através do skype. Quase todos os meus 

formandos têm familiares no estrangeiro e adoram que eu lhes ensine a comunicar 

pelo skype. Se eu desse um curso de Iniciação à Informática, segundo os referenciais 

de formação, em 70 horas, eu nunca teria tempo de abordar a Internet. Dava outras 

matérias, tinha outras regras e, de certeza, que deixava muita gente para trás. Eu 

perderia muito tempo a falar de outras coisas, sem interesse para eles. Aí sim, 

desistiriam, se calhar, mais pessoas. Sendo um curso não acreditado, mas feito à 

medida deles, já posso ensinar o que acho que eles vão precisar para o dia-a-dia. 

 

9. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e 
cooperação dos seus intervenientes? 

Este curso acompanha a evolução da sociedade, que é o uso cada vez maior, 

das tecnologias. Ao ensinar as pessoas a mexer, pela primeira vez, em computadores, 

estou a fazer deles participantes na sociedade, pois já se podem “ligar” à sociedade. 

Uma pessoa que utilize um facebook, a criar uma receita em word, a enviar um email, 

a ler um jornal online, a fazer tudo isto... está a participar na sociedade. Eu tento dar 

sempre um sentido prático e útil aos conteúdos que ensino. O facto de levarem os 

computadores para casa, o que acho que é algo muito singular nesta formação 

(poucos sítios fazem isso), fazem com que eles sejam autónomos e dominadores da 

própria aprendizagem. Eu estou a dar as ferramentas para que eles, depois, possam 

fazer por eles. Mesmo a cooperação, o sentido de grupo, de rede, é algo muito 

importante. Um facto curioso é que alguns mudaram de lugar, misturando quem se 

adiantava mais com quem se atrasava mais, para uns se poderem ajudar aos outros. 

Mas eu não me chateio que eles ensinem porque, ensinando, também estão a 

aprender, porque estão a exercitar. O que me chateia é, em vez ensinarem, fazerem 

por eles. Isso não aceito. Porque só aprende quem faz, quem mexe, e não quem vê. 

O que se passa na maioria dos cursos de informática é que existem 10 computadores 

para 30 alunos. Ora, assim, nem todos podem experimentar. Logo, os que estão a ver 

os outros mexer, não aprendem. Não mexe, não faz, não surge problemas, não 

aprende. Aliás, a aprendizagem é mínima. Aqui aprendem todos. Por isso é que o 
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curso tem 10 alunos e não tem 20, porque a parte prática é a mais importante. E, por 

outro lado, consigo fazer um ensino aproximado a todos. 

 

10. Como se sente em relação à responsabilização na educação do 
indivíduo? 

Eu creio que estou a reeducar as pessoas. Eles estão a aprender algo 

completamente novo. Eu tenho a noção que estou a transformar as pessoas porque 

eles saem daqui diferentes. Depois das 70h, eles ficam mais autónomos, mais 

integrados, mais seguros de si, mais participativos. Depois da escola, vem esta 

escola. Acho que muitas das pessoas que frequentam este curso acabam por se 

integrar, ou reintegrar, na sociedade. Muitas delas são minhas amigas nas redes 

sociais e eu acompanho a evolução delas através disso. Eles aprendem a enviar 

documentos para outras pessoas, a partilhar fotografias, por exemplo. Como me disse 

uma aluna, ensinar estas pessoas a trabalhar num computador é como ensinar uma 

criança a andar de bicicleta – é uma competência que lhes vai ser útil para a vida. 

Têm é de praticar, mexer. Mas, por isso mesmo, eu disponibilizo os materiais que fiz, 

para elas voltarem a ler e, eles próprios reaprenderem. 
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Apêndice 25 – Entrevista n.º 20 

Entrevistada: Simão Pedro Simão 

Local: Fundação Lapa do Lobo 

Data: 9 de janeiro 2015 – 18,00h 

 

Simão Pedro Simão é o condutor do transporte utilizado no Serviço de boleias 

gratuitas da Fundação Lapa do Lobo. 

 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é 
responsável na FLL? 

A principal atividade de Serviço Boleias Gratuito Fundação, que consiste num 

itinerário diário, um percurso fixo, onde as pessoas podem usufruir de um transporte 

totalmente gratuito. 

 

2. Qual a sua principal motivação? Tem correspondido às expectativas? 
Acima de tudo é um privilégio fazer parte de um projeto onde posso, 

principalmente, ajudar as pessoas, pois este serviço ajuda e muito, principalmente em 

termos financeiros, as pessoas. Sinceramente ultrapassou as minhas expectativas, 

pois atingimos um número de utilizadores enorme. 

 

3. Qual o público-alvo do projeto? E das atividades? 
Quando iniciamos o projeto tinha em mente que a maioria dos utilizadores 

seriam idosos, algo que se revelou não ser verdade, pois abrangemos todas as faixas 

etárias. São pessoas idosas e menos idosas, que se deslocam à farmácia, aos 

correios, ao posto médico, ao banco, à Câmara Municipal, à Segurança Social, à 

Formação dos Centros de Formação e Emprego, etc. São estudantes, que por entrar 

mais tarde na escola, utilizam este serviço, ou que frequentam outras atividades da 

Fundação Lapa do Lobo e aproveitam o horário da Boleia Gratuita para se deslocarem 

para essas atividades, etc. 

 
4. Qual a relação deste projeto com outros projetos da FLL? 
Alguns participantes de outras atividades da FLL utilizam regularmente o 

transporte gratuito.  

 

5. Qual a relação deste projeto com outros projetos existentes noutras 
entidades? 
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Este projeto permite as pessoas irem ao Banco, à Farmácia, à Câmara 

Municipal, aos CTT, ao Centro de Emprego, etc. Logo, torna-se uma grande ajuda 

para criar elos de ligação entre as entidades e as pessoas. 

 

7. Qual a relação deste projeto com outras instituições de ensino, por 
exemplo a Escola? 

Muitos alunos, que por entrarem mais tarde, utilizam o transporte para ir para 

a Escola. Também utilizam o transporte desempregados, para irem para as formações 

obrigatórias do IEFP, por exemplo. 

 

9. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e 
cooperação dos seus intervenientes? 

 

O Serviço de boleias gratuitas da FLL permite, principalmente, às pessoas 

poupar algum dinheiro. Nos dias que correm faz alguma diferença no orçamento 

familiar. Também permite as pessoas mais idosas não dependerem tanto das famílias, 

tornando-se mais autónomas. Como só podem utilizar o serviço oito pessoas de cada 

vez, e eu nunca tive necessidade de criar uma ordem de utilização, isso leva a que as 

pessoas se respeitem e aceitem a ordem de chegada, o que demonstra 

responsabilidade e companheirismo para com os outros. 

 

10. Como se sente em relação à responsabilização na educação do 
indivíduo? 

Sinto que ajuda muito as pessoas mais carenciadas, com reformas 

baixíssimas (assim o manifestam), pois este serviço permite às pessoas poupar algum 

dinheiro para fazer face a outras necessidades. Também permite deslocarem-se com 

mais frequência a outros lugares sem custos, o que é bastante positivo para elas. 
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Apêndice 26 – Entrevista n.º 21 

Entrevistada: Lia Alvadia 

Local: Fundação Lapa do Lobo 

Data: 10 de janeiro 2015 – 10,00h 

 

Adélia Alvadia é a artesã responsável pelo Curso de tapeçaria da FLL. 

 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é 
responsável na FLL? 

A principal atividade são as aulas de tapeçaria. Agora é tapeçaria. Já dei 

formação em execução de bonecas de pano; oficinas de reciclagem, acessórios de 

moda, entre outros. Cada curso demorava, aproximadamente, 100h. São oficinas 

curtas. 

Tudo começou quando o Dr. Carlos me convidou para apresentar propostas 

daquilo que eu poderia ensinar. No primeiro curso apresentei três propostas e ele 

escolheu as bonecas de pano. O segundo curso foi de arte floral. O terceiro foi acerca 

da reciclagem e da recuperação de peças, onde se reabilitaram mobílias velhas. 

Quando acabei de executar os três cursos, fiz três novas propostas. Repeti a proposta 

de bonecas de pano, pois tive muita procura. Havia muita gente interessada. Das 

outras duas, o Dr. Carlos elegeu a tapeçaria. Desta vez o curso teria a duração de um 

ano, o que se traduz em 120 horas, aproximadamente. Este curso termina em 

Setembro e já tenho ideias para próximos cursos. Ideias não faltam e formandos 

interessados também não. 

A atividade principal é a aula semanal com duração de duas horas, à 6ª feira. 

Dependeu muito da disponibilidade das salas do Edifício Multifuncional. 

Outra atividade é a exposição dos trabalhos finais dos participantes, no final 

do ano, que tem lugar no Edifício multifuncional. Os principais objetivos são ensinar 

as técnicas de tapeçaria; proporcionar o sentimento de satisfação na construção de 

arte; despertar a sensibilidade de cada uma e, por último, preservar a tradição e 

adaptá-la a gostos contemporâneos. 

 

2. Qual a sua principal motivação? Tem correspondido às expectativas? 
A minha principal motivação é perceber que há uma série de pessoas que 

tiram rendimento das aprendizagens. Tenho formandas e ex-formandas que 

participam em Feiras e Exposições a par comigo e que já ganham dinheiro com 

vendas. Tem corrido sempre de acordo com as expectativas. Tenho sempre a 

sensação de dever cumprido, em todas as aulas. As formandas gostam muito e só 
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têm pena que o curso termine um dia, pois um ano passa rápido. Apesar de ser pós-

laboral e de haver pessoas muito ocupadas no seu dia-a-dia, tenho um registo de 

assiduidade exemplar. 

 

3. Qual o público-alvo do projeto? E das atividades? 
Estes cursos têm público-alvo predominante todas as pessoas maiores de 12 

anos. Já tive cursos com público dessa idade. Porém a tapeçaria teve a adesão de 

pessoas entre os 20 e os 70 anos. São todas mulheres, a maioria é gente que está 

ainda no ativo. 

 
4. Qual a relação deste projeto com outros projetos da FLL? 
Não. Eu colaboro, mas nunca houve oportunidade pois são horários diferentes, 

dias diferentes e públicos diferentes. Mas espero que um dia se reúnam as artes todas 

da FLL, por exemplo, num dia especial. Confesso que nunca tinha pensado nisso. 

Corre tudo tão bem, com os cursos em si. As pessoas estão satisfeitas só com o nosso 

trabalho, mas estamos completamente recetivas, tanto eu como as formandas, para 

um trabalho em cooperação. 

Eu faço, na tapeçaria um “Livro de Pontos”, que é um livro onde cada página 

é bordada com o ponto aprendido. É uma metodologia que permite ficar registado as 

aprendizagens adquiridas. Em primeiro lugar, entrego um manual, esquematizado, 

com mais de 100 pontos diferentes. Depois, elas definem qual a ordem dos pontos 

que querem aprender. Eu sou capaz de estar a ensinar pontos diferentes, a pessoas 

diferentes, na mesma sessão. Ausculto sempre as necessidades e gostos de cada 

um e faço um projeto de trabalho com elas, de modo a adaptar o ponto e o trabalho 

aos gostos de cada uma. Obviamente que dou sugestões para ficar um trabalho final 

agradável. Elas fazem o apontamento no livro do ponto aprendido. Primeiro faço a 

prática e depois elas registam autonomamente a teoria. Há condições na FLL para 

que todo o trabalho, apesar de poder ser adiantado em casa, fique terminado nas 

instalações da FLL. 

 

5. Qual a relação deste projeto com outros projetos existentes noutras 
entidades? 

Para já não. Acho que seria giro participarmos em eventos, como grupo. 

 

7. Qual a relação deste projeto com outras instituições de ensino, por 
exemplo a Escola? 

Nunca houve relação. 
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9. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e 
cooperação dos seus intervenientes? 

No Curso de tapeçaria, ao nível da participação, por ser um curso prático, os 

participantes constroem, com projetos deles, o seu próprio trabalho. Por ser um curso 

prático, materializa-se sempre a aprendizagem. Existe um produto final que as 

formandas levam para casa. 

Ao nível da autonomia, o facto de aprenderem uma arte permite que todas, no 

final do curso, consigam adquirir autonomia. Já te disse que já existem ex-formandas 

a ganhar dinheiro com as artes que aprendem comigo. Em relação à cooperação, 

sinto que há união no grupo, revelada na entreajuda entre colegas. Para estes cursos 

funcionarem é preciso haver bom ambiente e respeito pelos ritmos de cada um. 
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Apêndice 27 – Entrevista n.º 22 

Entrevistada: Maria do Carmo Batalha Torres (Administração da FLL) 

Local: Fundação Lapa do Lobo 

Data: 10 de janeiro 2015 – 16,00h 

 

Maria do Carmo Batalha é vice-presidente da Administração da Fundação 

Lapa do Lobo e responsável pela atribuição dos Apoios Estudantis. Completou a 

Instrução Primária na Azambuja, onde testemunhou, pela primeira vez, o tratamento 

diferenciado que tinha, em relação às outras crianças, por pertencer a uma família 

mais privilegiada. Engenheira Agrónoma de formação, com Mestrado em Ciências 

Alimentares e em Marketing, considera que nunca foi uma técnica de campo, mas de 

indústrias. Sempre com uma vida ligada ao sector dos vinhos e à economia, acabou 

por se reformar e abraçar estes projetos. Assume que está na segunda fase da sua 

vida, na Lapa do Lobo, entre a Fundação, a Quinta, as Casas do Lupo – Alojamento 

local e a família. 

 

1. Qual a origem e as causas que motivaram a constituição da FLL? 
A Fundação Lapa do Lobo e tudo o que lhe está associado acabou por surgir 

naturalmente, com base num contexto que tinha a ver com um vínculo muito forte que 

o meu marido tinha com esta aldeia, devido à forte ligação que ele tinha, 

fundamentalmente, com a avó. Como sabe, o meu marido ficou sem mãe muito cedo 

e a avó foi uma pessoa fundamental para ele, quer pelas características de feitio e 

personalidade que tinha, quer pelo facto de ter, digamos, substituído um pouco a mãe. 

Acho que isso potenciou a ligação do Dr. Carlos à Lapa do Lobo. O facto de ter ficado 

com a casa da avó, que era desejo dela, também veio na mesma linha. O facto de 

todos nós, eu e os meus filhos, abraçarmos esta terra e entusiasmarmo-nos fez com 

que surgisse a vontade de fazer mais qualquer coisa que nos ligasse à terra e às 

pessoas da terra. Não houve um projeto inicial. Nunca pensámos fazer uma Fundação 

para fazer isto ou aquilo. Na minha opinião, surgiu primeiro a ligação muito forte à 

Lapa do Lobo e o desejo de fazer qualquer coisa, quer para o desenvolvimento da 

terra, quer para nos ocupar neste espaço de que gostamos muito e que tínhamos 

escolhido para passar parte da nossa vida. A Fundação nasce mais como fruto de um 

desejo nosso. A população tratava-nos bem, até porque a avó era uma pessoa muito 

querida. A família tinha algum peso na aldeia. O avô do Dr. Carlos, apesar de ter sido 

uma pessoa menos popular, contribuiu para o desenvolvimento da aldeia e era muito 

reconhecido por isso. A avó era uma simpatia e toda a gente a adorava, para além 

das relações familiares. As pessoas sempre nos trataram lindamente e ficaram muito 
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contentes pelo facto de nós, do Dr. em particular, ter ficado com a casa e pelo facto 

de nós termos feito renascer a casa e a vivência à volta da casa. Nós passamos a vir 

para cá com regularidade, trazíamos gente da família, amigos... e sempre houve uma 

empatia muito grande das pessoas connosco. Por outro lado, sentimos também 

necessidade de promover algum acesso cultural às pessoas que vinham convosco. 

Principalmente o meu marido, que tinha uma imagem do que era a Lapa do Lobo 

antigamente (a pobreza, a miséria...) e do que era agora, num passado recente (uma 

aldeia que também entusiasma as pessoas). Se calhar, noutra aldeia, não se sentia 

esta vontade de fazer alguma coisa. A Lapa do Lobo é uma aldeia onde nós vemos 

gente nova, casas novas, crianças. Sentimos, à partida, mais recetividade e mais 

matéria para se fazer algo. 
Podemos dizer que começamos pelo investimento arquitetónico, porque se viu 

que valia a pena. Vimos que não era preciso recuperar uma aldeia inteira, porque ela 

tinha vida, tinha pessoas. Começamos por recuperar a nossa casa, a casa dos nossos 

filhos e, depois, aquelas que estavam no eixo histórico, que de certa forma nos vieram 

parar às mãos, e que resolvemos recuperar. Acho que, atualmente, a aldeia não tem 

nada a ver com o que era. Quem entra na Lapa do Lobo hoje percebe as diferenças 

com a Lapa de há dez anos atrás. Mas o mérito não foi só nosso. Acho que é, 

realmente, uma aldeia diferente, com condições diferentes. Se fossemos fazer esta 

intervenção noutra aldeia, uma pessoa poderia desanimar mais, porque dificilmente 

encontrava motivos. Acho que temos de fazer pela evolução, pela mudança, mas 

também acho que tem de haver essa sensibilidade. As coisas não acontecem por 

acaso. O que é interessante é que as pessoas daqui, vivendo bem, não sentem 

determinado tipo de necessidades culturais nem estão dispostas a pagar por 

propostas culturais. Nunca sequer pensaram nisso. Não estão formatadas para isso. 

Não lhes sentem a falta. 
 

2. Qual o motivo da delimitação da área geográfica de abrangência? 
O lógico seria optar por uma dimensão concelhia. Não iriamos estar 

restringidos à Lapa do Lobo, porque nada vive isolado, basta pensar nas escolas. Aí, 

a escolha seria Nelas, sede do concelho. Neste caso, a área de abrangência são dois 

concelhos – o de Nelas e o de Carregal de Nelas – porque a Lapa do Lobo está na 

fronteira entre os dois concelhos. Tradicionalmente, pelo menos no caso da família do 

Dr. Carlos, as pessoas iam muitas vezes ao concelho vizinho fazer compras, por 

exemplo. Nós próprios temos uma ligação muito forte a Oliveirinha, Carregal do Sal. 

Como a Lapa do Lobo está equidistante da sede dos dois concelhos, o nosso 

pensamento sempre foi encarar os dois concelhos como uma área só. A base será o 
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concelho, porque o tipo de projeto que fomentamos na FLL não é um projeto para um 

distrito, muito menos para um país. Mas também não o queremos limitar a uma aldeia, 

porque considero que não nos devamos fechar na nossa concha. Por outro lado, os 

nossos meios não são inesgotáveis e têm limites. Temos um orçamento para aquilo a 

que nos propomos fazer e esse orçamento dá para realizar coisas muito 

interessantes, se limitarmos a nossa área geográfica a estes dois concelhos. Temos 

pequenas exceções, claro. Mas são exemplos que, depois, têm influência nos nossos 

concelhos. O CMAD, por exemplo, está sediado em Santa Comba Dão, mas trabalha 

com alunos da nossa área de abrangência. No caso dos bolseiros, nós temos 

capacidade para apoiar os nossos bolseiros, mas temos que limitar-nos aos bolseiros 

dos nossos concelhos. Temos exceções, mas que aconteceram de forma natural, por 

haver uma ligação, de algum modo, com a nossa área de abrangência. Há sempre 

uma ligação. A nossa dimensão permite-nos não estandardizar as coisas. Permite-

nos personalizar os processos e apreciar as coisas de forma individual, o que permite 

oferecer um tipo de serviço completamente diferente. É essa a nossa intenção, aliás. 

Quando ouço as pessoas que nos consideram altruístas, eu respondo que o altruísmo 

tem de ser q.b. Porque isto também é uma forma nossa de estar na vida, uma forma 

de trabalhar. Neste momento, isto é o meu trabalho. Eu dedico-me a ele porque é um 

trabalho e esta é a minha forma de trabalhar. A análise individual, o tratamento 

individualizado é também algo que me agrada. Se eu recebesse solicitações de um 

distrito inteiro, esta forma de trabalhar seria impossível. Era necessário um staff tal 

para concretizar as coisas e perdia-se a ligação, que tão bem nos carateriza. 

 

3. Sente que estes exemplos deveriam reproduzir-se em Portugal? 
O projeto que eu considero mais parecido com o nosso, sem pretensão 

nenhum e tendo noção da diferença de proporção, adaptando a escala, é a 

Gulbenkian. Nós, aqui, temos a nossa escala. Uma escala diferente. Agora, qualquer 

projeto deve adaptar-se à realidade e às mudanças que se registam na sociedade. 

Eu, às vezes, penso nisso. Há coisas que nós desenvolvemos agora que, daqui a uns 

anos, deixarão de fazer sentido e teremos de partir para outras. A sociedade evoluiu 

e já não será uma necessidade à qual a Fundação deve ou pode responder. Acho, no 

entanto, que seria muito bom para o nosso país se existissem mais projetos à nossa 

escala, noutras regiões. Nesta pequena escala, estes projetos são muito importantes 

para modificar, fazer com que as pessoas cresçam de maneira diferente, para deixar 

semente. 

 

4. Qual o motivo de preferir atividades de âmbito educativo e cultural? 
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Sou apologista das intervenções culturais, porque considero que o 

crescimento das pessoas, o seu desenvolvimento intelectual, precisa da parte cultural. 

As pessoas aqui já vivem bem, têm televisão, por exemplo (apesar de eu considerar 

que a televisão não é o melhor veículo para o desenvolvimento da pessoa. Pelo 

contrário, até as estupidifica). Contudo, a maioria das pessoas desta zona ainda não 

estão despertas nem têm necessidades culturais. Não lhes foram criadas. As pessoas 

não cresceram de forma a despertar nelas necessidades culturais. Se nós 

incentivarmos isso nas crianças, estas crianças vão crescer com outros valores, 

estéticos, culturais. Vão crescer com outras necessidades. De certeza que os filhos 

dessas crianças já estarão, por exemplo, dispostos a procurar e pagar música, 

museus, dança. É isso que nós queremos implementar. É essa a semente que 

queremos lançar. É claro que, para muitas pessoas, só interessa que uma criança 

estude e termine o curso. Mas estas crianças que passam pelas atividades da FLL 

(música, atelier das artes, cinema, oficinas, etc.), quer desenvolvidas aqui, quer nas 

escolas, já vão crescer de maneira diferente. 

Por outro lado, eu não considero que haja muita carência económica aqui na 

Lapa do Lobo. Deve haver alguns casos, mas acho que já existem apoios, quer do 

Estado, quer da Paróquia. Nestas comunidades, as Igrejas desenvolvem um bom 

trabalho e o apoio que se vê aos idosos, por exemplo, é muito bom. No campo social, 

acho, muito sinceramente, que é o Estado que tem obrigação de colmatar essas 

falhas. A FLL poderá, pontualmente, ser uma mais-valia. A única área onde nós, 

indiretamente, fazemos um apoio social é através dos Apoios Estudantis. Isto porque 

consideramos que, em alguns casos, o apoio que o Estado dá condiciona. Já não digo 

que impede. A falta de dinheiro pode desmotivar, mas não impede. Hoje em dia, 

alguém com bastante força de vontade, candidatando-se à Bolsa do Estado, 

trabalhando, acho que consegue terminar um curso. Claro que os problemas 

financeiros desmotivam e condicionam a escolha dos cursos. Tenho bolseiros que 

iriam optar por cursos em Viseu, porque não tinham dinheiro para estudar no Porto, 

em Coimbra ou em Lisboa. Isto é uma forma de apoio social, mas uma forma indireta 

de apoiar a cultura e a educação. Mas, como eu digo, o Apoio estudantil não é 

manifestamente social, é mais educativa. A primeira bolsa foi atribuída em 2008/2009. 

Depois, a valer, foi desde 2010/2011 até agora. Nestes anos letivos, passaram por 

aqui 4 ou 5 miúdos que, se nós não os apoiássemos, não tinham estudado mesmo, 

por dramas que aconteceram na família, problemas económicos e, como as bolsas 

do Estado chegam sempre tarde, eles nunca teriam dinheiro para conseguir fazer face 

às dificuldades e não teriam estudado. A grande maioria, eu diria, conseguia 

frequentar um curso superior. Os pedidos têm crescido e a avaliação é realizada por 
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mim, através de todos os dados que eu solicito aos candidatos e das entrevistas que 

realizo com eles e com as famílias. Mas, curiosamente, este ano letivo, de 2014/15, 

eu recebi menos pedidos. Não sei porquê, mas acho que, segundo o que li, há menos 

alunos a concorrer ao ensino superior e menos alunos a estudar. Não sei se a crise 

também teve alguma influência. Também pode ter a ver com o facto de os nossos 

critérios começarem a ser entendidos pelas pessoas. Cerca de 50% dos pedidos que 

nos chegam são recusados. Por exemplo, nós não atribuímos bolsas de mérito. O 

nosso Apoio estudantil não é definido pelas classificações dos candidatos. Não temos 

esse critério. O que procuramos é que ninguém deixe de estudar ou passe muitos 

sacrifícios para o conseguir fazer. Por exemplo, 99% dos nossos bolseiros têm bolsa 

do Estado. Nós fazemos um complemento disso e, um aspeto muito importante, 

fazemos um adiantamento, até eles receberem a bolsa do Estado. De Setembro até, 

mais ou menos, Janeiro, os alunos não recebem a Bolsa do Estado e têm de suportar 

os gastos. São três, quatro meses em que eles têm de adiantar o dinheiro e a maioria 

não tem. Eu tenho muitos casos em que as famílias não têm suporte económico para 

adiantar esse dinheiro. O que a FLL faz é adiantar dinheiro e, quando eles recebem a 

bolsa do Estado, fazemos encontro de contas e muitos deles devolvem o dinheiro. Na 

maioria dos casos, o que acontece é que eles, depois, passam a receber menos 

dinheiro ou, já tive casos desses, deixam de receber o Apoio estudantil até ao final do 

ano. Esta necessidade do adiantamento era algo para o qual eu não tinha 

sensibilidade e foi aqui que tomei consciência de que muitos alunos, se não fosse a 

FLL, não tinham hipótese de estudar. Atenção que o Apoio estudantil é para alunos 

que saem do ensino obrigatório. Ou seja, que ingressam no ensino superior. O que 

constatamos é que, durante o ensino obrigatório, até ao 12º ano, com os Cursos 

Profissionais, por exemplo, as ajudas são mais do que suficientes. Apoiamos 

licenciaturas, Mestrados e mestrados integrados. Temos alguns casos de 

Doutoramento, mas poucos. 

 

5. Quais as principais atividades/ projetos e público-alvo predominante? 
O público-alvo predominante são os jovens. Claro que temos outras atividades 

e queremos que as pessoas de outras idades usufruam delas, como por exemplo o 

cinema, os workshops ou os Cursos do Multifuncional. Porém, diria que não é o nosso 

público principal. Se formos às estatísticas, vemos que a nossa grande aposta é na 

evolução cultural da nova geração e das gerações que vêm. O Serviço educativo, que 

trabalha maioritariamente com o público escolar, acaba por, até estatisticamente, 

abranger o maior número de pessoas. A Biblioteca também trabalha essencialmente 

com público jovem. Claro que, depois, o outro público que temos é menor. Temos 
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aficionados de algumas atividades da Fundação, com mais idade. Considero, mesmo 

assim, que as portas da Fundação estão abertas para toda a gente e para todas as 

pessoas. Curiosamente, a grande maioria da população da Lapa do Lobo não vem às 

atividades da Fundação. Eu tenho consciência de que, quando se faz alguma 

atividade no Salão da ADCL, aparecem mais de 200 pessoas. Isso acontece ou 

porque não se sentem tão à vontade no edifício sede da FLL ou porque as atividades 

não são tão populares. Por exemplo, quando se trata de uma Banda Filarmónica ou 

um Grupo de música tradicional, como não temos condições físicas de os receber na 

FLL, o espetáculo é realizado na ADCL e aquilo enche sempre. Mas, por outro lado, 

os encontros, os simpósios, as inaugurações de exposições são realizados na sede 

da FLL. Claro que temos público de idade intermédia que participa nessas atividades, 

mas não temos pessoas, em massa, da Lapa do Lobo a aderir a essas iniciativas. Até 

porque, provavelmente, para a maioria dos habitantes daqui, vir a uma inauguração 

de uma exposição diz-lhes pouco. 

 

6. Considera a FLL um espaço educativo? Tem estratégia pedagógica 
definida? 

Não sei se podemos dizer que é uma estratégia educativa definida. Eu penso 

que tentamos chegar a vários públicos de outra maneira. O trabalho da Biblioteca é 

disso um bom exemplo. Quando foi aos lares, dinamizar leituras, que este ano será 

nas associações de bombeiros; as tertúlias de poesia; as Radionovelas, das quais 

recordo a presença de pessoas da aldeia no público. De vez em quando, tentamos 

levar a cultura a outros públicos, menos jovens, de forma diferente. Outro exemplo foi 

o livro “O Lobo da Lapa”, que andou de casa em casa, para as pessoas escreverem, 

ou o arraial de Santo António, com as pinturas de rua. Eu estou convencida que a 

ampliação do edifício sede da FLL e o aumento do espaço do jardim vai permitir trazer 

mais as pessoas ao espaço FLL, sem que eles sentam receio de não saber o que 

fazer num espaço como este.  

 

7. Qual a relação entre a FLL e outros espaços culturais e educativos, 
nomeadamente a Escola? 

A relação é fantástica e muito saudável. Nós colaboramos com muitas 

entidades. Em relação à educação, não temos problemas nenhuns no trabalho que 

desenvolvemos com as escolas. Eu acho que os agentes dinamizadores da educação 

nestes dois concelhos reconhecem as vantagens que têm ao usufruírem das 

iniciativas da FLL e do seu Serviço educativo. Tudo são mais-valias em relação ao 

esforço que eles fazem com os alunos. Em relação a outras entidades culturais, acho 
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que nós temos uma boa relação. Com a Escola trabalhamos mais em parceria, em 

que elas beneficiam do nosso Serviço educativo. Com as outras organizações, 

associações, etc., a FLL apoia iniciativas fomentadas por eles, mas há sempre uma 

condição que é a Lapa do Lobo beneficiar das atividades e eventos organizados por 

eles. Às vezes não é muito fácil, porque as condições que temos aqui não permitem 

receber determinados tipos de espetáculos, mas já têm vindo alguns Teatros, algumas 

Bandas Filarmónicas, e outros que não me recordo agora, apresentar espetáculos à 

Lapa do Lobo, quer à ADCL, quer ao Jardim Fundação Lapa do Lobo. Podemos falar 

de dois tipos de atividades. Um tipo que a Fundação apoia, mas que não se intromete 

no desenvolvimento e organização, que será competência da entidade apoiada. 

Apoiamos dessa forma porque consideramos que quanto maior for a oferta cultural 

nestes concelhos, melhor será o desenvolvimento dos jovens e mais as pessoas 

beneficiam. Nós tentamos apoiar tudo o que nos pareça que tem credibilidade para 

se oferecer ao público. Outro tipo, que acontece nas escolas, através do Serviço 

educativo, que é um serviço prestado pela FLL, mas que tem de ser realizado em 

colaboração com as escolas.  

Ainda em relação a outras entidades, reconheço dois ou três exemplos, 

ligados a uma elite cultural de Canas, que desenvolve determinadas atividades. O 

facto de nós proporcionarmos o acesso cultural às pessoas de graça pode ter criado 

um sentimento de concorrência a essas organizações. Mas eu acho que não podemos 

falar de concorrência, porque há uma diferença fundamental. Falo sem grande 

conhecimento de causa, mas acho que há iniciativas e organizações que fazem 

cultura para uma determinada elite de pessoas, com exigências culturais. Nós 

oferecemos cultura a todas as pessoas. É esse o nosso objetivo: oferecer cultura às 

pessoas vulgares, comuns. As pessoas vulgares, numa cidade, têm necessidades 

culturais, mas as pessoas vulgares de uma aldeia têm muito poucas necessidades 

culturais. A oferta cultural, de Canas nomeadamente, é mais elitista. O público, que 

tem de pagar, ou na maioria não sente essa necessidade cultural e não quer pagar 

ou pertence a essa elite, que reúne condições para pagar. Acho que houve aqui uma 

animosidade, porque pensaram que éramos concorrentes deles. Não somos. 

Tentámos, inclusive, desenvolver alguns projetos em parceria. Neste momento até 

estamos a desenvolver um, que agora até está a resultar. Eu não critico cobrarem 

dinheiro pelas atividades, pois nem toda a gente tem as possibilidades que a FLL tem. 

Algumas pessoas, da elite cultural, se por acaso tivessem o dinheiro que nós temos, 

não fariam um projeto como o nosso. Se calhar, fariam coisas fantásticas a nível 

cultural, mas para um público muito mais restrito. Não é esse o nosso objetivo. Nós 

queremos oferecer cultura às pessoas vulgares daqui. Por outro lado, nenhum curso 



 

 151 

faz concorrência a nenhuma atividade desenvolvida por outras organizações. Para já, 

a maioria dos cursos são desenvolvidos porque as pessoas têm ideias e nos 

procuram. Muitas coisas que acontecem na FLL resultam da iniciativa das pessoas, 

que vêm ter connosco e apresentam propostas ou dão ideias. Por exemplo, o nosso 

Curso de Informática é um sucesso porque é uma necessidade real daqui, destas 

pessoas. As pessoas não iam pagar para frequentar um curso de informática, até 

porque eles não precisam de um diploma de informática. Eles só precisam dessa 

competência. Há outro curso que eu gostaria que fosse implementado, e ainda não 

desisti, por achar que é uma ferramenta fundamental, que são os cursos de línguas, 

especialmente o inglês, para todas as idades. É uma competência que faz a diferença 

na carreira das pessoas. 

 

8. Existe algum projeto/ atividade certificada ou acreditada? Vê 
vantagens nesse facto? 

A Fundação já apoiou duas iniciativas desse género, mas foram pontuais. 

Nunca sentimos a necessidade de acreditar as nossas iniciativas. Não acho uma 

necessidade. Para nós, não faz sentido ter atividades ou cursos acreditados. Nós 

temos os nossos produtos e as pessoas usufruem deles. Nunca entendemos que as 

pessoas precisassem de uma certificação para frequentar os nossos cursos, 

workshops ou outras atividades. Não desenvolvemos cursos do qual se obtém um 

diploma. Para que servem essas certificações? Claro que reconhecemos e 

entendemos a certificação que os professores precisam de ter por motivos de carreira, 

mas isso, para nós, vale o que vale. As pessoas procuram essas certificações porque 

precisam. Creio que se perderia a genuinidade dos processos. Nós podíamos optar 

por cursos em que as pessoas, depois, obtinham o diploma para exercer a profissão, 

mas não é o nosso caso. Por exemplo, no Curso de Informática, o nosso objetivo é 

dotar as pessoas com uma idade mais avançada de algum conhecimento e ajudá-las 

a poderem usufruir de meios que lhes permitam comunicar com os seus familiares, 

entreterem-se e terem acesso a determinadas coisas. As pessoas não frequentam 

esses cursos para exercerem uma profissão. Os Cursos de Bordados, por exemplo, 

poderia ser interessante atribuir certificação, mas o nosso espírito sempre foi 

proporcionar aprendizagens por gosto, com o propósito de desenvolver atividades e 

nunca por causa de um diploma ou certificação. Até porque isso obrigava a obedecer 

a outras normas e, assim, somos livre para organizarmos as coisas à nossa maneira. 

Muitas vezes, a acreditação é mais uma forma de chamar público, porque entra na 

área do negócio das formações, e a FLL ainda não sentiu a necessidade de chamar 

público para as suas atividades. Também não queremos abranger mais do que 
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abrangemos nem sermos mais do que somos. É esta a nossa dimensão e somos 

felizes nesta dimensão. Temos qualidade nesta dimensão. Se passarmos para outra 

dimensão, temos um projeto diferente que não pode ser gerido como nós gerimos 

nem trabalhado como nós trabalhamos. Não está nas nossas perspetivas. 

 

9. Qual o contributo das atividades da FLL na educação para a 
participação, autonomia e cooperação dos seus intervenientes? 

Umas vezes de forma muito direta, outras de forma mais indireta, contribuímos 

para criar cidadãos ativos na sociedade, autónomos e solidários. De forma direta, 

temos, por exemplo, a semana de empreendedorismo que organizamos todos os anos 

ou o Workshop de Coaching que realizaremos em breve. São dois exemplos de 

formas muito diretas para promover a participação. De forma indireta, temos todos os 

workshops que já houve de Expressões, de Arte, o Projeto Lapa Saudável, entre 

outros. São projetos que contribuem para a autonomia e para a participação das 

pessoas na sociedade. Por exemplo, os miúdos das escolas destes dois concelhos 

têm acesso a um programa cultural e educativo que é um privilégio. Uma pessoa que 

consulte a agenda da FLL percebe que os nossos públicos beneficiam de programas 

que a maioria dos alunos deste país não tem acesso e crescem sem este tipo de 

desenvolvimento, sem este tipo de potencialidades. Vão ser adultos diferentes, que 

vão sentir as coisas de forma diferente. Há um aspeto importante, que não consigo 

adjetivar, que é o facto de, na FLL haver um relacionamento sem barreiras. Quando 

se pensa nos administradores de uma Fundação, pensa-se em pessoas inacessíveis. 

Nós não somos. Nenhum membro da Administração o é. Já para falar no staff que 

aqui trabalha, que também é do nosso género. Não é por acaso que são eles. Somos 

pessoas com quem toda a gente fala e tem contato. Recebemos de braços abertos 

toda a gente. Não sei adjetivá-lo, mas considero que é um valor muito importante da 

Fundação, que não é muito usual. Essa proximidade tem muito a ver com a nossa 

personalidade. Nós somos assim, por natureza e acho que isso está espelhado no 

funcionamento da FLL. Acho que isso é uma caraterística diferenciadora da 

Fundação. Não alimentamos nenhum sentimento de transcendência ou 

inacessibilidade. Repare que, se mesmo assim, há certas pessoas que não vêm à 

FLL por não se sentem muito à vontade, o que seria que nós fossemos de outra forma.  

Há um valor que carateriza a Fundação que é a independência. Somos 

independentes em relação a tudo, seja a política, religião, Estado, o que for. Nós não 

descriminamos ninguém, seja qual for a orientação que tenha, sejam quais forem as 

suas opções. Somos o mais independentemente possível em relação a tudo. Temos 

regras, de convivência, de seriedade, mas não temos preconceitos. Isso é um fator 
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muito importante, pois tratamos todos por igual. Só assim é que podemos tomar as 

nossas decisões de isenta. 

 

10. Como considera os resultados obtidos? 
Estamos contentes, com experiência positivas e negativas, mas faz tudo parte 

do processo. Nós fazemos determinadas coisas que resultam e outras que não 

resultam. Vamos aprendendo e é um caminho que fazemos. Não digo que está a 

superar as expectativas, mas é muito gratificante. Ao mesmo tempo, sentimos que 

podemos fazer tantas mais coisas, alcançar mais pessoas, fazer coisas diferentes. É 

um processo tão dinâmico que só lhe posso dizer que é um consolo. É altamente 

gratificante. A meta não está traçada. O importante é definir sempre objetivos e tentar 

atingi-los e continuar, sempre, a trabalhar, a fazer mais. 

Outra coisa que eu acho espantosa é a equipa fantástica que temos. São 

pessoas que abraçaram o projeto, tal como nós. São de número reduzido, devido à 

nossa dimensão, Conseguimos ter uma equipa, quer de pessoas mais diretamente 

ligadas à FLL, quer de colaboradores ligados aos cursos e atividades que se vão 

desenvolvendo, que abraçaram o projeto, que sentem como sua a missão da FLL e 

que as pessoas identificam como sendo da FLL. E pessoas daqui, que eu acho ainda 

mais extraordinário. Por um lado, é bom por serem daqui. Por outro lado, é bom 

pensar que há jovens daqui que não precisaram de ir para outras zonas do país para 

se sentirem realizados profissionalmente. 

 

10. Quais os projetos futuros para a FLL? 
O futuro é continuar o caminho. Espero que a Fundação não acabe nunca, 

independentemente de nós acabarmos. Penso que é um projeto familiar que deve 

continuar. Mesmo que os meus filhos não tenham a opção de vida que nós fizemos 

(eu já estou cá e o meu marido está cada vez mais cá), de trabalhar diretamente na 

FLL, podem nomear alguém para o fazer. A FLL é da família, mas as pessoas não 

tem de estar sempre cá para a gerirem. Em relação àquilo que posso ainda controlar, 

acho que a FLL nunca vai deixar de ter este dinamismo. Vai ter um papel vivo na 

comunidade, que se vai adaptando à sociedade, com novos projetos, evoluindo de 

acordo com as necessidades. 
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Apêndice 28 – Entrevista n.º 23 

Entrevistada: Mariana Batalha Torres (Administração e Curadora da Galeria 

da FLL) 

Local: Fundação Lapa do Lobo 

Data: 10 de janeiro 2015 – 18,00h 

 

Mariana Torres nasceu em Lisboa, em 1984. É licenciada em Comunicação 

pela Universidade Católica de Lisboa, especializada na vertente cultural. Master em 

Media Art pela EF International School, Bittin College, Londres. Reside em Lisboa. 

Pertence ao Conselho de Administração e é curadora da Galeria da FLL. 

 

1. Qual a origem e as causas que motivaram a constituição da FLL? 
Eu tenho uma ligação à Lapa do Lobo, pessoal e familiar, mas muito mais 

ténue que a ligação que o meu pai tem. Muito honestamente, para além das vagas 

recordações que eu tenho de infância, a ligação pessoal e familiar que eu tenho à FLL 

e à aldeia é baseada em nós. Somos nós: eu, os meus pais e o meu irmão. E foi uma 

ligação que se criou. Quanto ao projeto Fundação, é um projeto que a mim me diz 

muito, pois eu sou formada na área da cultura e o meu percurso profissional acabou 

por enveredar pela educação e por um Serviço educativo, para crianças, 

complementar à escola. Portanto, assim que os meus pais me expuseram a ideia da 

Fundação, achei logo muito interessante, porque, no fundo, estamos a propor um 

conjunto de serviços de âmbito cultural e educativo, com forte pendor pedagógico, e 

até social. Senti isso como uma oportunidade de fazer parte de um projeto único. 

Curiosamente, sempre achámos que pudesse correr bem, mas, afinal, correu muito 

melhor e tem hoje um impacto imensurável. A nível pessoal, isto exige um esforço 

muito grande. Nós não fazemos isto em exclusivo, infelizmente. É um projeto que 

exige uma ginástica temporal grande e, neste momento, este projeto só é possível 

graças à equipa que temos aqui.  

 

2. Qual o motivo de preferir atividades de âmbito educativo e cultural? 
Eu penso que a vertente social das nossas atividades são uma consequência 

das iniciativas culturais e educativas. Tudo aqui, na FLL – eu digo isto muitas vezes – 

funciona como um processo. Nós quando chegamos aqui e criámos a galeria, por 

exemplo, não estaríamos à espera que, no primeiro ano de funcionamento, todas as 

pessoas compreendessem aquilo que estamos a propor. Até porque, agora num 

âmbito mais social, contactamos com pessoas que vieram aqui ver, pela primeira vez, 

uma exposição. Outro exemplo é o facto de algumas crianças terem participado em 
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Oficinas de Teatro, ou outro tema semelhante, pela primeira vez aqui. Nesse sentido, 

a FLL proporciona experiências difíceis de medir, porque são vivências que marcam 

para sempre a vida das pessoas. Espero que as marque positivamente. Obviamente 

que marcará mais umas que outras, mas o facto é que estamos a criar, através da 

FLL, um conjunto de oportunidades. Oportunidades de acesso e de igualdade de 

futuro, que me parece ser um aspeto importante. 

 

3. Qual a relação entre a FLL e outros espaços culturais e educativos, 
nomeadamente a Escola? 

Eu sinto – e conheço bastante o universo escolar – que a vontade do ensino 

formal é muita, mas, principalmente agora em tempos de crise, os meios são poucos. 

Estas iniciativas complementam a escola. É óbvio que a escola é insubstituível, no 

sentido em que tem um conteúdo programático e pedagógico essencial ao ser 

humano. Mas a nossa oferta é uma complementaridade muito interessante. Há 

atividades que realizamos aqui que têm de se fazer com grupos mais pequenos, 

enquanto que nas escolas temos turmas com trinta crianças. Eu considero muito 

importante o acesso a atividades fora da escola. Nessas atividades, as crianças vêm 

mais motivadas e até os adultos encaram isso mais como lazer. E, no fundo, as 

pessoas acabam por aprender a brincar, como eu costumo dizer. 

 

4. Consideras a FLL um espaço educativo? Tem estratégia pedagógica 
definida? 

Sim. Sinceramente, acho que sim. Está mais que provado – e são muitos os 

especialistas que o defendem – que a melhor forma de se aprender, e ensinar, é a 

partir do lúdico e da motivação. É claro que não podemos ter a expectativa de que 

100% da nossa audiência vai absorver o que nós oferecemos da mesma forma. Cada 

pessoa é como da qual. Agora, eu acredito – espero que não utopicamente – que 

podemos fazer a diferença na vida das pessoas. A prova é que começamos a ter 

alguns exemplos: bolseiros bem-sucedidos, que estão em projetos interessantes no 

estrangeiro; crianças que descobriram vocações que não sabiam que tinham antes 

de frequentar uma oferta nossa. Na música, por exemplo, temos aqui crianças que 

nunca tinham tido contacto com nenhum instrumento e, de repente, descobriram um 

talento enorme e fazem já parte de Bandas Filarmónicas. Apesar do universo temporal 

ser curto, já temos alguns exemplos de que estamos a fazer a diferença. É claro que 

temos um grande caráter lúdico também, mas temos de perceber que somos uma 

alternativa a uma série de coisas que já existem. São formas de trabalhar. É assim 

que se cria público, é assim que se criam gostos. 
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5. Qual o motivo de preferir atividades de âmbito educativo e cultural? 
Em primeiro lugar porque o lado social é um universo que, melhor ou pior, está 

mais ou menos resolvido. Aqui na Lapa do Lobo existe um Lar, existe um Jardim de 

Infância, existiu uma escola do 1º ciclo e acho que, apesar de tudo, nestes meios mais 

pequenos, a Segurança Social e a Paróquia são unidades que funcionam bastante 

melhor que nas grandes cidades. A nossa aposta foi prestar assistência de outra 

forma. Ou seja, foi dar meios às pessoas para se desenvolverem. Dar oportunidade 

às crianças de uma igualdade de aprendizagens face a outras crianças, por exemplo, 

de escolas privadas. Aos adultos, pretendemos proporcionar uma bagagem cultural e 

até conhecimentos técnicos através de alguns workshops e cursos que promovemos, 

para os ajudar na sua vida profissional. Em relação às pessoas mais velhas, também 

damos uma certa assistência, num sentido mais de entretenimento. Nós não temos 

um carácter assistencialista direto, mas fazemo-lo indiretamente, porque apoiamos 

muitas instituições que trabalham diretamente com as pessoas, como por exemplo os 

bombeiros, a paróquia, as bandas filarmónicas, etc. Destaca-se aqui, talvez, o Serviço 

de boleias gratuitas, que também presta um serviço importante a pessoas mais 

velhas, que tinham dificuldade em deslocar-se aos serviços. Nós colmatamos falhas 

existentes na comunidade, mas não é nossa intenção substituir os serviços existentes. 

Outra das nossas preocupações é a questão da gratuidade dos nossos serviços. Nós 

temos de perceber que existem instituições e organizações empresariais que 

funcionam na comunidade para obter lucro. A FLL é uma instituição sem fins 

lucrativos. Criar essa gratuidade pode ser perigoso e temos de estar a tentos a isso. 

De facto, percebemos que uma das grandes falhas desta região se relacionava com 

o Serviço educativo, com a cultura e com a formação específica. Nesses aspetos, 

acho que estamos a cumprir com aquilo a que nos propusemos.  

 

6. Quais as principais atividades/ projetos e público-alvo predominante? 
Considero que não há um público-alvo definido à partida. Acho até que, entre 

nós, temos criado uma programação muito equilibrada. Temos um Serviço educativo 

que é, claramente, vocacionado para as crianças. Mas a maior parte dos eventos 

culturais organizados por nós, desde espetáculos a concertos, teatros, workshops, 

são vocacionados para adultos. Temos também momentos vocacionados para 

pessoas de idade. Nesse aspeto, temos conseguido diversificar o nosso leque de 

ofertas. 

 

7. Qual o motivo da delimitação da área geográfica de abrangência? 
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Essa foi uma opção difícil da administração. Um ano após a abertura da FLL, 

as solicitações que nos chegavam de fora dispararam. Como a FLL existe e subsiste 

de um fundo privado, percebemos que, ao alargarmos a nossa área de abrangência, 

iriamos perder efeito. E optamos por não o fazer. Foi aqui que foi constituída a FLL, 

porque é um local que está no coração do meu pai, e esta é a nossa área de 

intervenção. Só faz sentido a FLL ser aqui na Lapa. Em primeiro lugar, porque há 

determinadas iniciativas que têm um impacto muito maior em localidades mais 

pequenas, em que há menos oportunidades das que há em grandes cidades. Se 

calhar, numa cidade como Lisboa, estaríamos a fazer o mesmo, mas não estaríamos 

a chegar a tantas pessoas como chegamos aqui, apesar da densidade populacional 

nas cidades ser muito maior, como é óbvio. Em segundo lugar, faz sentido ser aqui 

porque há toda uma envolvência pessoal e familiar, marcada por um grande carinho, 

que nos traz aqui. Eu não imaginaria a FLL noutro sítio. Acho que, mediante o tipo de 

oferta que proporcionamos, se abríssemos fronteiras, perderíamos o foco. Claro que 

nada é estanque e, para além da nossa área de abrangência, as portas estão sempre 

abertas. O que notamos é que, cada vez mais, temos público que vem de longe, de 

fora da área de abrangência. E isso é algo que nos deixa muito felizes. Sempre foi um 

objetivo nosso, mas está a demorar tempo, o que já tínhamos previsto. A nossa 

intenção sempre foi ajudar e proporcionar ofertas culturais às pessoas de cá, mas 

também trazer a esta aldeia pessoas novas, para conhecer e dela desfrutar. Agora, 

com a implementação do projeto turístico das Casas do Lupo, que está ligado, de 

certa forma, ao projeto da FLL, acredito que será mais fácil trazer pessoas de fora. 

Considero até que esta será a próxima fase da FLL – trazer pessoas ao concelho. É 

a minha visão. Devemos continuar a apoiar as nossas ofertas nas necessidades dos 

locais, mas trazer pessoas do exterior, para consumirem na região e, eventualmente, 

voltarem ou mesmo se instalarem. Esta é a fase em que nós estamos. Foi também 

por isso que criámos o projeto turístico, também muito integrado na nossa máxima de 

preservação do património arquitetónico. Porque uma coisa é certa. Cerca de 90% 

das pessoas que nos visitam, adoram e muitas delas voltam. E algumas trazem 

pessoas. O nosso objetivo também é esse: dar a conhecer as riquezas da aldeia e 

sensibilizar as pessoas da própria região para o potencial que ela tem. Penso que 

nem todas as pessoas estariam sensibilizadas de tal potencial. Aliás, no início, 

algumas pessoas achavam muito estranho o facto de queremos implementar aqui a 

FLL. Perguntavam-nos o que tinha a Lapa de tão especial. Está à vista. Tem tanto!  

 

8. Qual a relação entre a FLL e outros espaços culturais e educativos, 
nomeadamente a Escola? 
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Para um trabalho desta natureza são precisas parcerias. Criar isto tipo de 

projetos não é muito difícil, desde que haja boas ideias e uma sustentabilidade 

económica. O que é difícil é manter estes projetos, porque as ideias vão se esgotando 

e o entusiasmo inicial vai esmorecendo. Se não houver parcerias sólidas e uma boa 

equipa, as coisas tornam-se complicadas. No nosso caso, há uma distância 

geográfica difícil de gerir. Logo, sem uma equipa coesa aqui, era impossível. E sem 

as parcerias, não conseguíamos diversificar a nossa oferta, porque chegávamos a um 

ponto, de certeza, em que nós próprios, porventura, já não teríamos iniciativas ou 

propostas para apresentar. As parcerias, de facto, funcionam muito bem. É 

impressionante. É rara a semana em que não recebemos propostas, de concertos, 

exposições, atividades para crianças ou workshops. São também estas parcerias que 

garantem a nossa continuidade, com este dinamismo e esta diversificação na oferta. 

Mas, como em todas as iniciativas, boas ou más, há prós e contras. É um risco que 

se corre. Até agora temos tido muito sucesso com as pessoas com quem 

colaboramos. Mesmo os professores das diferentes escolas, que se apoiam muito no 

nosso Serviço educativo, mas que também nos propõem exposições ou criam 

workshops ou promovem outras atividades. Nós temos tido um contacto bom com as 

escolas. É óbvio que não se pode generalizar, pois há sempre exceções. Quando há 

um leque grande oferta de serviços, temos tendência a diminuir a nossa iniciativa 

pessoal, mas prefiro pensar de outro modo, pondo a questão ao contrário. Até existir 

a FLL, este tipo de iniciativas nunca aconteceu. Acredito que, através das nossas 

iniciativas, estamos a estimular que, de futuro, se criem mais atividades por parte das 

escolas. Claro que há sempre alguma resistência a fenómenos novos. Nós sentimos 

essa resistência esporadicamente, nuns comentários que fomos ouvindo, mas o que 

é certo é que nunca tivemos o nosso auditório vazio. Acredito que no início tenha 

existido alguma resistência, até porque a aldeia começou a assistir a coisas que nunca 

tinha visto, como teatros no meio da rua ou, inclusive, a própria presença nas ruas da 

aldeia de artistas estranhos, de fora. Mas nunca sentimos uma resistência muito forte. 

Até porque nunca tivemos de cancelar uma atividade por falta de público, por 

exemplo. Nunca tivemos o auditório vazio. Sempre tivemos inscrições esgotadas para 

workshops e para os cursos no Multifuncional, etc. Agora, em relação a outras 

entidades com semelhantes atividades, acho que é um problema que aqui está a 

começar a existir. Mas, se formos a outras regiões, não são problema, são realidades. 

Eu vivo nessa realidade todos os dias. Em Lisboa a oferta cultural é tão grande que 

todos os dias em que eu decido participar num evento quer dizer que não estou a ir a 

outros. Acho que isso é bom sinal. É sinal que há mais oferta cultural. Não podemos 

é criar oferta em excesso, porque isso é perigoso. Nós, no ano de 2014, tivemos o 
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cuidado de abrandar ligeiramente a nossa programação. Foi uma decisão da 

administração, porque consideramos que em 2013, de facto, pecamos por excesso 

de oferta. As iniciativas têm que se ir testando e medindo para afinarmos a fórmula. É 

mesmo assim. Eu penso que ao diminuir a nossa programação, estamos a beneficiar 

outras instituições que nos rodeiam. Considero que não é problema não poder ir a um 

sítio por ir a outro. O problema é quando queremos ir a qualquer lado e não há 

nenhuma oferta. A relação com as outras entidades tem de ser sempre de 

complementaridade e nunca de concorrência ou rivalidade e é isso que nós temos 

tentado. Neste momento, apenas 50% ou 60% das iniciativas que acontecem na FLL 

partem de nós. A outra percentagem são propostas que nos chegam de fora e que 

resultam de parcerias que temos com associações locais e da própria população que 

nos procura. Eu fiquei admirada com a quantidade de fotógrafos de qualidade que há 

na região, por exemplo. Ou a quantidade de pintores e artistas. São pessoas que têm 

material interessantíssimo para partilhar. Outras pessoas como bombeiros, 

professores, técnicos de saúde, escritores... Conhecemos pessoas com 

potencialidade de oferecer momentos culturais riquíssimos. A título pessoal, esse 

facto tem superado as expectativas. Eu sempre achei que isso ia acontecer, mas 

pensei que iria demorar mais tempo. Acho que isso também é proporcionado pelo 

caráter muito familiar que esta instituição tem. Apesar de ser, obviamente, uma 

instituição com hierarquias, temos muito bom ambiente, em que são raras as pessoas 

que nos visitam e não entram em contacto connosco a agradecer a hospitalidade. É 

este aspeto mais relacional, este carinho, que poe as pessoas à vontade. Nestas 

situações, o difícil é começar. Acho que foi difícil para os primeiros. Depois, as 

pessoas começaram a ver os colegas, amigos ou conhecidos a ter iniciativas culturais 

e que, afinal, não fora assim tão difícil e isso também motiva. Depois, considero que 

as pessoas também têm brio no que fazem e aqui são tratadas com profissionalismo, 

algo que, acima de tudo, é o fundamental. De facto, é incrível a quantidade de pessoas 

que têm tanto para partilhar e que estava por aí adormecida. 

 

9. Qual o contributo das atividades da FLL na educação para a 
participação, autonomia e cooperação dos seus intervenientes? 

Eu não tenho dúvidas nenhumas que contribui muito. Estamos num mundo 

ferozmente competitivo e a tendência é para piorar. Eu vejo isso na minha experiência 

pessoal. Nós somos ultrapassados pelos fenómenos que nos rodeiam numa questão 

de dias. O que sempre nos incomodou, nesta região como noutras, foi a falta de 

igualdade de oportunidades, que é algo que eu acho extremamente injusta. Acho 

também que, em Portugal, há 5 ou 10 anos atrás, demos 10 passos à frente, mas 
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agora regredimos totalmente. Não acho justo que, por uma pessoa não nascer em 

Lisboa, por exemplo, não tenha acesso a uma série de atividades que são essenciais 

para a vida, hoje em dia. Vou dar o exemplo, que é a minha área também, do domínio 

da língua inglesa. Hoje em dia, estes jovens, esta nova geração, tem de ser fluente 

em Inglês. Sem isso vai ser impossível vingarem na vida, porque, possivelmente, 

terão, que emigrar ou trabalhar numa multinacional e vão estudar numa faculdade, 

em Lisboa, Porto ou Coimbra, onde metade dos cursos já são lecionados em Inglês, 

por exemplo. A música é outro exemplo. Eu não estou a afirmar que todas as crianças 

que frequentam as nossas atividades de música vão ser músicos, mas está provado 

que a música e a sua aprendizagem desperta uma sensibilidade intelectual enorme 

nas pessoas. Esta questão da equidade de oportunidades é algo que nos preocupa. 

Daí a nossa dedicação ao Serviço educativo. Grande parte do nosso orçamento é 

para o Serviço educativo, que serve a geração que se segue. Julgo que, se temos 

essa possibilidade, é fundamental estarmos a ajudar. 

Em relação ao espírito de cooperação, acho que está muito presente. Fui 

educada a considerar a vida um mundo de trocas e o que é certo é que temos recebido 

90% do que temos dado. O exemplo dos bolseiros. A grande maioria não só se 

mestreou ou doutorou, como arranjaram emprego e nos visitam e enviam emails à 

minha mãe a contar como está a correr a vida deles. Isso é a recompensa maior que 

nós podemos ter. Há sempre pelo caminho, como é normal neste tipo de experiências, 

pessoas que se perdem e deixamos de ter contacto. Nesse sentido, também se perde 

essa recompensa, esse “obrigado”, esse carinho. Mas considero que cerca de 90% 

do que temos dado é recebido a 200%. Acontece, inclusivamente, casos em que 

pessoas regressam à FLL com outras funções. Se antes recebiam apoio da FLL, 

agora oferecem os seus serviços, através de palestras ou workshops, por exemplo. 

Acredito que, numa pequena escala, estamos a contribuir para um futuro melhor desta 

região. Das pessoas qualificadas e formadas, apesar de muitas, infelizmente, terem 

que ir para outras regiões ou países, há sempre quem acabe por voltar à região de 

origem. E as pessoas que voltam, fazem-no com uma experiência completamente 

diferente e com condições de proporcionar desenvolvimento à região. Aliás, acho que 

aos poucos isso já se começa a notar, basta repararmos na indústria da região, por 

exemplo. A qualificação, a educação e a cultura são três pilares fundamentais para o 

desenvolvimento de uma região. 

 

7. Existe algum projeto/ atividade certificada ou acreditada? Vê 
vantagens nesse facto? 
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Vai contra um dos nossos maiores princípios, que é não nos sobrepormos a 

nenhuma organização credenciada para o fazer. Nós não pretendemos substituir as 

instituições formativas que passam diplomas. Nós somos um complemento. É nessa 

base que funcionamos. Repara que, como eu costumo dizer, o que nós muitas vezes 

fazemos é “abrir o apetite”. Por exemplo, é óbvio que não é apenas ao frequentar um 

workshop que a vida da pessoa vai mudar, mas, se calhar, ficou ali qualquer coisa 

que leve a pessoa a ir à procura de mais cursos sobre o mesmo ou a começar a 

investigar ou a estudar. Essa acreditação também poderia limitar-nos o público. Há 

uma obsessão tão grande, imposta pelo mercado de trabalho, pelo currículo e pelos 

diplomas que as pessoas só participam em determinadas iniciativas apenas para ter 

o diploma final e a acreditação. Na FLL não, as pessoas vêm porque querem 

aprender. Não pagam para vir, mas existem condições que têm de cumprir e 

aproveitam ao máximo as oportunidades que damos. 

 

8. Considera a FLL um espaço educativo? Tem estratégia pedagógica 
definida? 

Sempre, mas nem sempre as pessoas têm consciência disso. Embora eu 

considere que, às vezes, é bom que as pessoas não tenham essa consciência. Por 

exemplo, eu hoje convido as pessoas para a inauguração de uma exposição, que, no 

final, tem um Dão de Honra. Antes desse Dão de Honra e da vista à exposição, as 

pessoas terão que ir assistir a uma palestra, com a presença de uma Prof. Doutora 

da Universidade de Coimbra, que vai explicar o que é o Entrudo e a importância das 

tradições e dos rituais. Se calhar, se nós divulgássemos a noite de hoje só pela 

palestra, muitas das pessoas não viriam. Mas como vêm para um conjunto de 

iniciativas integradas, as pessoas visitam a exposição, aprendem e convivem. É isso 

que nós tentamos sempre fazer. É isso que marca a diferença. Tentamos sempre 

incutir nas nossas atividades um caráter pedagógico. Falo da Galeria, por exemplo, 

que é o que me está mais próximo. Claro que há exposições em que isso é mais 

evidente que noutras, mas tento sempre, ter pelo menos uma sessão com os artistas, 

em que o público possa interagir com eles, apreciar, aprender a gostar ou a não 

gostar. Contudo, num ano intenso de atividade, há espaço para tudo. Há espaço para 

momentos puramente lúdicos, para momentos de caráter muito mais técnico, para 

momentos mistos. É preciso, nesse sentido, diversificar também. Senão corremos o 

risco de isto se tornar cansativo ou monótono e perder o interesse. Sabemos que cada 

pessoa tem o seu próprio gosto e, se não diversificarmos a nossa oferta, acabamos 

por criar uma elite muito singular. Por isso, a nossa preocupação em proporcionar 
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momentos mais democráticos, como por exemplo o cinema. Nós temos público que 

vem ao cinema e não vem a mais nenhuma atividade. 

 

9. Em relação à Galeria... 
A Galeria foi um desafio muito grande. Não foi fácil abrir uma Galeria, num 

espaço onde não havia nada deste género, onde residem pessoas que nunca tinham 

visitado uma exposição na vida. Não foi fácil chegar aqui, de repente, com exposições 

de arte moderna, contemporânea e instalações. A Galeria tem sofrido um processo 

gradual. Eu tenho tentado, ao máximo, diversificar a oferta e dar voz a pessoas locais. 

Eu tento sempre, todos os anos, incluir três a quatro exposições de artistas, 

profissionais ou amadores, da região. São pessoas que não têm oportunidade de 

mostrar o seu trabalho noutros sítios. Tenho tentado intercalar isso com propostas 

mais modernas, algumas internacionais, e algumas mais arrojadas, até. Como 

processo, não podemos esperar que, de um dia para o outro, as pessoas gostem ou 

compreendam. Sabemos que a massa crítica é algo que demora muito tempo a 

construir. Mas está a corresponder às nossas expectativas. Os números são ótimos. 

A interação familiar com a Galeria também é uma coisa muito engraçada. O facto de 

criarmos na aldeia um projeto de caráter turístico foi também com o objetivo de trazer 

públicos diferentes à FLL e, nomeadamente, à Galeria. 

A parte mais difícil para mim da Galeria, neste momento, é a seleção de 

exposições. Nós, para este ano de 204/1015 recebemos mais de 50 propostas. 

Repara que, neste contexto, uma exposição tem de ficar patente durante dois meses, 

pois como a Galeria é um espaço que recebe, fundamentalmente, visitas ao fim-de-

semana, são precisos dois meses para termos oito sábados disponíveis para visitas. 

Logo aí, estamos limitados nas escolhas. Depois, como nos chegam muitas 

propostas, eu tenho sempre algum cuidado ao nível da qualidade. Obviamente que, 

mesmo os amadores, reconheço nos artistas que por aqui passam alguma seriedade, 

qualidade e coerência no trabalho. Obviamente que não é fácil e reconheço que, por 

ser muito subjetivo, está muito dependente da minha opinião. Porém, quando eu tenho 

dúvidas, peço ajuda a outras pessoas, porque sinto que às vezes me falta a 

objetividade necessária. Para as propostas que eu própria trago, é feita uma grande 

investigação. Normalmente, são projetos que eu vejo em algum lado e tento trazê-los 

aqui. As propostas locais, são analisadas, para percebermos se fazem sentido na 

temática que se está a trabalhar na FLL e na altura do ano. Há exposições que só 

fazem sentido em determinadas alturas do ano, como o Natal ou Carnaval. 

 

10. Qual a relação da Galeria com outros projetos da FLL? 
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A relação com outros projetos e atividades da FLL deve ser o caminho. As 

vertentes da FLL, no início, funcionavam um pouco como entidades independentes, o 

que é normal, porque as pessoas não se conheciam e cada uma tem a sua lógica. 

Tivemos de encontrar um fio condutor que fizesse sentido. Na minha opinião, faz todo 

o sentido a interdisciplinaridade, também entre espaços dentro da FLL. Os nossos 

públicos têm que visitar as exposições, usufruir da nossa biblioteca, assistir a 

espetáculos, frequentar workshops... Acho que estamos em movimento nesse 

sentido. Claro que isso não pode acontecer sempre, pois corremos o risco de ter 

sempre os mesmos públicos para todas as ofertas. 

 

11. Qual o público-alvo predominante da Galeria? 
Não tenho um limite de idade para as exposições, mas tenho sempre algum 

cuidado de adequar as faixas etárias às exposições. Já se deu o caso de haver aqui 

exposições mais violentas do ponto de vista visual, em que limitava a entrada a 

menores de 15 anos. Há sempre essa preocupação. Por outro lado, há sempre a 

preocupação de, nos meses de verão, entre julho e setembro, haver uma exposição 

de caráter muito mais familiar, até porque é uma altura em que muitos emigrantes 

regressam, por tradição, à terra. Também é nessas datas que muitas famílias, até 

pessoas do estrangeiro, visitam a Galeria. Para essas alturas, preparo sempre 

exposições mais democráticas, mais agradáveis. Na altura do Natal e da Páscoa, por 

serem períodos de férias escolares, tentamos sempre organizar exposições que 

abranjam todas as faixas etárias. 

Nós temos dois tipos de exposições. Há exposições meramente expositivas, 

em que o propósito é única e exclusivamente de, pedagogicamente, expor algo. Por 

outro lado, temos a exposição de artistas que, ao exporem, também disponibilizam a 

obra para venda. Muitos deles até fazem desconto, por ser na FLL, o que se 

transforma numa oportunidade para as pessoas da região adquirirem peças de arte a 

preços mais sugestivos. 

A escolha das exposições tem dependido de muitos fatores. Há dois anos, a 

nossa aposta foi a arte contemporânea, predominando a pintura numa perspetiva 

muito moderna. No ano passado focamos mais a fotografia. Tento sempre arranjar 

um tema, se bem que seja cada vez mais difícil. Por exemplo, o tema ‘fotografia’ é 

interessante, mas eu não posso fazer três exposições de fotografias seguidas, porque 

é limitativo e cansativo. Enquanto que noutros projetos da FLL é mais fácil encontrar 

um fio condutor, aqui na Galeria é mais complicado. O que eu sinto, quando acaba 

uma exposição, é que as pessoas estão sedentas de ver algo completamente 

diferente. 
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12. Qual a relação da Galeria com outras entidades, nomeadamente a 
Escola? 

Por exemplo, a exposição em parceria com o Museu da Miniatura Automóvel, 

de Gouveia foi das exposições mais visitadas que tivemos aqui. Estamos a viver um 

período de relação muito forte com os Museus do Caramulo e de Gouveia e com o 

Museu Automóvel de Salamanca, ligado à parte automóvel. Temos uma relação ótima 

e há uma grande partilha de exposições. Mantemos também uma relação saudável 

com artistas da região, que nos vão abrindo portas para outros conhecimentos. Nesse 

aspeto, a rede de contactos que se cria é muito importante. Em relação a entidades 

que não têm diretamente a ver com exposições, fazemos uma comunicação muito 

comum e abrangente. É óbvio que, quando a exposição é mais técnica e está 

relacionada com um assunto específico, há a preocupação de a divulgar nos locais 

certos, que são convidadas determinadas pessoas ou entidades para as 

inaugurações. Isto, tentando sempre nunca fechar as portas ao público em geral. 

Tentamos sempre que mesmos os nossos eventos com caráter mais técnico sejam 

acessíveis também ao público em geral. 

Em relação às escolas, tentamos sempre que as nossas exposições tenham 

visitas do público escolar, mas tem sido difícil. Nós temos público em idade escolar, 

mas vêm com os pais e não em ambiente escola. Neste momento atravessamos um 

problema de transportes e, mesmo com a vontade dos professores em visitar as 

exposições, é muito difícil. Pode acontecer uma ou duas vezes por ano, mas é raro. 

O que é pena, porque esta Galeria é das poucas na região com propostas diferentes. 

Por exemplo, o Museu Municipal Soares de Albergaria do Carregal do Sal, apesar de 

ser um museu bastante interessante, é muito específico. Aqui, pode-se ver de tudo, 

desde miniaturas, a pinturas, esculturas, instrumentos musicais, podendo mesmo 

contactar com os artistas. 
A minha preocupação, com as inaugurações, é proporcionar às pessoas 

conhecerem o artista. Quando eu digo conhecer, não é falar ou interagir. Acho que 

isso é muito interessante. É importante as pessoas perceberem que isto é real e que 

os artistas são pessoas vulgares, mas que são dotadas de um talento e que 

conseguem colocar isso em prática. As inaugurações funcionam também como uma 

certa homenagem aos artistas, porque – tenho de o realçar – 90% dos artistas que 

expõem na Galeria da FLL não exigem pagamento. Nós cedemos o espaço, mas os 

artistas cedem o tempo e o trabalho. É a nossa forma de lhes agradecer e 

homenagear.  
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13. Quais os projetos futuros para a Galeria e para a FLL? 
Em relação à Galeria, apesar do alargamento das instalações, a Galeria não 

vai alterar. Porém, vamos passar a ter espaço para expor o nosso espólio de arte 

particular, que é algo que eu almejo há muito tempo. A FLL, para além de ter a Galeria, 

tem um espólio particular extremamente interessante de arte contemporânea – e não 

só –, maioritariamente de artistas portugueses. O meu problema é que nunca consigo 

expor na Galeria o nosso espólio, pois tenho sempre ofertas de fora. A Galeria vai 

continuar a funcionar como tem funcionado até agora, com exposições temporárias. 

Mas vamos ter algumas salas, que permitirão que o espólio vá rodando e seja possível 

ter uma exposição permanente. Do ponto de vista pedagógico, é muito mais rico, 

porque as pessoas veem, não só a exposição temporária, como também a nossa 

coleção particular. Por outro lado, o alargamento do edifício também vai permitir abrir 

portas a outro tipo de exposições. Nós, atualmente, temos um espaço físico limitado 

e, no futuro, será possível fazer outro tipo de exposições, com multimédia, instalações 

ou que precisem de espaços isolados. 

Em relação à FLL, o nosso novo desafio, para os próximos anos, é não criar 

nada novo, mas cimentar e dedicar as nossas atenções aos projetos já existentes. 

Neste momento, existem imensos projetos a decorrer na FLL e penso que todos 

merecem a nossa atenção. O único projeto novo que está em cima da mesa e que, 

em princípio, irá acontecer em 2015, é a implementação de aulas de inglês para 

crianças. De resto, vamos dar oportunidade às pessoas de se habituarem também às 

ofertas da FLL. Se estamos, permanentemente, a criar coisas novas, as pessoas 

perdem interesse pelo que já existe, mas que tem muita qualidade. Mas estamos 

sempre atentos e abertos a novas propostas, quer sejam de ideias nossas, quer sejam 

de ideias que surjam de fora, perante as necessidades da população. Este tipo de 

instituições só funciona com um caráter de extrema flexibilidade. Nós não podemos 

implementar aqui um programa fechado e impor que queremos. A FLL tem vindo a 

mudar e a moldar-se face às necessidades e aos gostos das pessoas. É isso que faz 

sentido e é isso que faz com que a FLL esteja envolvida na comunidade. É isso que 

marca a diferença. 
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Apêndice 29 – Entrevista n.º 24 

Entrevistada: Sónia Simão 

Local: Fundação Lapa do Lobo 

Data: 12 de janeiro 2015 – 16,00h 

 

Sónia Simão é Secretária-geral da Fundação Lapa do Lobo. Passa por ela a 

grande maioria da informação acerca de todas as atividades da FLL. 

 

1. Quais as principais atividades e objetivos do projeto pelo qual é 
responsável na FLL? 

A minha função será ser um pouco o elo de ligação de todo o dinamismo da 

FLL. A forte dinâmica da FLL é um aspeto muito importante. Mas também sempre foi 

a minha forma de estar. Dentro daquilo que é o meu horário de trabalho e do que 

tenho que gerir, procuro estar sempre disponível para contribuir em todo o que seja 

necessário. Por exemplo, se um grupo vem visitar a FLL, eu, algumas vezes, 

interrompo o que estou no momento a fazer para lhes proporcionar uma visita guiada. 

E, de alguma forma, fui preparando também as pessoas que trabalham comigo. 

Apesar de não me considerar líder de ninguém e de nos considerar uma equipa, fui 

preparando os elementos da equipa para poderem fazer isso nos momentos em que 

eu esteja ausente ou em reuniões. No fundo, se não tiver disponível. Se eu puder 

fazê-lo, prefiro, pois gosto sempre dessa proximidade e de perceber o que traz as 

pessoas cá, de lhes apresentar a FLL, apresentando este projeto e a relação aos 

afetos e da sua ligação à terra e às origens. Como a administração está, muitas vezes 

durante a semana, ausente, eu sinto que tenho de apresentar convenientemente a 

FLL. Acho que a forma ideal para introduzir as pessoas ao mundo da FLL é contar a 

sua história. Só faz sentido apresentar a FLL a uma pessoa que a visita a primeira 

vez, se lhe contarmos a origem, os afetos, a ligação familiar que a administração, 

principalmente o Dr. Carlos Torres, tem com esta aldeia. As pessoas ficam com a 

imagem certa da FLL quando percebem que tudo isto só foi possível graças ao facto 

de o Dr. Carlos nunca ter perdido a estima por esta aldeia. Quando nos perguntam 

quem são os fundadores, não faz sentido responder que são pessoas que moram em 

Lisboa e tem a sua principal ocupação lá. O que faz sentido é contar a história toda. 

Só assim é que as pessoas percebem o que levou uma pessoa a criar aqui uma 

Fundação. As visitas que temos só percebem a génese da FLL se for explicada o 

início e o porquê desta obra. No início da FLL, as pessoas chegavam um pouco 

acanhadas, vinham um pouco a medo. Não sabiam até que ponto isto era ou não um 

espaço para eles, uma casa que os pudesse acolher e que poderiam usufruir das suas 
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valências. Depois, começou-se a quebrar um bocadinho essa imagem. Grande parte 

dos eventos tem momentos de confraternização que serviram para quebrar esse gelo. 

A partir daí, foi um processo natural. As pessoas começaram a aperceber-se que 

afinal poderiam estar aqui perfeitamente à vontade, que podiam usufruir das 

atividades e dos eventos sem qualquer contrapartida. Todas as atividades e eventos 

são de caráter gratuito. 

 

2. Qual o público-alvo das atividades da FLL? 
As nossas atividades, dentro das suas diferentes valências, estão sempre 

vocacionadas para um determinado público, mas um público que existe e está perto 

de nós. Se alargássemos a nossa programação para outros públicos, para além da 

nossa atual área geográfica, perdíamos a nossa génese. Até porque, do que tenho 

conhecimento, Viseu, por exemplo, tem uma oferta cultural superior à procura. O 

Teatro Viriato, por exemplo, do que tenho conhecimento, tem falta de público. Será 

também um reflexo dos tempos de crise, mas se a FLL fosse apenas mais uma oferta 

cultural nesses meios deixava de fazer sentido. A FLL só faz sentido estando na Lapa 

do Lobo, abrangendo os concelhos de Nelas e Carregal do Sal, para manter a 

diferença. Para além disso, a gratuidade das atividades e dos eventos é uma 

caraterística que nos diferencia de todas as outras ofertas. Porém, não creio que isso 

seja um critério único de preferência pelas nossas atividades. A FLL tem as suas 

atividades, com a sua identidade e caraterísticas e as pessoas aderem ou não 

aderem. Como os Estatutos da FLL ditam que é uma entidade sem fins lucrativos, 

optou-se por não cobrar qualquer valor por qualquer que seja a atividade. Esse é a 

grande marca diferenciadora e temos os nossos cursos cheios, as exposições muito 

visitadas, mas não me parece que sejamos concorrentes de nenhuma outra entidade 

por causa disso. 

 
3. Em relação ao cinema. 
O cinema foi uma proposta do Cineclube de Viseu, que nos pareceu 

interessante, até porque nos concelhos da área de abrangência não existe exibição 

de filmes. Mesmo nas áreas limítrofes as ofertas são raras. Talvez a oferta 

cinematográfica mais próxima seja Viseu ou Tondela, esta em menor escala. Se nós 

temos as condições, julgou-se que poderíamos usar essas condições e prestar mais 

um serviço à comunidade. A exibição de um filme acontece uma vez por mês, 

sensivelmente, mas não existe rigor absoluto. Por norma, temos sete a oito sessões 

de cinema por ano. Quase todas são no nosso auditório. No verão, optamos por fazer 

uma sessão ao ar livre, no Jardim Fundação Lapa do Lobo. As propostas de filmes 
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chegam-nos do Cineclube, que envia 3 a 4 propostas de cada vez. Depois, a 

Administração escolhe o filme. Inicialmente, optou-se por um registo mais, digamos, 

clássico. Exibimos aqui os grandes clássicos e o público que vinha era mais reduzido, 

com exceção do filme ‘Cinema Paraíso’, que encheu a sala. Mas, depois, quando se 

experimentou trazer aqui um filme mais comercial, o público aderiu em maior número. 

O ponto de viragem foi, talvez, o filme “A Gaiola Dourada”. O público aderiu em massa 

por diferentes motivos. Era um filme muito conhecido do público, pois teve grande 

publicidade, era muito recente e tratava um tema bastante conhecido pela população 

de cá, que era a emigração. 

Houve outro exemplo, que foi o filme do Tin Tin, mas nesse caso a exibição 

estava integrada num conjunto de atividades realizadas por diversas valentes da FLL 

e tivemos cerca de 200 pessoas a assistir. Foi exibido no Salão da ADCL, onde as 

pessoas também se sentem mais à vontade em ir. Aliás, acredito que se o cinema 

estivesse sempre associado a um outro evento da FLL e que tivesse um tema, as 

pessoas aderiam mais, porque entendiam mais a razão de ser do filme. Mas o que foi 

definido foi optar por um cinema um pouco afastado do lado comercial e assumimos 

os riscos inerentes a essas opções. 

 

4. Em relação a Outros eventos da FLL. 
Existem vários tipos de ‘Outros eventos’. Normalmente, quando nos chegam 

pedidos e solicitações para aquilo que acabamos por designar de “Outros eventos”, 

vêm por pessoas que já estão ligadas, de certa forma, à FLL e já lhe reconhecem a 

dinâmica. Nós não temos, propriamente, um critério de seleção desses eventos. É 

preciso reunir algumas condições. Não pode colidir com nenhuma atividade 

organizada ou apoiada por nós; não pode colidir com os nossos objetivos; não pode 

manifestar opções partidárias ou religiosas... São alguns critérios, mas cada caso é 

analisado singularmente. Não há uma regra estabelecida. Até hoje, desde que me 

lembre, o Auditório da FLL sempre foi cedido gratuitamente para inúmeras atividades 

e nunca tivemos razões para não o continuar a fazer. É disponibilizado o Auditório, 

assim como o staff de colaboradores. Toda a estrutura se encaixa e disponibiliza no 

sentido de qualquer desses eventos se concretize, seja organizado por nós ou seja 

proposto por alguém de fora. Os Outros eventos têm um caráter mais heterogéneo, 

que pode não encaixar em nenhuma linha de ação programada. São propostas 

diferentes umas das outras, que nos agrada, pois dessa forma podemos chegar a 

todos os públicos. Já temos “Outros eventos” programados, que acontecem com uma 

cadência temporal definida, como por exemplo as audições do Grupo de Cordas e da 

Iniciação musical e o Ciclo Tradicionalidades, que retomamos em 2015. Temos, 
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também constantemente, algumas apresentações de livros. Chegam à FLL todos os 

anos, três a quatro propostas desse género. Temos propostas de workshops que nos 

chegam através de pessoas que já conhecem a FLL e consideram que determinado 

workshop faz sentido. O critério de seleção é, de certa forma, definido pelo número 

de inscritos. Se houver inscritos, num mínimo de 8 pessoas, há workshop. 

 

5. Qual o contributo deste projeto na participação, autonomia e 
cooperação dos seus intervenientes? 

Acredito que, com a participação nas atividades, as pessoas fiquem mais 

ativas, mais espontâneas. Aliás, um dos objetivos das nossas atividades é que a 

médio e a longo prazo se possam ver resultados de toda esta mudança que a FLL 

trouxe aos concelhos de Nelas e Carregal do Sal. Muitas pessoas assistiram, na FLL 

ou através delas, a espetáculos de teatro ou dança pela primeira vez nas suas vidas. 

Antes da FLL, muitas pessoas nunca tinham assistido a nada. As pessoas começaram 

a ter contato com realidades culturais que, até então, nunca tinham experimentado. 

Isso foi fazendo parte da nossa oferta cultural e até formativa e as pessoas foram se 

sentindo mais à vontade para vir, assistir e participar. Estamos a enraizar hábitos e 

acredito que todas estas propostas, de alguma forma, aproximem as pessoas e lhes 

proporcionem algum tipo de conhecimento que lhes permita serem mais participativos 

e mais autónomos. A FLL contribui para isso, de certeza absoluta. Muitas das 

atividades e formações que aqui encaixamos nos Outros eventos são produtos de 

participação e autonomia das pessoas. São pessoas que, de alguma forma, sabem 

que aquilo que nos propõem é analisado e, quase sempre, se concretiza. Aliás, todos 

os workshops são o início de alguma coisa, que depois as pessoas têm de 

desenvolver, autonomamente. Aqui disponibiliza-se uma base que as pessoas depois 

terão que desenvolver. 

Ao nível da solidariedade e cooperação, penso que a FLL contribui para a 

formação de uma sociedade mais solidária e cooperante. Por exemplo, noto que o 

espírito da FLL é refletido em outras atividades de outras entidades. As nossas 

práticas são exemplo para outras entidades. As nossas atividades para o público mais 

jovem, nas férias, estão agora a ser reproduzidas por outras organizações, também 

gratuitamente. Sinto que, porque tem funcionado bem, somos um modelo para os 

outros também. 

 

6. Qual o futuro da FLL?  
Estamos ainda numa fase de crescimento. Aliás, mesmo em termos físicos, 

estamos a ampliar a nossa sede. Acredito que, com a criação de novos espaços 
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físicos, cheguem novas ideias e novas atividades. Não estamos ainda numa fase de 

fixar projetos. Temos alguns projetos fixos, que se repetem ano após ano, mas 

estamos sempre a pensar em criar novas atividades, com novos objetivos. Acredito 

que só assim faz sentido, para continuarmos a crescer. 
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Apêndice 30 – Entrevista n.º 25 

Entrevistada: Carlos Torres 

Local: Fundação Lapa do Lobo 

Data: 24 de janeiro 2015 – 18,00h 

 

Carlos Torres é Presidente da Administração da Fundação Lapa do Lobo. 

 

1. Qual a origem e as causas que motivaram a constituição da FLL? 
Não consigo definir um momento concreto em que pensei constituir a FLL. Foi 

um processo lento e longo. A FLL não tem tanto que ver com a minha ligação à aldeia, 

mas sim com aquilo que eu penso que será uma forma de estar na vida. O facto de, 

depois, trazer esse projeto para a Lapa do Lobo é que tem que ver com a relação que 

eu sempre tive com esta terra. A minha vida profissional – já disse isto em várias 

entrevistas – felizmente, correu bem. Eu cheguei a uma fase da vida em que tenho 

alguma capacidade financeira excedentária da qual não preciso. Felizmente, estou 

bem, tenho os filhos formados, tenho uma boa casa em Lisboa, tenho uma boa casa 

aqui na Beira Alta. Tenho qualidade de vida. Eu decidi que, estando a vida a correr-

me bem e tendo alguma capacidade financeira excedentária da qual não preciso, iria 

por esse excedente ao serviço de uma causa que me dê gozo. Eu sei que as pessoas 

acham isto estranho porque, de facto, não há essa tradição, sobretudo nos países 

latinos. Mas é uma situação que existe com frequência, por exemplo, nos países 

anglo-saxónicos. Aí temos imensos casos de pessoas que se dedicam a uma causa, 

seja ela qual for. Quando eu cheguei à fase da minha vida em que me apetecia fazer 

algo que colocasse essa capacidade financeira ao serviço de uma causa, aí sim, 

pensei na Lapa do Lobo. Por diversas razões. Primeiro, tem muito mais impacto fazer 

algo do género aqui, numa aldeia, do que fazer em Lisboa, onde já há uma oferta 

variadíssima. Segundo, era uma forma de prestar tributo, de facto, a uma terra pela 

qual eu tinha, e tenho, muito carinho. Ao mesmo tempo, prestava tributo a toda essa 

relação afetiva à minha mãe e à minha avó. De certa maneira, é prestar um tributo, 

sobretudo, à minha avó, que foi uma pessoa que eu admirei imenso e que foi muito 

importante na minha vida. Digamos que a FLL é o resultado da ligação que me ligava 

à Lapa do Lobo com o desejo de fazer algo com o excedente financeiro. Obviamente 

que tive o apoio da minha família. Se ela não tivesse apoiado esta decisão seria muito 

complicado. Há uma parte do património que pertencia à família que passou para a 

FLL e, portanto, tive de ter o acordo da família. Se eu amanhã morrer – o diabo seja 

cego, surdo e mudo, que eu não quero que isso aconteça – esse património não é 

dos meus herdeiros, mas da FLL. Por isso, tive de ter autorização da família para o 
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fazer. Se a família tivesse dito que não, porque não estaria disposta a abdicar desse 

património, que, de certa maneira, já era de todos, eu teria escolhido outras formas 

de apoio. 

 

2. Qual o motivo da delimitação da área geográfica de abrangência? 
Obviamente que sempre tive a noção de que tudo o que eu pudesse fazer aqui 

seria, de facto, um benefício muito grande para as pessoas. Muito mais do que se eu 

o fizesse em Lisboa. A delimitação de território também foi a pensar nas pessoas. 

Repara que a FLL tem meios limitados. Os meios não são inesgotáveis. Eu nunca 

pretendi uma fundação de cariz nacional. Quero, essencialmente, uma fundação de 

cariz regional, inserida na tal zona sobre a qual me sinto afetivamente ligado e onde, 

provavelmente, haveria uma carência maior do tipo de propostas que nós estamos a 

apresentar. Confinei a área de abrangência da FLL aos dois concelhos. As pessoas 

acham estranho porque inclui o concelho de Carregal do Sal quando a Lapa do Lobo 

é uma freguesia do concelho de Nelas. Essa inclusão é também uma questão de 

afetividade. Eu tenho muita família no concelho de Carregal do Sal. Aliás, quando eu 

passava férias na Lapa do Lobo ia constantemente ao concelho de Carregal do Sal. 

Para além disso, a Lapa do Lobo é uma terra absolutamente equidistante das duas 

sedes de concelho – Nelas e Carregal do Sal. Na minha área de abrangência afetiva, 

eu não consigo distinguir os dois concelhos. E é um critério que eu não quero 

abandonar. Se eu abrir mão desse critério, corro o risco de abrir uma caixa de pandora 

sem fim. Nesse sentido, todas as exceções que vão para além da área de abrangência 

têm motivos próprios e muito singulares. 

No fundo, a delimitação geográfica também permite fazer um trabalho com 

paixão e sem pedir nada em troca. A única coisa que eu peço em troca é a adesão e 

o interesse das pessoas às nossas iniciativas. O engraçado foi eu ter conseguido 

envolver a minha família toda neste projeto. Mas foi um processo natural. 

Começaram-se a envolver e a entusiasmar. Depois, é, de facto, muito gratificante ver 

o que recebemos em troca, que é a tal aceitação das pessoas. É evidente que quanto 

mais pessoalizados e individualizados forem os processos mais probabilidades 

existem de serem eficazes. Por exemplo, regredimos nestes últimos tempos no campo 

da educação. Ao aumentar o número de alunos por turma tornamos os alunos mais 

distantes, aliás, menos próximos dos agentes de ensino. Claro que as questões da 

educação, principalmente a do encerramento das escolas, como aconteceu aqui na 

Lapa do Lobo com a escola do 1º ciclo, são questões que nos levam muito longe. 

Ninguém me convence que estas políticas do governo não têm em conta apenas e só 

critérios economicistas. Eu, de certo modo, compreendo que, por um lado, a 
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aglutinação de escolas pode ser benéfica para os alunos quando são dadas melhores 

condições. O que está a acontecer é que, com a aglutinação, os alunos estão a ter 

piores condições do que tinham. Eu percebo uma lógica em que me dizem que vão 

concentrar os alunos todos, de um determinado raio, num agrupamento de escolas 

com boas condições, em que asseguram um bom transporte, em que existem 

melhores meios, com mais recursos audiovisuais – sendo evidente que não podemos 

colocar recursos audiovisuais, que são hoje essenciais na educação, em todas as 

escolas do país. Isso justificaria a tal aglutinação na educação. Tudo isto faz sentido, 

mas nós sabemos que, depois, na prática, não é nada assim. O único critério que está 

a presidir esta política não é, em boa verdade, um critério de melhoria de sistema, 

mas apenas e só um critério economicista. Por exemplo, na Lapa do Lobo, tanto 

quanto eu sei, tal como noutras escolas do concelho cujos alunos se transferiram para 

o Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, os alunos foram para piores 

condições. Em relação ao trabalho da FLL, neste sentido, sinto alguma tristeza. Se eu 

sentisse que a Escola EB1 da Lapa do Lobo tinha fechado, mas que os alunos tinham 

ido para uma escola com melhores condições, com melhores meios, com mais 

oportunidades, onde tivessem à sua disposição instrumentos de ensino que não 

teriam aqui, eu compreendia. Mas eu sei que eles foram para pior. Isso é o que me 

dói. Mas não me sinto a remar contra a corrente. A FLL trabalha numa total 

proximidade com as pessoas porque isso tem que ver com a forma que nós, 

administração, temos de estar na vida. Sem querer estar a ser presumido, acho que 

eu e a minha família temos uma postura na vida muito desprendida, despretensiosa 

e acho que isso surpreendeu as pessoas quando isto começou a acontecer. Se calhar, 

pensariam que nós seríamos umas pessoas inacessíveis. Mas não é a nossa forma 

de estar na vida. 

 

3. Qual o motivo de preferir atividades de âmbito educativo e cultural? 
Apesar da evidente ligação da cultura e da educação no aspeto social, a FLL 

não intervém diretamente na área social. Não tem uma postura assistencialista. Eu, 

que referi que ia pôr a tal capacidade financeira excedentária ao serviço de uma 

causa, penso que me é permitido escolher. Terá que ser uma causa que me dê gozo. 

Eu lembro-me que, no início da FLL, fui abordado por algumas pessoas no sentido de 

me orientar para uma fundação de cariz social. Se isto é uma iniciativa minha, que me 

seja dada a liberdade de escolha. Para além disso, eu acredito que o desenvolvimento 

social de um país passa muito pelo desenvolvimento cultural da sua população. Não 

há nada que mais me aflija do que saber de casos de crianças que não estudaram 

apenas e só porque não o puderam fazer do ponto de vista financeiro. Eu sou 



 

 174 

daqueles que sonha com um país em que haja igualdade de oportunidades para 

todos. Não é um país em que sejamos todos iguais, mas sim que tenhamos todos as 

mesmas oportunidades. Apesar de em Portugal se ter evoluído muito depois do 25 de 

abril, ainda estamos muito longe desse patamar. Por isso, o objetivo pelo qual eu 

tenho mais carinho da FLL é o Apoio estudantil. Nós permitirmos a jovens o apoio 

que, sem o qual, não conseguiriam prosseguir os estudos. Por outro lado, toda a 

vertente cultural me dá muito gozo. Dá-me muito gozo trazer para o interior – detesto 

esta palavra, pois considero que não há interiores neste país – propostas culturais 

que, há uns anos, seriam impensáveis. Mais ainda, que seria impensável as pessoas 

aderirem. 

 

4. Quais as principais atividades/ projetos e público-alvo predominante? 
Pensei, sobretudo, na juventude. Ou seja, nas crianças e nos adolescentes. 

Pretendia, sobretudo, criar polos de interesse. Nestas aldeias, as propostas são muito 

escassas e eu sempre acreditei que, a partir do momento em que houvesse propostas 

mais ativas, variadas e constantes, isso fosse um fator que, eventualmente, pudesse 

fixar as populações, principalmente, os jovens. Eu noto isso. Hoje, muitos dos nossos 

bolseiros que vão estudar pretendem regressar. Só não regressarão se não tiverem 

oportunidade. 

Mas, de facto, vi-me forçado a alargar o público-alvo pela própria dinâmica da 

FLL. Há uma série de coisas que aconteceram na FLL que, reconheçamos, não 

obedeceram a uma estratégia predefinida. Ou seja, foram acontecendo e nós fomos, 

de certo modo, acompanhando essa dinâmica e fomos ao sabor da grande adesão e 

entusiasmo das pessoas. E depois, também quero reforçar isso, temos uma equipa 

fantástica, onde tu te incluis. Há uns anos, não imaginaria encontrar esta qualidade 

de matéria-prima humana nesta região. Nós temos um leque de colaboradores 

notável, que vestiram a camisola da FLL, que eu sinto que fazem isto com muito 

prazer. Fazem-no com tanta paixão como nós quando fundamos a FLL. 

 

 

5. Considera a FLL um espaço educativo? Tem estratégia pedagógica 
definida? 

O objetivo essencial da FLL foi estratégico. Agora, há uma série de 

acontecimentos que transformaram a FLL. Por exemplo, o Serviço educativo. Eu 

nunca o tive em mente. Ele surgiu porque a Ana Lúcia, a atual responsável, 

apresentou-me essa proposta que eu achei fantástica. Não foi uma estratégia minha. 

Aceitei-a porque a proposta que me foi trazida era, de facto, muito boa. Depois, vamos 
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ajustando a atividade da FLL às propostas interessantes que nos trazem e continuam 

a trazer. Existem propostas que não aceitamos. Ou porque não temos calendário para 

mais ou porque não se ajustam aos princípios estatutários da FLL. Uma estratégia é 

estar de portas abertas a novas estratégias e propostas. Sempre tem estado. Aliás, 

só assim faz sentido. Temos aceitado muitas propostas e não aceitamos mais por 

uma das três razões: Imperativos de ordem orçamental, calendarização e/ou espaço 

e ajustamento com os objetivos da FLL. 
 

7. Existe algum projeto/ atividade certificada ou acreditada? Vê 
vantagens nesse facto? 

Isso é uma boa questão, que eu tenho colocado a mim próprio várias vezes. 

Eu estou, sobretudo, interessado em dar formação. Porém, acho legítimo que as 

pessoas peçam uma certificação. Ou seja, já que receberam formação, que esta fosse 

certificada. Isso, provavelmente, iria enriquecer o seu currículo profissional. 

Independentemente da certificação ou acreditação, o desenvolvimento pessoal e 

social é alcançado, mas com certificação seria melhor. Eu percebo que, 

independentemente dos benefícios pessoais que estão a colher, seria bom as 

pessoas colherem um benefício profissional, que, de certa forma, iria enriquecer o seu 

currículo, para eventuais candidaturas a empregos. Claro que isso é um processo que 

iria exigir outra disponibilidade. A minha vida profissional é em Lisboa e isso influencia 

essa decisão. É uma questão importante, à qual estou sensível, mas isso implicava 

uma outra gestão que não esta, mas normativa e mais ligada ao sector público. Não 

é uma questão de seriedade, porque tudo o que é feito na FLL é com seriedade, mas 

seria necessária uma maior formalidade e mais regulamentação. Se os cursos da FLL 

implicassem uma certificação teriam que ser organizados de uma maneira diferente. 

Isso, provavelmente, poderia provocar algum distanciamento, mas, mais importante 

que tudo isso, exigiria de nós outra gestão, para a qual não estão reunidas condições. 

 

8. Qual a relação entre a FLL e outros espaços culturais e educativos, 
nomeadamente a Escola? 

É uma relação saudável. Mas repara que nós não estabelecemos parcerias 

formais. São parcerias, digamos, informais, que correm sempre bem. Eu gosto deste 

caráter independente da FLL. Não gosto muito de assinar acordos, protocolos ou 

outros documentos de parceria. A FLL é rigorosamente independente, apolítica e 

apartidária. No fundo, é um luxo ao qual me permito, pelo facto de ter sido eu a criar 

a FLL. Eu assim estou sempre à vontade para dizer que sim ou que não, porque não 

dependo de ninguém, nem assinei nenhum compromisso com ninguém, não pedi 
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nunca apoio nenhum a ninguém. Eu gosto deste caráter outsider da FLL. Somos muito 

colaborantes, muito cooperantes, mas somos totalmente independentes. No fundo, a 

FLL situa-se numa posição privilegiada, mesmo em relação às autarquias. 

Curiosamente, os novos executivos camarários têm tido uma postura muito mais 

dialogante com a FFL que os anteriores. Sempre tivemos um excelente 

relacionamento com ambos, mas acho que os atuais executivos perceberam que só 

colhiam vantagens se se entrosassem mais connosco. Sinto isso, quer no executivo 

atual de Nelas, quer no de Carregal do Sal. Mas o nosso relacionamento com o poder 

local sempre foi muito bom. Mas, mais uma vez, é um relacionamento absolutamente 

independente e eu não quero perder o tal estatuto de outsider que referi há pouco, até 

porque me sinto muito confortável. A FLL é um ato de vontade privado. Portanto, eu 

tenho de estar sempre à vontade para dizer que sim ou que não. Não quero criar 

amarras. Em relação às instituições escolares, já é diferente. Já se estabelecem 

parcerias mais formais, em que somos um elemento ativo, um elemento que apoia. 

Do ponto de vista educativo, centramo-nos, essencialmente, no trabalho desenvolvido 

nos três Agrupamentos de Escolas da nossa área de abrangência. São parcerias que 

estão a correr muito bem. Há uma coisa que eu noto. No princípio, as nossas 

atividades eram pouco visitadas por professores da região e hoje já não se passa isso. 

Atualmente, os professores são um público presente nas nossas iniciativas. Isso, ao 

longo dos tempos, tem vindo em crescendo. Perceberam que não há confronto, nem 

concorrência com a escola, mas sim complementaridade. Acredito, sem qualquer 

ponta de lirismo, que tudo o que a FLL tem oferecido do ponto de vista cultural e 

educativo vai contribuir, necessariamente, para um diferente desenvolvimento de 

todas estas crianças e jovens. Mal de mim se não acreditasse nisto. Nesse caso, não 

valeria a pena estar a fazer o que estou a fazer. 

 

9. Há preocupação em envolver agentes educativos da região nas 
tomadas de decisão? 

Os Estatutos preveem a constituição do Conselho Mestre, que será constituído 

por um conjunto de conselheiros, onde, estatutariamente cabem representantes das 

autarquias (Câmaras Municipais e Junta de Freguesia), a Paróquia, por ser o credo 

maioritário na região, e membros convidados. Mas eu quero-te dizer que esse 

Conselho Mestre tem sido, para mim, uma desilusão. Para mim, o Conselho Mestre 

seria o órgão mais opinativo, no sentido de dar conselhos, dicas e ajudar a estabelecer 

prioridades. Isso não tem acontecido. Não consigo encontrar um motivo para esse 

comportamento por parte do Conselho, mas eu até fui deixando decair a importância 

desse Conselho Mestre. Acho que ficaram, logo à partida, muito surpreendidos com 
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a transparência da FLL nas primeiras reuniões, em que eu expus as contas todas e 

isso não é hábito. Depois, nunca houve propostas muito interessantes nessas 

reuniões. Também eu comecei a temer, um pouco, o aproveitamento político que 

estava a ser feito de algumas iniciativas da FLL. Eu fui o responsável pelos Estatutos 

da FLL, fui eu que os redigi, mas hoje reconheço que o que presidiu à ideia desse 

Conselho Mestre é uma ideia um pouco lírica. Provavelmente, ele teria mais eficácia 

se integrasse mais membros convidados – pessoas com reconhecida notoriedade na 

comunidade, das várias áreas de intervenção. Mas, lá está, para isso precisava de 

tempo. Há uma série de situações em que eu precisava de estar na FLL a tempo 

inteiro e ainda não estou, o que não quer dizer que um dia isso não venha a acontecer. 

 

10. Qual o contributo das atividades da FLL na educação para a 
participação, autonomia e cooperação dos seus intervenientes? 

Não tenho dúvida nenhuma que a FLL contribui para a criação de pessoas 

mais participativas, mais autónomas e cooperantes na sociedade. Aliás, acho que isso 

se nota. Nós começamos há 5 anos e lembro-me que as pessoas entravam aqui a 

medo e era difícil pô-las a participar em workshops ou a falar em colóquios. Hoje as 

pessoas estão muito mais participativas, mais soltas. Começaram a perceber que a 

FLL também é, de certa maneira, uma casa deles. Por outro lado, as propostas que 

recebemos multiplicaram, o que significa que as pessoas se sentem, de algum modo, 

incentivadas para apresentarem as suas ideias. Eu sinto, sem dúvida nenhuma, que 

as pessoas estão diferentes. Há um determinado público habitual que já revela muitas 

diferenças, no seu relacionamento, na sua maneira de ser. Quero acreditar que essas 

pessoas estão mais ávidas de cultura do que estavam e que estão mais exigentes. 

Em relação à autonomia, provavelmente, havendo quem tenha esta iniciativa cultural, 

outras entidades não o fazem, o que estimula uma certa inatividade por parte das 

outras organizações e das outras pessoas. Mas não é algo que eu sinta sobremaneira. 

Em relação à autarquia, por exemplo, não esqueçamos que, durante anos e anos, 

tivemos uma situação semelhante com a Fundação Calouste Gulbenkian, que se dizia 

que era o verdadeiro Ministério da Cultura. Em relação ao associativismo, por 

exemplo, não sinto que determinadas associações não desenvolvem determinados 

projetos porque a FLL já os faz ou fará. Eu acredito muito no associativismo e custa-

me perceber as dificuldades pelas quais passa o associativismo em Portugal. Mas 

também te quero dizer que, desde que aqui estou e apreendi esta realidade, acho que 

há um excesso de associações em Portugal. Acho que posso extrapolar o que 

observei nesta região para todo o país. Considero que existem associações com 

propostas repetidas, outras que nada mais fazem senão ter um café aberto. E, depois, 
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instalou-se a pedinchice nacional. Todas as associações sobreviviam graças aos 

subsídios das Câmaras. E as Câmaras eram fantásticas quando havia dinheiro para 

alimentar tudo isso e passaram a ser péssimas quando deixaram de ter dinheiro para 

isso. Há um excesso de propostas associativas, seja do campo cultural, como 

desportivo ou social. Esse excesso de associações, que poderia muito bem ser 

evitado se muitas associações de aglutinassem, vai provocar a repetição de muitos 

custos estruturantes. Não faz sentido nós, que estamos em dois concelhos 

relativamente pequenos, termos um número tão elevado de associações, muitas delas 

– vou dizê-lo com toda a crueza – absolutamente inúteis. Mas também nunca senti 

que a FLL pudesse ser uma força de desmotivação para algumas associações. 

Em relação à cooperação, nós temos alguma preocupação em imprimir 

qualidade em tudo aquilo que fazemos. Nem sempre isso é conseguido, mas eu diria 

que quase sempre o conseguimos. Aquele que fazemos, pretendemos fazê-lo com 

qualidade. Nesse sentido, o nosso apoio pode ser um bom cartão-de-visita, sendo um 

fator de credibilização de qualquer projeto. Fico muito contente que a FLL estimule o 

espírito colaborativo, muito por causa da gratuidade com que promove os seus 

eventos e apoia determinadas causas. Considero que se forma uma certa cadeia de 

trabalho cooperativo. 

Porém, o exemplo da FLL poderia ser retratado por outras entidades, mas não 

é o caso. Acho que falta tradição deste tipo de iniciativas, nem em Portugal, nem nos 

países latinos. Uma vez, discutindo este aspeto com o Bispo de Viseu, ele dizia-me 

que, de facto, as Igrejas dos países anglo-saxónicos sempre apostaram muito mais 

em iniciativas organizadas de solidariedade do que a Igreja Católica, que sempre 

apostou muito mais em formas personalizadas de apoio, ou seja, a caridade. É um 

bom tema de reflexão. Aliás, sinceramente, – digo isto sem qualquer presunção ou 

pretensiosismo – acho que há imensas pessoas que poderiam até fazer mais do que 

eu, porque têm mais capacidade financeira excedentário do que eu. Eu às vezes até 

me pergunto porque não fazem. Não consigo perceber. A verdade é que hoje a FLL 

já faz parte da minha vida e muito dificilmente me viria sem ela. Já faz parte, de tal 

maneira, de mim e da minha família que, neste momento, não me consigo ver sem a 

FLL. Embora isto tenha complicado muito a minha agenda, porque eu continuo a ter 

a minha atividade profissional regular.  

 

11. Gostava de conhecer a sua opinião acerca de algumas atividades. 
Como analisa o projeto Gapyear? 

O Gapyear é um caso especial. Eu fiquei, de certa maneira, muito chocado 

quando, no ano passado, não recebemos nenhuma candidatura de nenhum dos três 
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Agrupamentos de Escolas. Contudo, acho que foi um caso pontual. Acho até que tem 

que ver com uma postura, se quisermos, provinciana. Eu acho que há uma certa 

resistência por parte dos pais em deixar os filhos ir para o estrangeiro fazer um 

Gapyear. Isso talvez aconteça porque se tenha exagerado no primeiro Gapyear, que 

foi bombástico, em que eles andaram pela Ásia e foram até à Austrália. Eu farto-me 

de dizer que os Gapyear não têm de ser todos iguais ao primeiro. Não tem de se andar 

a papar países. Um Gapyear, in extremis, até pode ser realizado num só país, num 

só local. Achei estranho o ano passado não haver candidaturas porque nos três 

primeiros anos houve. 

Agora, posso considerar que as Escolas não acompanharam o projeto. 

Sinceramente, acho que as escolas se limitaram a colocar o regulamento nos editais 

e não fizeram nenhuma pedagogia sobre isso. Isso choca-me um pouco, até porque 

já se realizaram colóquios e existe até uma Associação, que teve a sua origem no 

Gapyear da FLL, que está a desenvolver um papel extraordinário. Choca-me que, 

sendo falado na televisão, havendo reportagens sobre o assunto, os três 

Agrupamentos de Escolas do país onde há a possibilidade de os alunos fazerem um 

Gapyear financiada por uma entidade, não tenham feito mais pedagogia sobre isso, 

através dos seus professores, por exemplo. Nós, apesar de tudo, trabalhamos muito 

bem com os três Agrupamentos de Escolas, mas não nos podemos imiscuir na 

estratégia educativa dos Agrupamentos. Considero, porém, que eles poderiam, em 

algumas iniciativas, entrosar mais. 

Este ano, não vou promover o Gapyear nos três Agrupamentos de Escolas. 

Vou fazê-lo de outra forma. Como a Associação Gapyear Portugal é apoiada pela FLL, 

as candidaturas vão ser recebidas através dessa associação. Isso quer dizer que terá 

um âmbito muito mais alargado, não se reduzindo à área de abrangência da FLL. É 

possível, através da Associação Gapyear Portugal, aparecerem candidaturas de todo 

o país. Senti que tínhamos de alterar a estratégia. Como a Associação Gapyear 

Portugal é, digamos, uma emanação desta nossa iniciativa, não estaremos a 

defraudar os Estatutos da FLL. No fundo, o projeto Gapyear apenas deixou de estar 

limitada a nossa área de abrangência geográfica, sendo alargada a todas as pessoas 

que se dirijam à Associação Gapyear Portugal. 

 

12. Que outras atividades merecem destaque na FLL? 
Eu tenho muito carinho pelo Apoio estudantil. A mim sempre me incomodou 

(sobretudo quando vinha, em miúdo, passar férias à Lapa do Lobo, ao assistir a 

cenários de miséria e pobreza características desta zona) os miúdos chegarem à 4ª 

classe e por ali ficarem. Mesmo aqueles que tinham vontade e capacidade para 
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prosseguirem. Sempre foi uma coisa que me meteu muita impressão. Já não estamos 

no país desse tempo, mas mesmo assim ainda temos imensos constrangimentos. 

Faz-me muita confusão que determinado jovem não possa prosseguir os estudos por 

falta de capacidade financeira. Claro que será uma atividade com forte cariz social, 

mas tem uma vertente educativa muito marcante. Por força desse cariz social, as 

candidaturas obedecem ao rigor possível de uma análise patrimonial e económica da 

família. Provavelmente haverá um ou outro caso que seria menos merecido, mas isso 

é o preço que se paga quando se iniciam políticas deste tipo. Não é isso que nos 

desmotiva. 

Posso falar da recuperação arquitetónica da aldeia, que, apesar de ser um 

dos objetivos da FLL, não é, propriamente, promovida pela FLL. As pessoas 

confundiram muito e achavam que a FLL pagava as obras de recuperação dos 

imóveis, mas não é assim. A FLL paga o projeto para a recuperação de casas. Isto 

para assegurar uma certa qualidade na obra de recuperação. Depende muito do 

imóvel, mas estaremos a falar uma pequena percentagem do custo total da 

recuperação da casa. Um projeto de arquitetura tem o seu preço e é isso que 

financiamos, mas ainda não houve candidaturas. 

 

13. Qual a orgânica em redor dos Amigos da FLL? 
O objetivo era criar uma relação entre um público privilegiado, mas isso não 

foi necessário. Em boa verdade, o ser Amigo da FLL não privilégio nenhum 

relativamente a quem não é. As pessoas não sentem nenhuma necessidade em se 

tornarem, oficialmente, Amigos da FLL porque isso não lhes dá vantagens nenhumas. 

Ser Amigo da FLL implica uma contribuição simbólica anual, que rondará os 60 €, 

penso eu. Como nós, a determinada altura, não sabíamos se os nossos espetáculos 

iriam ser pagos, o desconto nos ingressos poderiam ser uma vantagem, mas como 

se optou por eventos gratuitos, o ser Amigo da FLL não traz, atualmente, vantagem 

nenhuma em relação a quem não é, a não ser o facto de contribuírem para esta causa. 

 

14. Quais os critérios de escolha para os Outros eventos? 
São, neste momento, quase todos definidos por propostas que nos chegam de 

pessoas ou organizações de fora da FLL. O critério de seleção desses eventos é um 

pouco aleatório. A Galeria, o Serviço educativo e a Biblioteca têm uma calendarização 

e uma programação pensada com muita antecedência, que traçam a linha de ação 

definida para a FLL. Os responsáveis apresentam um projeto anual, que é analisado 

e aprovado pela administração. Todos os Outros eventos culturais são aleatórios e 

dependem das propostas e do calendário disponível na FLL. São, um pouco, ao sabor 
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das propostas. Grande parte das propostas depende do facto de se preencherem as 

inscrições. Se não houver interessados inscritos, não se realizam. Mas nunca 

aconteceu isso. 

 

15. E os apoios a entidades? 
Nós, em relação aos apoios a entidades, fazemos a análise das propostas e 

do trabalho desenvolvido. A FLL privilegia muito as Bandas Filarmónicas, porque eu 

considero que, atualmente, as Bandas Filarmónicas são as verdadeiras escolas de 

música deste país. Fico sempre muito emocionado quando vejo miúdos em tenra 

idade a tocar, até porque, quando estão na Banda, as crianças estão a fazer algo útil 

que, ao mesmo tempo, contribui para o seu desenvolvimento cognitivo e cultural. 

Apoiamos os Bombeiros Voluntários, neste caso, por uma questão mais filantrópica, 

apesar de não gostar dessa palavra. Aqui já está presente uma vertente social e não 

tanto cultural. Também apoiamos as camadas jovens dos clubes desportivos. Temos 

algumas dúvidas se o nosso apoio se direciona para as camadas jovens, mas a ideia 

é apoiar as iniciativas destinadas às camadas jovens. Quando eu chego a um campo 

de futebol e vejo centenas de crianças a correr e a treinar, sinto que vale a pena 

apoiar. Os nossos apoios têm essa vertente. Se são usados, depois, nessa vertente 

já não sei. Nós não temos capacidade para monitorizar todos os apoios que damos. 

Se em alguns casos esse apoio é mal utilizado, mais uma vez, acho que é o preço 

que se paga quando se empreendem projetos deste tipo. De qualquer modo, todos 

esses apoios são concedidos depois de reuniões com os responsáveis dessas 

instituições, que vêm ter comigo, apresentam o Plano de Atividades e fazem o pedido. 

Claro que tenho a noção que um ou outro apoio que demos foi indevido ou não 

merecido. Tenho noção que um ou outro apoio que demos foi mal usado, mas, 

felizmente, é uma minoria e é o preço que se paga por empreender ações deste 

género. Eu sou muito crédulo e tenho muita confiança nas pessoas. Se calhar, às 

vezes, sou ‘enganado’, mas isso não me incomoda. 

 

10. Quais os projetos futuros para a FLL? 
Eu pretendo que a FLL saiba acompanhar a evolução dos tempos e, se 

determinadas iniciativas, a partir de certo momento, se tornarem obsoletas, espero ter 

a clarividência de o perceber e de evoluir para outras. 

Eu acho que o fundamental é o querer. Desde que as pessoas queiram, fazem. 

Hoje há muitas propostas da FLL que me ultrapassam. Tem é de haver a preocupação 

de escolher uma boa equipa. Desde que haja uma forte vontade de fazer uma obra 
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deste tipo, quer se tenha competência ou não, mas tendo a capacidade e os meios, é 

tudo uma questão de equipa. 

Num futuro próximo, vamos alargar o edifício sede, por motivos 

eminentemente administrativos. Há cinco anos atrás, nunca imaginei que a FLL 

tivesse a dimensão e o impacto que tem hoje. Percebemos que isto é pequeno, 

sobretudo na área administrativa, porque nós não temos espaço para armazenamento 

de equipamentos, de acervo documental e isso começa a ser dramático. Por outro 

lado, a área administrativa está muito limitada. Eu, por exemplo, não tenho aqui um 

gabinete. O alargamento faz sentido. Todo aquele novo edifício vai ser, 

essencialmente, administrativo, de depósito, arrumos e acervo documental. Contudo, 

vai também ter uma sala de formação. Toda a área que é a atual FLL passa a ser uma 

área social. O grande benefício para o público em geral vai ser a área exterior, que 

vai triplicar e ser um espaço muito bonito. Toda esta recuperação arquitetónica 

obedece a um traço comum e a um determinado bom gosto – passo a imodéstia – 

que eu espero que faça pedagogia e que as pessoas percebam que aquela história 

de que recuperar é mais caro que comprar novo já não é verdade e que percebam 

também que é melhor recuperar uma casa que herdaram dos seus avós do que 

comprar ou construir uma casa ou apartamento, na periferia. 

Prevejo que o futuro é de estabilidade da FLL. Cinco anos depois, penso que 

estamos no nosso patamar ideal. Houve um ano em que eu acho que até houve um 

excesso de eventos e oferta. Eu retraí um pouco, pois considero que temos de saber 

equilibrar as coisas. Acho que estamos, atualmente, num bom registo da FLL e não 

prevejo crescimento para além disso. Estamos no nosso patamar, das nossas 

competências e capacidade financeira. 
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Apêndice 31 – INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

Este	 Inquérito	 por	 questionário	 é	 da	 responsabilidade	 do	 aluno	 Rui	 Fonte,	 a	 frequentar	 o	 3º	 Ciclo	 –	
Doutoramento	–	em	Ciências	da	Educação	na	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro	(UTAD).Tem	como	objetivo	
conhecer	a	opinião	dos	participantes	acerca	das	diferentes	atividades	desenvolvidas	na	Fundação	Lapa	do	Lobo.	É	um	
Inquérito	por	questionário	anónimo	e	confidencial.	Seja	sincero	nas	respostas!	

	

1. Atividade	/Curso/	Projeto_______________________________________________________________	

2. Idade	___	anos	 	 3.	Género		M	 	 F		 	 4.	Localidade	

_________________________	

5. Profissão___________________		 	 	 6.	Habilitações	Literárias	

____________________________	

7. Teve	alguma	experiência	anterior	na	mesma	área?	

	Sim			 	 	 Não	

8. Está	inscrito	em	mais	alguma	atividade	desenvolvida	pela	Fundação	Lapa	do	Lobo?	

Sim		 	 	 	 Não	

9. Por	que	motivo	se	inscreveu	nesta	atividade?	(assinale,	no	máximo,	três	opções)	

Interesse	pela	área		 	 Rentabilização	de	tempo	livre	 	 Incentivo	de	outras	pessoas	

Acompanhamento	colegas	 	 Relação	com	profissão	 	 Gosto	pela	Instituição	

Outro		 				Qual?	_____________________________________	

10. De	um	modo	geral,	está	satisfeito	com	a	atividade	e	a	sua	participação?	

Sim		 	 	 	 	 Não	

11. Considera	que	esta	atividade	contribui	para	o	melhoramento	do	seu	desempenho	profissional?	

Sim		 	 	 	 	 Não	

12. 	Desde	que	participa	nesta	atividade,	sente-se	mais	participativo	na	comunidade?	

Sim		 	 	 	 	 Não	

13. Desde	que	participa	nesta	atividade,	sente-se	mais	autónomo?	

Sim		 	 	 	 	 Não	

14. Desde	que	participa	nesta	atividade,	sente-se	mais	cooperante?	

Sim		 	 	 	 	 Não	

15. Qual	considera	ser	a	relação	desta	atividade	com	outras	atividades	da	FLL?	

Rivalidade	 	 	 Complemento	 	 	 Nenhuma	

16. Qual	considera	ser	a	relação	desta	atividade	com	outras	atividades	de	outras	entidades?	

Rivalidade	 	 	 Complemento	 	 	 Nenhuma	

17. Qual	considera	ser	a	relação	desta	atividade	com	a	escola/	empresa	que	frequenta?	

Rivalidade	 	 	 Complemento	 	 	 Nenhuma	

18. Que	atividades,	desenvolvidas	pela	FLL,	considera	que	contribuem	para	que	tenha	uma	participação	ativa,	
autónoma	e	cooperativa	na	sociedade?	
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________Obrigado	pela	colaboração!	
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Anexo 1 – Depoimento n.º 1 

 

Hélder Ambrósio 
Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Canas de Senhorim 

 

A participação, a autonomia e a cooperação na comunidade por parte da 

Associação humanitária dos Bombeiros de Canas de Senhorim está dependente de 

uma série de fatores. Um desses fatores poderá ser a dinâmica ou as dinâmicas que 

os corpos sociais e o corpo ativo poderão desenvolver no âmbito das suas atividades, 

no sentido de melhorar e tornar mais nobre a defesa da vida e dos haveres das 

pessoas. Este objetivo é a essência do trabalho que se realiza todos os dias, todas as 

horas e em todos os segundos. 

Para além desta responsabilidade dos órgãos internos há de facto outros 

fatores que influenciam a nossa participação, a autonomia e a cooperação perante a 

comunidade, que é o apoio do poder central, do  autárquico, do apoio de instituições 

e das pessoas em particular. 

Do apoio das instituições, salientamos o papel importante que a Fundação 

Lapa do Lobo tem tido desde a sua implantação na nossa comunidade. O apoio 

prestado ao longo destes anos permite-nos olhar para a vida institucional do nosso 

dia a dia com mais serenidade e com mais esperança para futuro. Muitas das vezes 

as verbas ou os apoios financeiros quando são recebidos são autênticos “pronto – 

socorros” para alguma falta de liquidez financeira provocada pelos atrasos de 

pagamentos dos serviços prestados ao Estado. Para além desta situação, a nossa 

filosofia, quando recebemos as verbas ou os apoios prestados vão sempre no sentido 

de melhorarmos as condições de segurança dos nossos bombeiros, com a aquisição 

de equipamento de proteção individual, moderno e eficaz, ou então para ajudar na 

aquisição de novas viaturas que vêm modernizar a nossa linha de ação no combate 

aos incêndios florestais. 

Reconhecemos que a Fundação Lapa do Lobo tem tido um papel meritório 

para com os Bombeiros de Canas de Senhorim e por conseguinte a nossa 

comunidade acaba por beneficiar  no seu dia a dia desse mesmo apoio. 
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Anexo 2 – Depoimento n.º 2 

 

Fernando Giestas 
Amarelo Silvestre – Associação Cultural 

 

O Apoio que a Fundação Lapa do Lobo tem prestado à atividade da Amarelo 

Silvestre, em regime de cofinanciamento de projetos específicos, tem sido 

fundamental para a concretização desses mesmos projetos: espetáculos "João Torto" 

e "Mina, sempre a terra entre as unhas" (este é um projeto ainda em andamento e 

que terá a sua apresentação pública em 2016). 

Também entendemos, e, neste aspecto, julgamos estar em sintonia com os 

propósitos da FLL, que os apoios que a FLL tem atribuído à Amarelo Silvestre não 

devem ser encarados como subsídio atribuído sem contrapartidas para a região em 

que ambas as entidades se inserem. Assim, no caso de "João Torto", o apoio da FLL 

ao projeto traduziu-se numa série de oficinas de expressão teatral (relacionadas com 

a temática do espetáculo) realizadas para as turmas do 6.º ano de escolaridade dos 

Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, Carregal do Sal e Nelas; no caso 

da "Mina - sempre a terra entre as unhas", o projeto prevê um amplo relacionamento 

com a comunidade de Canas de Senhorim (através de oficinas e de recolha de 

memórias) e o próprio espetáculo irá ser estreado na freguesia. 

O apoio da FLL tem-se traduzido, igualmente, na cedência pontual de 

instalações, nomeadamente do auditório, para a concretização de ensaios da Amarelo 

Silvestre. 

Por outro lado, o nosso trabalho também tem sido acolhido no âmbito do 

Serviço educativo da FLL, nomeadamente a oficina "Ser pequeno para ser maior" – 

de expressões escrita e teatral; e o projeto de formação nos três Agrupamentos de 

Escolas dos concelhos de Nelas e de Carregal do Sal, dirigido a alunos do 3.º CEB, 

intitulado "Projeto T", a decorrer nos anos lectivos 2014/2015 e 2015/2016. 
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Anexo 3 – Depoimento n.º 3 

 

José Manuel Lopes Flórido 
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Carregal do Sal 

 

A Fundação Lapa do Lobo é uma organização que tem como objetivo ajudar 

entre outros instituições particulares de solidariedade social como a Santa Casa da 

Misericórdia de Carregal do Sal. 

 

O apoio financeiro mensal com que a Fundação nos contempla é uma ajuda 

preciosa, que nos ajuda a prosseguir os nossos objetivos que consistem em apoiar 

socialmente os mais necessitados do Concelho, nomeadamente nas valências 

Creche, Jardim de Infância, Lar e Rendas. 

 

As atividades desenvolvidas nas áreas do alojamento, alimentação, animação, 

enfermagem, medicina, tratamento de roupas, medicação, acompanhamento a 

consultas médicas e/ou hospitais, apoio social e administrativo têm sempre como 

objetivo primordial o bem estar das crianças, idosos e outros necessitados. 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal é uma instituição que ao 

contrário de muitas outras não tem um legado patrimonial e financeiro muito 

substancial. 

 

No entanto, esta instituição não baixa os braços e luta arduamente todos os 

dias para conseguir os seus objetivos  e tem tido sucesso devido a uma gestão diária, 

cuidadosa e rigorosa. 

 

A Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal tem para com a Fundação 

Lapa do Lobo um sentimento de carinho, amizade, estima e consideração, lealdade, 

reconhecimento e agradecimento por toda a ajuda e colaboração que nos tem dado, 

a qual nos ajuda a desenvolver as nossas atividades na área social. 
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Anexo 4 – Depoimento n.º 4 

 

Pe. Jorge Carvalhal Pinto 
Lar Pe. Domingos e Jardim de Infância Girassol do Centro Social Paroquial 

de Canas de Senhorim 

 

 

Os apoios atribuídos pela FLL a esta Instituição são importantes, pois eles 

ajudam-nos a prestar um melhor serviço à comunidade na qual nos inserimos e 

apoiamos. Só com os nossos recursos ficaríamos muito aquém do que fazemos 

atualmente. 

Com essa ajuda é-nos possível estar mais próximo das pessoas que usufruem 

dos nossos serviços, ajudando-os “a pescar” e não somente a “dar-lhes o peixe”, 

procurando ir ao seu encontro e ajudá-las no seu ambiente, não mutilando dessa 

forma a autonomia que alguns ainda possuem. Desta forma, procuramos fazer com 

que a nossa comunidade tenha as respostas de que precisa, construindo uma 

comunidade mais humana e mais fraterna. Isto no que diz respeito à comunidade mais 

adulta. 

Em relação à comunidade mais jovem os apoios atribuídos pela FLL dão-nos 

a possibilidade de oferecermos às nossas crianças atividades que de outra forma não 

aconteceriam. Atividades essas desenvolvidas na e pela própria Fundação, e também 

outras que procuramos noutros lugares e que ajudam as crianças a ter uma perspetiva 

diferente do mundo que as rodeia ajudando-as a crescer. 

Aproveito para, em meu nome, em nome da comunidade e em nome das 

crianças e adultos que acolhemos e ajudamos, agradecer à FLL o que por nós tem 

feito por esta comunidade canense. 
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Anexo 5 – Depoimento n.º 5 

 

António Figueiredo  
Associação Cultural Canto e Encanto  

 

 

Quando, em meados de 2011, a Direcção do Canto e Encanto Associação 

Cultural contactou o Presidente do Conselho de Administração da Fundação Lapa do 

Lobo, com vista à obtenção de (algum) apoio financeiro – com vista à regular 

actividade da colectividade – e obteve como “oferta” um “arranjem um prédio em 

estado ruinoso, que nós tratamos do resto…” a mesma nem queria acreditar no que 

acabara de ouvir! 

Depois… foi a procura do tal prédio em ruínas e indicá-lo ao Dr. Carlos da 

Cunha Torres! O gabinete de arquitectura… “tratou do resto”! 

Para a Associação que, durante mais de dez anos, realizou os seus ensaios 

semanais em casa emprestada pela Fábrica da Igreja (graças à decisão do, então, 

Padre Ilídio – hoje Bispo da Diocese de Viseu), receber um prédio completamente 

requalificado e superiormente “desenhado” para os fins em vista foi… a cereja no topo 

do bolo! 

Com esta dádiva, por parte da FLL, a colectividade garantia, assim, uma certa 

autonomia já desejada há algum tempo, mas que, em simultâneo, a obrigava a ser 

mais responsável, nomeadamente em termos de angariação de fundos, que 

permitissem o regular funcionamento da mesma, nos termos estatutários a que se 

propôs aquando da sua fundação (em Abril de 2002). 

É reconhecido por todos os sócios/coralistas do Canto e Encanto o gesto da 

FLL e, por isso mesmo, a disponibilidade da Associação para com a Fundação é total.  

E assim haverá de ser… por muitos anos! 
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Anexo 6 – Depoimento n.º 6 

 

Paulo Guilherme Marques Jesus 
Presidente da Direção do Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim 

 

Embora parecendo um paradoxo, é em simultâneo fácil e difícil falar sobre a 

Fundação Lapa do Lobo, o seu grande mentor e tudo o que tem feito pela nossa região 

e suas gentes. Fácil, porque nunca é muito difícil falar de quem, de um modo 

totalmente desinteressado, tanto ajuda o movimento associativo. Difícil, porque não 

chegariam mil páginas de um qualquer depoimento, para pudermos falar, explicar 

sentimentos, expressar gratidão, por quem tanto tem feito em prol da região, das suas 

gentes, do movimento associativo, do desporto, dos jovens atletas que por isso podem 

praticar o seu desporto favorito, não esquecendo os atletas do desporto para olímpico, 

além de atividades escolares  e curriculares. Enfim, palavras para quê?! 

Em relação ao Grupo Desportivo e Recreio de Canas de Senhorim, os apoios 

atribuídos pela Fundação Lapa do Lobo são absolutamente fundamentais para que 

possamos ter um presença forte na comunidade, com a participação em diversas 

provas, diversos campeonatos e em diversos escalões. Envolvemos muitos atletas na 

nossa atividade. São mais de 140 atletas, a maioria jovens, que assim encontram no 

nosso clube um espaço de afirmação, de ocupação e preenchimento de tempo e 

espaço muito importantes, onde podem aprender e desenvolver princípios 

fundamentais de vida, tais como,  amizade, companheirismo, espírito de iniciativa, 

trabalho de equipa, capacidade de sacrifício, honra, dignidade, desportivismo…e nfim, 

alicerces fundamentais que estão na base e na génese dos nosso homens de 

amanhã. E para que possamos concretizar todos estes desideratos, o apoio da 

Fundação é fundamental.  Permite-nos encarar o dia a dia com muitos menos 

dificuldade em todos os aspetos e permite-nos também uma grande autonomia, 

sobretudo ao nível das ideias, pensamentos, iniciativas e vontade própria, que assim, 

com essa autonomia estão sempre salvaguardados, podendo dele tirar também 

proveito a comunidade onde estamos inseridos, quer ao nível dos nossos atletas, quer 

ao nível da população em geral. Em jeito de balanço final, atrevo-me a dizer que, 

existe um antes e agora um depois em relação á Fundação Lapa do Lobo. Um antes 

muito mais difícil e tortuoso e um depois muito mais positivo, esperançoso e possível. 

Um futuro no qual podemos com muito mais fé acreditar. Bem haja por á Fundação 

Lapa do Lobo. 
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Anexo 7 – Depoimento n.º 7 

 

A direção 
Sociedade Musical 2 de Fevereiro – Banda de Santar 

 

As Bandas Filarmónicas em Portugal têm vindo a alterar-se nos últimos anos, 

a exigência que lhes é imposta especialmente pelos seus elementos mais jovens é 

grande, tanto a nível motivacional como artístico/pedagógico. Sabendo desta 

realidade, a Sociedade Musical 2 de Fevereiro – Banda de Santar, tem nos últimos 

anos vindo a apostar muito na formação de qualidade e no aperfeiçoamento artístico 

a todos os níveis. Contudo, este esforço e ajustamento à realidade que hoje é exigida 

a uma colectividade como a nossa, continuaria menorizada não fosse o apoio da FLL 

a quem devemos, desde 2009, o seu apadrinhamento. Hoje esse apoio permite-nos 

ter uma escola de música sólida com cerca de 40 crianças e 5 professores 

especializados, para além do Maestro. Ao nível da Banda Filarmónica permitiu-nos 

ter a trabalhar connosco nomes como António Saiote e a realização de um estágio de 

orquestra com a Banda Sinfónica da PSP. Foi-nos também possível abrir os 

horizontes e a par da Banda Filarmónica formar novos grupos, tais como: um quinteto 

de clarinetes-“Fifth Harmony” que tem realizado vários eventos por toda a região e 

recentemente na FNAC-Viseu; grupo de saxofones Saxforever que tem realizado 

várias apresentações especialmente a nível escolar; grupo de metais “Santar Brass” 

que se tem apresentado especialmente em eventos solidários do Município de Nelas 

destacando a presença na rádio TSF; a “Santar Jazz&Blues Big Band” e vários outros 

grupos pontuais de jovens aprendizes com objectivos específicos como presenças em 

lares de idosos, escolas e infantários e, mesmo concertos didáticos mostrando desta 

forma o nosso trabalho. Portanto, nos últimos anos temos crescido enquanto 

Filarmónica, sendo este resultado visível pelo número de solicitações que hoje temos 

para a realização de apresentações públicas, pelas atividades da Escola de música 

e, pelo destaque regional da coletividade, que sem o apoio da Fundação Lapa do 

Lobo, seria difícil de alcançar. 
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Anexo 8 – Depoimento n.º 8 

 

Agostinho Matias 
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 604 de Canas de Senhorim 

 

A Fundação Lapa do Lobo tem sido ao longo destes últimos anos, um oásis, 

neste deserto que são os apoios concedidos pelas entidades locais arbitrariamente 

às Associações culturais, recreativas e desportivas da sua área geográfica de 

atuação. 

No caso particular do Agrupamento no604 do Corpo Nacional de Escutas, os 

apoios concedidos pela FLL, têm-nos permitido programar as nossas atividades com 

mais segurança e investir em material e equipamento. Esta segurança acrescida 

permite que foquemos mais as nossas preocupações na educação dos jovens e 

serviço à comunidade e menos no planeamento de atividades de financiamento, que 

no entanto não têm sido esquecidas. 

Estes apoios, da FLL, ou de outra qualquer entidade não podem, não devem 

servir, para que baixemos a guarda e vivamos financeiramente de uma forma artificial, 

totalmente dependentes deles. A nossa participação, autonomia e cooperação na 

comunidade não podem estar dependentes destes apoios, permitindo-nos somente 

continuar o nosso trabalho, mas com mais segurança e mais qualidade. 
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Anexo 9 – Depoimento n.º 9 
 

Miguel Ângelo Silva David  
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal 

 

A Fundação Lapa do Lobo tem um papel amplamente consistente no 

panorama Sociocultural da região de intervenção. Desde sempre despertou 

tradições , promove e apoia atividades  em que escolhe como principais interlocutores 

os agentes locais nas atividades , não se limitando obviamente a isso é já patente o 

estatuto assumido enquanto  parceiro privilegiado no conjunto das atividades 

associativas e das instituições da sua área de intervenção. 

Os seus domínios de intervenção são muito amplos abarcam varias áreas e 

públicos alvo muito vastos. 

Os apoios concedidos pela Fundação Lapa do Lobo, são um instrumento 

fundamental para o desempenho da nossa missão não só enquanto Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários mas também enquanto Corpo de Bombeiros é 

nessa  qualidade que temos grande  preocupação em poder  fazer uma gestão desses 

apoios de forma responsável. Temos inúmeras atividades nos nossos Planos de Ação 

que realizamos ao longo dos 12 meses do ano. 

Para nós a Fundação Lapa do Lobo não é vista unicamente como uma 

entidade a quem só pretendemos pedir apoios financeiros, muito  pelo contrario 

reconhecemos o seu papel considerando-a  um parceiro importante que desejamos 

privilegiar no âmbito das nossas relações institucionais. A prova evidente disso 

mesmo é que temos vindo a realizar e a promover ações conjuntas sendo os nossos 

eventos uma realidade consolidada que pretendemos intensificar no futuro. É nossa 

intenção reabilitar antigas tradições na nossa área de influencia certamente que 

iremos poder contar com o apoio inequívoco e a chancela da FLL. Na verdade os 

principais benificiários das nossas áreas de intervenção no Socorro , no apoio Social, 

na promoção de eventos são a Comunidade que servimos e simultaneamente a 

comunidade de que fazemos parte. As áreas de necessidade de uma instituição como 

a nossa são muitas e abrangentes razão pela qual todos os apoios são importantes e 

nestes inserem-se obviamente os da FLL. Temos em mente um projeto a apresentar 

no primeiro semestre de 2015, que se prende com um projeto de formação de 

academias de Bombeiros que contará com crianças dos 6 aos 17 anos de idade, que 

vão ter disciplinas tão abrangentes como a área da proteção Civil, primeiros socorros, 

hidráulica, educação física e apoio escolar em disciplinas chave, será um projeto para 

o qual contaremos com apoios da Fundação. 
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Anexo 10 – Depoimento n.º 10 

 

Francisca Martins 
Bolseira da Fundação Lapa do Lobo 

 

No meu caso, a FLL permite-me ser estudante de Medicina, formação que, 

não só me capacita para exercer uma profissão, como me renovou o olhar sobre as 

pessoas, o mundo e as coisas. Com muita pena minha, vejo apenas à distância todos 

os eventos culturais e educacionais que vão acontecendo. Revitaliza-me saber que a 

FLL proporciona, não apenas o contato com a expressão artística, mas, sobretudo, 

gera os meios para que a sua criação seja possível, no teatro, na música, nas artes 

plásticas… Dará frutos, certamente, esta influência, bem como a capacitação na 

aprendizagem de novas línguas, domínio informático, no conhecimento de temas da 

atualidade e nos costumes e vivencias coletivas de um passado que não deve ser 

esquecido. 

  

Existe um ditado que diz algo como “Apontei-te o Céu e a única coisa que 

conseguiste ver foi a ponta do meu dedo”. Num mundo globalizado em que toda a 

informação está disponível a todos, à distância de um clique, a diferença da sua 

utilização e do seu benefício para o individuo e para o grupo, reside na capacidade de 

conseguir ver para além do dedo, descartando camadas supérfluas, até olhar as 

estrelas e as compreender. Essa capacidade resulta, na minha perspetiva, 

diretamente da Educação: seja ela pessoal, profissional, social ou cultural. Oferecer 

educação de qualidade ao individuo é a melhor forma de o preparar e de, sobretudo, 

lhe dar ferramentas para viver e construir (n)a sociedade. Acredito que a educação é 

um veículo e também um círculo de mudança, onde quem aprende um ponto ensina 

um conto. 
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Anexo 11 – Depoimento n.º 11 

 

Joana Silva 
Bolseira da Fundação Lapa do Lobo 

 

A Fundação da Lapa do Lobo, através das suas grandes iniciativas e apostas, 

das quais se destaca, neste depoimento, a concessão de apoios estudantis, contribui 

para uma melhor qualidade de vida da população da Lapa do Lobo e de outras 

localidades vizinhas. 

A atribuição do Apoio estudantil fomenta um maior empenho, vontade em 

prosseguir estudos, uma vez que, sem este, muitos dos jovens abdicariam do seu 

sonho devido a dificuldades financeiras. 

Acrescento que o Apoio estudantil é uma grande aposta no futuro dos jovens 

portugueses, o que permitirá que estes (dentro dos quais me incluo), a posteriori, 

ajudem outros jovens a melhorar a qualidade do seu progresso escolar e a investir 

num futuro melhor. 

Em conclusão, a Fundação Lapa do Lobo, para além do apoio financeiro, 

contribui para a participação, autonomia e cooperação, na medida em que estimula 

em cada beneficiário a vontade de querer contribuir para um país melhor, começando 

pelos meios mais rurais que, atualmente, se encontram adormecidos no coração dos 

portugueses. 
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Anexo 12 – Depoimento n.º 12 

 

Cláudia Margarida Ramos de Sousa e Silva 
Bolseira da Fundação Lapa do Lobo 

 

Começo por fazer as devidas apresentações e enquadramento. O meu nome 

é Cláudia Margarida Ramos de Sousa e Silva e sou doutoranda em Engenharia e 

Gestão  Industrial na Universidade de Aveiro. Penso que a melhor forma de responder 

à pergunta de investigação apresentada, será com a descrição do processo decorrido. 

Sempre tive como objetivo realizar o doutoramento, no entanto era apenas uma 

intenção sem prazo definido. Por questões profissionais, este objetivo teria de ser 

operacionalizado a curto prazo. Mesmo sendo uma necessidade, haveriam factores a 

ponderar: investimento e disponibilidade. Algumas opções eram necessárias, pois 

precisaria de disponibilidade para me dedicar à investigação e, ao mesmo tempo, não 

poderia abdicar de todos os rendimentos, uma vez que já me encontrava numa fase 

da vida com consideráveis encargos familiares.  

Só com o Apoio estudantil concedido pela FLL consegui que o projeto de 

Doutoramento prosseguisse. Numa conversa informal com um elemento que na altura 

pertencia aos órgãos da Fundação, fui incentivada a apresentar um projeto à FLL.  

Após esta apresentação, foi com enorme cooperação, abertura e motivação, que o 

processo se foi desenvolvendo até à sua aprovação. Confesso que sem esta 

oportunidade, não poderia ter iniciado o Doutoramento naquele ano (2010/2011) nem 

com a dedicação e disponibilidade que o Apoio estudantil me proporcionou. Concluo 

que a intervenção da FLL foi um elemento essencial e fundamental para o 

desenvolvimento do meu Doutoramento.  

Após a conclusão do Doutoramento,  pretendo continuar a apostar na minha 

carreira académica como docente e investigadora. Assim,  o Apoio estudantil 

proporcionou claramente autonomia para aumentar as minhas qualificações com o 

propósito de desempenhar um papel ativo na carreira académica.  
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Anexo 13 – Depoimento n.º 13 

 

Rafaela Soares 
Bolseira da Fundação Lapa do Lobo 

 

O motivo pelo qual faço esta reflexão, é com o intuito de explicar a importância 

do Apoio estudantil fornecido pela Fundação Lapa do Lobo.  

Aos que queiram prosseguir os estudos e não tenham posses para isso este 

apoio é uma mais valia. 

Candidatei-me a este apoio porque queria ingressar no Ensino Superior de 

modo progredir nos meus conhecimentos além de querer começar a construir um 

futuro melhor.  

Os meus pais não tinham possibilidades para assegurarem todas as despesas 

sozinhos por isso contactei a Fundação.  

 Por vezes, muitos jovens, tal como eu, não têm forma possibilidades de 

continuar os estudos pois não conseguem assegurar os custos que isso trás.  

A possibilidade de me conceberem este apoio, promove a minha participação 

num mundo diferente do que estava habituada ajudando-me adquirir 

responsabilidades perante a vida.  

Torna-nos autónomos pois, no meu caso, tive de me deslocar para outro local, 

e aprender assim a viver sozinha. 

Posto isto, é de demais importância este Apoio estudantil. 

É de realçar o interesse da Fundação Lapa do Lobo em ajudar os estudantes. 
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Anexo 14 – Depoimento n.º 14 

 

Luís Pedro Barros Rodrigues Cardoso 
Bolseiro da Fundação Lapa do Lobo 

 

O Apoio estudantil promovido pela Fundação Lapa do Lobo contribuí 

inteiramente para a participação dos estudantes em diversas atividades artísticas, 

sobretudo, porque é um dos valores transmitidos, pelo menos a mim, pela FLL. É uma 

Fundação rica em atividades essencialmente do foro educativo, onde incentiva os 

jovens à aprendizagem, à procura e ao interesse pelas mais diversas áreas do 

conhecimento. Isso torna os estudantes mais autónomos, e faz com que queiramos 

procurar, estudar, enriquecer os nossos conteúdos por nós próprios, crescer, 

melhorar. O mesmo acontece em relação à cooperação dos estudantes e entre os 

estudantes que usufruem deste apoio, deste ato nobre que a Fundação tem a gentiliza 

de proporcionar a quantos pode. É de louvar não só os valores que ajudam a transmitir 

através da vossa conduta enquanto Fundação, como também a cultura e saber que 

permitem que aprendamos cada vez que promovem workshops, semanas de 

empreendedorismo e tantas outras atividades que servem para nos fazer crescer a 

nível intelectual, e sobretudo, a nível pessoal. Já realizei algumas das atividades 

promovidas pela Fundação, e conto também com o vosso Apoio estudantil e posso 

afirmar que é enriquecedora cada experiência passada pela Fundação Lapa do Lobo. 
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Anexo 15 – Depoimento n.º 15 
 

Filipa Rodrigues Pereira 
Bolseira da Fundação Lapa do Lobo 

 

O Apoio estudantil promovido pela FLL revelou-se determinante no 

desenvolvimento da minha frequência do programa doutoral em Informação e 

Comunicação em Plataformas Digitais. É do conhecimento geral que as propinas 

associadas a estes programas doutorais são muito elevadas e em muitos dos casos 

são motivo para o afastamento imediato dos possíveis candidatos. No meu caso 

específico, sempre soube que precisava muito de concluir o doutoramento, não só a 

nível pessoal mas principalmente a nível profissional. Como todos os alunos, 

candidatei-me à bolsa do estado e não fui contemplada, não desisti do doutoramento, 

preciso muito dele! Nessa altura decidi candidatar-me ao Apoio estudantil da FLL por 

considerar importante apresentar o meu projeto de investigação e procurar quem 

acreditasse nele. A FLL acreditou nele e em mim. Fui contemplada com o seu Apoio 

estudantil e desde então tudo se tornou mais simples. Consegui concentrar esforços 

no doutoramento e empenhar-me mais na sua realização,  não despendendo energias 

procurando formas de solucionar problemas. Tendo este suporte da FLL tornamo-nos 

mais fortes e mais capazes, principalmente porque alguém acredita em nós, alguém 

deposita confiança em nós para sermos merecedores da sua ajuda. O trabalho feito 

pela FLL é notável e digno de registo. Da minha parte nunca haverá palavras que 

possam traduzir o que se faz por lá com os seus bolseiros. 
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Anexo 16 – Depoimento n.º 16 

 

Ricardo Borges 
Bolseiro da Fundação Lapa do Lobo 

 

A Lapa do Lobo é na atualidade um polo de referência a nível cultural, 

educacional e artístico. Isto só é uma realidade devido à existência da Fundação Lapa 

do Lobo, que desde o seu início de funções tem vindo a dinamizar a região de uma 

forma fantástica, proporcionando à população em geral, momentos de valorização, 

reconhecimento, descontração e lazer.  

A Fundação Lapa do Lobo, ao contrário da tendência que se tem seguido no 

nosso país, tem apostado fortemente na educação dos jovens, sendo eu um 

testemunho desse mesmo apoio.  

Graças à Fundação Lapa do Lobo, as barreiras económicas presentes 

atualmente ao nível do ensino superior são suprimidas, sendo este apoio fundamental 

para alcançar os meus objetivos ao nível profissional. São estes tipos de apoios que 

estimulam as potencialidades existentes na população, pois é dada uma oportunidade 

às pessoas que têm vontade de se instruir.  

A educação é o pilar estrutural do desenvolvimento de qualquer sociedade 

moderna, através dela atingem-se melhores desempenhos na área tecnológica, 

industrial, cultural, na saúde, na inclusão social, que são o suporte para um futuro 

melhor de um país que quer retomar o caminho correto.  

É uma mais-valia a existência da Fundação Lapa do Lobo, que defende e 

aposta nestes valores, sendo estes a chave para o desenvolvimento da sociedade. 
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Anexo 17 – Depoimento n.º 17 

 

João Nogueira 
Bolseiro da Fundação Lapa do Lobo 

 

A bolsa de estudo por mim usufruída, foi utilizada no âmbito do Mestrado em 

Exercício e Saúde em Populações Especiais, realizado na Faculdade de Ciências e 

Educação Física da Universidade de Coimbra (não concluído por motivos 

profissionais). O mestrado foi um dos pontos-chave na minha formação ate ai 

realizada enriqueceu-me tanto a nível académico, profissional e pessoal, abrindo-me 

novos horizontes e obrigando-me a colocar questões a mim mesmo a ao meio que 

me envolvia e me rodeava. 

Graças a realização desse mesmo mestrado, tive a oportunidade de me lançar 

no estrangeiro (França) o facto de ter feito esta formação possibilitou-me abrir novos 

horizontes deu-me bagagem e enriqueceu-me a nível profissional, possibilitando o 

meu ingresso num mercado de trabalho internacional, que por consequência me deu 

possibilidades de poder ter um posto profissional segundo, dando-me estabilidade 

pessoal e financeira, impossível de obter no contexto que se vive de momento em 

Portugal.  

A Fundação Lapa do Lobo teve por isso um papel determinante, porque 

acreditou e apoiou o meu projeto , permitindo-me assim dar um salto qualitativo e 

quantitativo enorme tanto a nível pessoal como a nível profissional. 
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Anexo 18 – Depoimento n.º 18 

 

António José R. Cunha 
Diretor do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim 

 

A Fundação Lapa do Lobo tem vindo a desenvolver, em parceria com o 

Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, atividades que constituem uma 

mais-valia para a comunidade escolar em geral. O apoio da FLL a múltiplas iniciativas 

do agrupamento, e as que a própria Fundação desenvolve, fazem já parte da vida 

diária das várias escolas e jardins. De acordo com a natureza específica de cada uma, 

o apoio a estas iniciativas tornam a sua concretização uma realidade e proporcionam 

a inclusão dos discentes, permitindo que mais alunos tenham acesso a mais 

experiências, que de outra forma não seria possível desenvolver. 

Esta parceria tem vindo a proporcionar aos discentes experiências essenciais 

ao seu desenvolvimento cognitivo e emocional, ajudando a formar cidadãos 

conscientes do mundo que os rodeia e das suas problemáticas, atentos e tolerantes 

para com o outro, e intervenientes responsáveis na comunidade em que vivem.  

De igual modo, a FLL tem vindo a dar o seu valioso préstimo na consecução 

de objetivos ligados à valorização pessoal, escolar e profissional de alunos , entre os 

quais aqueles que, tendo já concluído a escolaridade obrigatória, têm assim a 

possibilidade de realizar um Gapyear ou de dar continuidade ao seu percurso escolar 

em cursos e pós-graduações superiores. 
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Anexo 19 – Depoimento n.º 19 

 

Hermínio Marques 
Diretor do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal 

 

No meu entender, a FLL é um parceiro privilegiado do sistemas educativo. É 

o nosso principal apoiante, quer em termos de iniciativas, quer em termos financeiros. 

Nós temos a sorte de ter essa experiência e todas as teorias apontam nesse sentido. 

Eu considero que a FLL não é uma entidade paralela à Escola. Por definição, duas 

linhas paralelas são dois traços, equidistantes, mas que nunca se encontram. Neste 

caso, a FLL e a Escola encontram-se, interceptam-se em vários pontos. Não 

considero a linha da Escola paralela à da Fundação. Pelo contrário, cruzamos 

caminho, envolvemo-nos. 

Posso citar Paulo Freire e referir que a Escola está em todo o lado. A escola 

está na igreja, na mesquita, no futebol, na associação, nos bombeiros. Há várias 

escolas. O conceito de escola é muito mais lato. A FLL, na minha opinião, é uma 

escola. O Serviço educativo da FLL é uma escola também, que tem muitos pontos de 

contacto com esta Escola, sendo seu parceiro. 

Em relação à formação de indivíduos participativos, autónomos e cooperantes, 

considero que a FFL ajuda o projeto educativo da escola, em que um dos principais 

pilares é formar cidadãos. Cidadãos que saibam, sobretudo escolher. Se uma escola 

conseguir formar cidadãos que saibam escolher já é muito bom e a FLL contribui para 

esse processo. 

Temos alguns exemplos de apoios que a FLL dá a iniciativas que nascem aqui, 

como o “Pensar alto” ou o “Gapyear”, que contribuem para o desenvolvimento dos 

alunos. 
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Anexo 20 – Depoimento n.º 20 

 

Olga Maria Costa Carvalho 
Diretor do Agrupamento de Escolas de Nelas 

 

A FLL estabeleceu, desde o início da sua fundação, uma relação muito 

próxima com as escolas, ao privilegiar como destinatários da sua ação com fins 

culturais e educativos, as crianças e os jovens do concelho, tornando-se um parceiro 

de extrema relevância na concretização do Projeto Educativo do Agrupamento de 

Escolas de Nelas. 

Merecem ser destacados(as), pela sua contribuição para a participação, 

autonomia e cooperação na sociedade dos alunos, pais, educadores, docentes e 

pessoal não docente: 

- as atividades promovidas através do seu Serviço educativo, pela abrangência 

dos públicos-alvo, respeitando o princípio da equidade. Todos os anos de 

escolaridade, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, são envolvidos em 

dinâmicas culturais de elevada e reconhecida qualidade, ajudando a ampliar a sua 

cultura estética e artística e promovendo nos alunos a criatividade, o sentido crítico, o 

gosto pela leitura e, consequentemente, os níveis de literacia, com resultados que, 

paulatinamente, se vão refletindo no seu sucesso escolar e educativo, tornando-os, 

aos poucos e poucos, mais competentes e interventivos na vida cultural do concelho. 

- a diversificação das temáticas (literatura, teatro, cultura local, música, 

empreendedorismo, coaching, ...) bem como a variedade dos formatos 

(apresentações, workshops, tertúlias, espetáculos, representações, ações/oficinas de 

formação, exposições, concursos, …) estimulam o interesse e incentivam os vários 

públicos, sejam eles alunos de vários níveis etários e ciclos de ensino, sejam 

encarregados de educação e professores a participar e a dar corpo aos eventos. Há, 

da parte da FLL, uma evidente preocupação em programar atempadamente 

atividades enriquecedoras, pedagogicamente significantes e culturalmente 

enriquecedoras e estimulantes. 

- o apoio financeiro e logístico, bem como dos recursos humanos que primam 

pela seriedade profissional e pela competência, quer no âmbito de projetos 

desenvolvidos no/pelo Agrupamento quer nos que decorrem nas instalações da FLL 

(ou noutro local onde sejam montadas e desenvolvidas as iniciativas). Todos 

concorrem significativamente para a qualidade das ações e dos projetos, dos 

respetivos processos e produtos finais, que são apresentados e divulgados à 

comunidade local, regional e mesmo nacional, sendo disso exemplo o PIC (Projeto 
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Investir na Capacidade). Neste caso em particular, é a própria FLL que funciona como 

impulsionadora de parcerias do Agrupamento com várias entidades locais, regionais 

e nacionais que ficariam longe do alcance do Agrupamento em virtude da interioridade 

do concelho de Nelas. 

- a integração da FLL na Rede de Bibliotecas do Concelho de Nelas, da qual 

o AENelas faz também parte, torna-a, uma vez mais, uma parceira no envolvimento 

dos vários agentes locais na dinamização cultural e no desenvolvimento de uma 

comunidade leitora na qual participam filhos, pais e encarregados de educação, 

pessoal docente e não docente que interagem com cidadãos da comunidade local, 

contribuindo para um efetivo trabalho em rede. Desenvolvem-se sinergias, 

rentabilizam-se recursos, comungam-se experiências, promove-se o livro e a leitura, 

… e assim prosperam as literacias. 

- a dinâmica cultural, apoiada e fortalecida por uma componente profissional, 

como são os musicais,  os concertos dados por bandas filarmónicas apoiadas pela 

FLL, as peças de teatro, os espetáculos de novo circo, os recitais de poesia, … 

enriquecem, de sobremaneira, as competências no domínio artístico e performativo 

dos nossos alunos, ao envolvê-los, como atores, músicos “amadores”, recitadores, … 

em espetáculos de qualidade, permitindo-lhes ir ganhando uma dimensão que 

ultrapassa a pequenez que a interioridade da região onde nos localizamos impõe. Há 

um intercâmbio intergeracional que a comunidade aprecia e valoriza, contribuindo 

para um fortalecimento do gosto pela arte, pela participação ativa nas dinâmicas 

concelhias de que o Agrupamento também faz parte e do qual se orgulha.  

Pensamos ter demonstrado neste depoimento quão representativo é o 

contributo das atividades da FLL para a acção educativa do Agrupamento de Escolas 

de Nelas na formação de jovens, e futuros adultos, responsáveis, colaborativos, 

participativos, solidários e interventivos socialmente. 

À Fundação Lapa do Lobo, o nosso sincero reconhecimento e admiração pelo 

trabalho desenvolvido. 
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Anexo 21 – Depoimento n.º 21 

 

Ana Cláudia Carvalho 
Ex-bolseira da Fundação Lapa do Lobo 

 

O Apoio estudantil promovido pela FLL não constitui apenas e só um meio 

para prosseguir um objectivo individual, que neste caso passa pela formação 

profissional. Transmite um sentimento de pertença a uma organização, onde é 

valorizada a realização pessoal. 

A confiança que depositam nas capacidades e no desenvolvimento individual 

é um elemento motivador, contribuindo para a forma de como os resultados em vista 

são alcançados, manifestando-se a nível académico como em outras atividades de 

natureza sociocultural. Esta ambição dita a forma de como encaramos a participação 

em novos desafios e de como são perseguidos, revelando sinais exteriores de 

confiança, responsabilidade e de autonomia. 

Naturalmente e no decorrer das diversas atividade que desenvolvemos, surge 

a necessidade de nos ajustarmos e de nos organizarmos em prol de um objectivo 

comum. 
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Anexo 22 – Depoimento n.º 22 

 

Tânia Costa 
Ex-bolseira da Fundação Lapa do Lobo 

 

Como primeira beneficiária do Apoio estudantil promovido pela Fundação Lapa 

do Lobo, estou grata e recordo a sua importância na fase inicial da minha carreira. 

A concessão deste apoio ajudou-me a enveredar por uma carreira académica 

em investigação científica e ter agora uma profissão multifacetada cujos contributos 

para a sociedade se podem exprimir de variadas formas. 

A ciência tem um papel importante e central sociedade. Muitas das 

descobertas científicas influenciaram fortemente a nossa vida quotidiana e continuam 

a ter um grande impacto em aspectos que se estendem desde a saúde e o bem-estar 

dos cidadãos à segurança e economia. 

Para além disso, o facto de estar a desenvolver o meu trabalho no estrangeiro, 

permite-me ser parte de uma comunidade global, na qual tenho a privilegiada 

possibilidade de enriquecer no convívio com outras culturas e saberes. Espero 

igualmente estar a contribuir para a valorização e projeção de Portugal além fronteiras 

ao tirar partido de cada oportunidade para transmitir um pouco da história e da cultura 

portuguesa. 

Ocorre-me ainda o papel que tenho durante as aulas que lecciono, em que 

ambiciono despertar o interesse pela investigação e motivar futuros cientistas. É, sem 

dúvida, um compromisso que temos para com as gerações futuras. 

É minha vontade, num futuro próximo, regressar a Portugal e levar comigo 

estas e outras competências desenvolvidas e os conhecimentos adquiridos. 
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Anexo 23 – Depoimento n.º 23 

 

Rui Martins 
Ex-bolseiro da Fundação Lapa do Lobo 

 

O apoio que me foi facultado pela FLL serviu de financiamento a uma pós-

graduação em Enfermagem Tropical na qual aprofundei o meu conhecimento sobre 

doenças infecciosas e seu controlo. O diploma capacitou-me no sentido de integrar 

uma equipa de emergência humanitária ou um programa de desenvolvimento 

comunitário em países em via de desenvolvimento.  

Na pratica acabei por ainda não trabalhar em contexto de missão mas o 

conteúdo do plano de estudos fui-me útil em diferentes momentos da minha prática 

profissional e continua a ser. 

Paralelamente esta experiencia motivou o meu ingresso num programa de 

mestrado em Saúde Publica e Economia na mesma escola, uma das mais 

reconhecidas neste campo (London School of Hygiene  and Tropical Medicine),  o 

qual ainda frequento. 

Espero poder usar estes estudos como suporte na minha progressão 

profissional em Londres ou parte incerta que o futuro me reserve.  

Creio ser esta a influencia direta do apoio da FLL. 

 De forma indireta o apoio da Fundação a projetos relacionados com a arte, 

nomeadamente à fotografia, que tenho como paixão, motivou-me a explorar a minha 

visão pessoal sobre a Lapa do Lobo na qual cresci e outras realidades. Ainda que no 

meu amadorismo, reflito e revisito um corpo de trabalho crescente que poderá vir a 

ser frutuoso. 
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Anexo 24 – Depoimento n.º 24 

 

Ana Isabel Carvalho 
Ex-bolseira da Fundação Lapa do Lobo 

 

A Fundação Lapa do Lobo cedeu-me a oportunidade de seguir os meus 

objectivos profissionais e inerente à formação académica ajudou-me a um 

desenvolvimento pessoal que me permitiu aprender a procurar estabilidade, ambição 

e autoconfiança. Em breves palavras, o facto do Apoio estudantil viabilizar uma 

oportunidade fundamental para o meu futuro e de qualquer jovem, também cedeu 

uma nova e importante experiência de vida. O estudar, implica logo de início 

reformular o conceito de autonomia. Esta é certamente uma das aprendizagens que 

é enriquecida com a aceitação de novos desafios e de novas responsabilidades, que 

são diariamente propostas pelo mundo académico. Por outro lado, a participação 

direta na instituição FLL, como estudante bolseiro, é automaticamente um mecanismo 

de acreditação das capacidades e um factor motivador na percussão dos nossos 

objectivos, fortalecendo ainda mais a responsabilidade enquanto estudante, pessoa e 

elemento participativo desta organização. O Apoio estudantil é também uma via que 

permite promover junto das gerações mais novas a necessidade de preservação dos 

valores culturais e patrimoniais, e assim reforçar a cooperação neste sentido. Para 

concluir, o Apoio estudantil permitiu promover a educação cultural e pedagógica das 

gerações mais novas. 
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Anexo 25 – Depoimento n.º 25 

 

André Alves 
Ex-participante de um Gapyear 

 

O mundo é pequeno; tão pequeno que nem damos por ele. 

O sentimento de conformismo e comodismo reinante na sociedade atual é algo 

que me faz “espécie”. Acordo todos os dias com vontade de fazer algo novo, algo que 

me faça sair deste grupo de pessoas. Cada dia é uma aprendizagem, uma descoberta 

de mim mesmo e do mundo que me rodeia. 

Tive, recentemente, oportunidade de abraçar uma das mais perigosas, 

arrojadas, ousadas e proveitosas experiências da minha vida. Graças ao apoio 

concedido pela Fundação Lapa do Lobo (FLL), pude ver, com os meus próprios olhos, 

realidades muito distintas das que estou e estamos (nós, ocidentais) habituados: um 

mundo de luxos, futilidades e pouca miséria (utilizo este advérbio comparativamente 

à miséria existente no continente africano, por exemplo). E ainda bem que assim é, 

somos as pessoas mais sortudas do mundo por viver onde vivemos e, apesar das 

“recentes” dificuldades, com as condições em que vivemos. Há apenas um problema: 

não damos valor a esta nossa condição, tornando-nos pessoas egoístas, intolerantes 

e pouco autónomas! 

Nesta experiência eu e dois amigos, fomos para o continente africano ajudar 

pessoas necessitadas. Estivemos três meses num dos 10 países mais pobres do 

mundo, Moçambique, a fazer voluntariado com crianças órfãs. Isto foi algo mágico 

que mudou para sempre a nossa visão do mundo. O contacto com as suas 

necessidades, o seu quotidiano, os seus sentimentos, fez-nos mudar os nossos 

padrões de felicidade e dependência pelo outro. Mudou a forma como vemos o mundo 

e hoje necessitamos de menos para sermos felizes. 

Esta aventura durou ainda outros três meses durante os quais viajámos por 

mais 23 países do mundo, de pobres a ricos, de seguros a inseguros, de organizados 

a desorganizados e, depois do contacto com pessoas, culturas e conceitos de 

felicidade tão diferentes, somos pessoas mudadas. Acabamos por relativizar certos 

problemas tendo, ao mesmo tempo, capacidade e autonomia para resolver os 

restantes! 

Obrigado FLL, por me teres dado oportunidade de contribuir para um mundo 

melhor! 
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Anexo 26 – Depoimento n.º 26 

 

Diogo Pedrosa 
Ex-participante de um Gapyear 

 

Numa região como a Beira Interior, cada vez mais afetada pelo 

despovoamento, é frequente (e até compreensível) que a população mais jovem se 

sinta pouco estimulada e motivada para projetar planos para a sua vida futura, na terra 

que os viu crescer. O trabalho desenvolvido nos últimos anos pela Fundação Lapa do 

Lobo, nos concelhos de Nelas e Carregal do Sal, tem contribuído bastante para que 

esta tendência seja cada vez mais contrariada. 

 No meu caso em particular, tive a felicidade de contactar pessoalmente 

com o trabalho da Fundação Lapa do Lobo após ter ganho o concurso “FLL Gapyear”, 

promovido pela Fundação. O meu projeto teve a duração aproximada de oito meses 

(de outubro de 2012 até maio de 2013) durante os quais percorri, juntamente com o 

meu colega Rúben, cinco ilhas do Arquipélago dos Açores e seis países do continente 

americano, tendo colaborado com várias com associações ecoclógicas e instituições 

de solidariedade ao longo do percurso. No decorrer desta experiência, contactei com 

realidades muito diferentes das que conhecia até então e todas vivências por que 

passei “lá fora”, contribuiram para que hoje tenha um olhar diferente sobre as 

oportunidades disponíveis na minha região. Isto porque agora tenho um termo de 

comparação e percebo que de facto, as oportunidades existem quando nós as 

criamos. O meu Gapyear foi um entre muitos projetos que têm vindo a decorrer desde 

2011 com o apoio da Fundação Lapa do Lobo. Estes projetos são, na minha opinião, 

um dos melhores exemplos do trabalho que a Fundação tem desenvolvido com o fim 

de estimular e proporcionar oportunidades (ou meios para as criar) aos jovem dos 

concelhos de Nelas e Carregal do Sal. 
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Anexo 27 – Depoimento n.º 27 

 

Rodrigo Francisco 
Cineclube de Viseu 

 

As sessões de cinema da FLL constituem, um primeiro lugar, um ponto de 

contacto com uma arte particular, o cinema, contrariando as dificuldades de acesso 

do público às obras que não entram na oferta cinematográfica proposta por televisões 

ou salas de cinema comercial, onde abunda um leque limitado de oferta, muitas vezes, 

de gosto duvidoso. 

 

Pretende-se, é importante dizê-lo, captar a atenção para a especificidade 

destas sessões, que passam por facultar o acesso a obras como documentários, 

clássicos ou cinematografias geralmente arredadas dos cinemas, sessões com 

realizadores. Motivar e exercitar um olhar mais atento, crítico e exigente, é um dos 

desafios que a programação de cinema coloca. 

 

Tendo em conta tudo isto, interessa aqui, também, realçar uma dimensão 

imaterial, mais profunda, relacionada com a magia do cinema, da sala escura, da 

plateia. Numa era em que o consumo cultural se alterou de forma radical, e o cinema 

se transfere das grandes salas para dispositivos pessoais (computador, Tablet), esta 

reserva de programação de cinema insiste na importância da cultura e da arte para a 

criação de hábitos sociais, e para o reforço do sentido de comunidade. É exatamente 

aqui que as sessões de cinema da FLL, à imagem da programação global, pretendem 

chegar: a partilha de gostos, momentos, histórias e sensações, numa sala escura, 

produzindo, com o decorrer dos anos, e das sessões de cinema, uma memória 

afectiva comum. E se este elo não é uma das partes que mais contribuem para a 

cumplicidade de uma comunidade, não sabemos o que será. 

 

O desenvolvimento do projeto tornou clara a importância da apresentação de 

iniciativas de cariz regular, ao longo do ano, e a complementaridade das mesmas, 

promovendo experiências de visionamento e reflexão (da sala de aula à sala de 

cinema), convocando, simultaneamente, a experimentação do cinema e 

desconstrução da sua linguagem. 
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Anexo 28 – Depoimento n.º 28 

 

José Borges da Silva 
Presidente da Câmara Municipal de Nelas 

 
A felicidade da simples existência ( e tal decorre da observação empírica sem 

qualquer recurso ao enriquecido pensamento científico em que – e bem – o 
doutorando Rui Fonte se encontra investido), e o trabalho da Fundação Lapa do Lobo, 
dos seus representantes e dos seus agentes, diretos e indiretos, e os resultados 
alcançados, falam por si próprios. 

Em um território como o Concelho de Nelas ( 125Km2 em que residem cerca 
de 14 mil pessoas) em que a taxa de crescimento efetivo da população muito depende 
do saldo migratório que compensa o saldo natural negativo ( nascimentos- óbitos), 
situação que caracteriza infelizmente os territórios de baixa densidade populacional 
como, de uma forma generalizada, os municípios do interior de Portugal, e em que 
mais de 80% da população residente tem como habilitação literária escolaridade 
inferior ao 3º ciclo ( mais de 50% só mesmo o 1ºciclo, ou seja o ensino primário), a 
atividade, como aquela que caracteriza a FLL no domínio da formação, do fomento 
da atividade cultural, do desenvolvimento ambiental, científico ou social ou da 
preservação do património histórico e arquitectónico, são fundamentais para a 
sustentabilidade e atratividade do mesmo território e a manutenção e aumento da 
qualidade de vida de quem insiste em aqui permanecer , educar os seus filhos e 
garantir o futuro. 

Uma instituição como a FLL que sem fins lucrativos e no domínio 
exclusivamente privado, apesar de fundada apenas em 2007, prestou já com a 
qualidade reconhecida e o envolvimento da comunidade municipal, serviços só em 
2014 a mais de 14 mil pessoas, sendo mais de 1500 utilizadores do seu espaço 
cibernético, mais de 500 visitantes do seu edifício sede, mais de 3800 utilizadores do 
seu Serviço de boleias gratuito, perto de 8000 participantes nas mais diversas 
atividades, apoio a mais de 180 alunos formandos dos seus cursos e a mais de 46 
bolseiros ou beneficiários de Apoio estudantil, possibilitando emprego e valorização 
profissional a mais de 20 trabalhadores diretos e a muitos mais indiretos, dispensa 
outros considerandos quanto à participação, autonomia e cooperação da população. 

População e território que temos a responsabilidade neste momento histórico 
de preservar e valorizar, incluindo com a sorte (a que dá muito trabalho…) de 
podermos contar de entre ela ( população) e nele( território) com quem a estuda. 

Bem haja por isso. 



 

 216 

Anexo 29 – Depoimento n.º 29 

 

Rogério Mota Abrantes 
Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal 

 
Qualquer pedaço de território, independentemente da sua dimensão, tem 

identidade e vivências próprias. Esta constatação tem mais impacto nos concelhos do 

Interior, onde o sentimento de pertença e da preservação de valores, alguns 

ancestrais, são atualmente verdadeiros motores de parceria, de comunhão e de 

desenvolvimento das comunidades. É na preservação destes valores que se adquire 

e consolida a autoestima, alegria, solidariedade e vontade de fazer mais e melhor, em 

prol de uma comunidade, dum concelho ou de uma região, mormente na época 

conturbada que vivemos. Recordando a frase, tantas vezes memorialmente aflorada, 

de que a melhor e a verdadeira Universidade é a Escola da Vida – do que 

convictamente me confesso um adepto incondicional – leva-nos a uma conclusão 

simples, mas também de capital importância, de que os bancos da escola têm de ser 

“temperados” com a prática do dia-a-dia, numa conciliação feliz e necessária, de 

molde a que possamos entender o que gira à nossa volta. As gentes do concelho de 

Carregal do Sal tem uma singular primazia na sua labuta diária e no bem receber, 

numa postura de respeito e de aceitação mútua com os demais. Choram, como 

ninguém, a perda de um dos seus, mas também pulam de contentes nos momentos 

de euforia. Nutrem pela Fundação Lapa do Lobo um afeto peculiar e genuíno e tudo 

fazem para merecer e continuar a merecer a confiança dessa enorme Instituição e 

dos seus Administradores, pois, sem a sua participação, provavelmente muitas das 

iniciativas, do pulsar e da alegria destas gentes, teriam esmorecido e ou até 

desaparecido. O concelho de Carregal do Sal e também os concelhos limítrofes, nos 

quais a Fundação Lapa do Lobo tem a sua marca e o seu apoio incontornáveis, são, 

efetivamente, pedaços de território bafejados por decisões nobres e altruístas, 

traduzindo atos de invulgar generosidade que merecem o nosso inesgotável 

agradecimento e reconhecimento. As atividades promovidas pela Fundação Lapa do 

Lobo são contributos inexcedíveis para a participação, autonomia e cooperação da 

população do concelho de Carregal do Sal, nos mais diferentes sectores, com 

particular intensidade no movimento associativo. 

E porque uma iniciativa ou um ato, vale mais do que mil palavras, não nos 

cansemos de dizer Bem-Haja Fundação Lapa do Lobo! 
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Anexo 30 – Depoimento n.º 30 

 

Carlos Inácio 
Presidente da Junta de Freguesia da Lapa do Lobo 

 
Em tempos idos, o meu avô, homem instruído naquela época, já me falava de 

cultura. Incutia-me o gosto pela cultura. Ler o jornal era um privilégio de poucos. Fiz 
a 4ª classe e com dez anos tive que fazer pela vida! Trabalhar?..... Naqueles tempos 
era assim!.. Mas ficou o " bichinho". Assim, a Animação sociocultural que considero 
uma forma de progresso, cuja pretensão é assegurar e dinamizar o desenvolvimento 
humano, através da produção e transmissão de conhecimentos, de difusão da cultura, 
da independência, por forma a prestar serviços à comunidade .É essa a sua última 
função. Precisamente a animação cultural. Um serviço aos outros. 

Embora de forma um pouco amadora, vivi alguns momentos de realização 
pessoal  aquando dirigente da nossa ADCL. Foi lá que tentei corporizar algumas das 
formas de Animação sociocultural. Os primeiros passos foram dados no folclore: 
Ajudei a formar o rancho. Tentámos um grupo de teatro. Havia, de facto, várias formas 
de cultura. Faziam-se eventos que eram cultura  e animação simultaneamente. Como 
me lembro do salão sempre cheio e dos espaços envolventes cheios de crianças, 
mulheres e homens felizes, aos domingos e especialmente nos dias de eventos. Eram 
outros tempos! 

Agora, com as novas tecnologias, existem outras possibilidades. Outros 
meios. Reparo que na Fundação já existe mão profissional. A Fundação tudo tem 
feito, em todos os aspectos, nas suas modelares instalações e também na 
restauração da ADCL, uma dádiva caída do céu à última hora, para que as diversas 
valências da animação sociocultural sejam uma mais valia para as pessoas .Na minha 
opinião, os objectivos estão conseguidos. Mas os atores locais nem sempre têm 
correspondido, na minha óptica, ao esforço desenvolvido. Constato a pouca 
participação, dos atores locais/população. Apraz-me, no entanto, registar a frequência 
de forasteiros. Como autarca esforço-me para incentivar a população a intervir, 
também a participar mais nos temas desafiantes e sempre atuais que a fundação nos 
coloca com frequência. A Lapa está no centro das atenções por via da Fundação. Os 
mentores da Fundação mereciam melhor reconhecimento. Relativamente à segunda 
pergunta, tem ligação perene à primeira. É óbvia a transformação levada a cabo na 
Lapa do Lobo. Nas várias vertentes socioculturais, que vão das artes à música, da 
promoção dos eventos ao patrocínio na edição de livros de autores locais e apoio a 
numerosas associações de diversas índole, nos concelhos de Nelas e Carregal do 
Sal. E não só. Também na recuperação do património imobiliário da freguesia. 
Preservar o património arquitectónico, é um facto sociocultural. A cultura política do 
autarca exige o conhecimento do campo de possibilidades e no estímulo às iniciativas 
sociais. Porém, como lhe escasseiam os meios resta-lhe partilhar com a comunidade 
e instituições esse desiderato. Hoje que tanto se fala de desertificação do interior, o 
projeto que agora se comenta também é, objectivamente, um factor de fixação de 
pessoas. Já existem indícios disso mesmo aqui. Com estes “mimos” (benefícios) 
todos. Com as oportunidades de desenvolvimento local e com a valorização dos seus 
ativos, acredito que um novo ciclo se irá iniciar na Lapa do Lobo. 
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Anexo 31 – Depoimento n.º 31 

 

Jean-Claude Gillet 
Professeur honoraire des universités 

 

L’animation dans les activités socio-éducatives qui la concernent vise à 

produire un système d’interactions entre les pôles suivants : 

- un pôle axiologique ce qui signifie un ensemble de valeurs de référence 

prolongé par une intentionnalité et s’appuyant sur une réflexion philosophique et 

éthique à propos de la place de l’être humain dans la société et d’une politique du 

sujet, réflexion dont l’animateur ne peut faire l’économie, sous peine d’annihiler le sens 

de son action. En particulier, les méthodes pédagogiques utilisées ne sont pas 

séparables du projet de société politique qu’elles supposent,  de la  nature de la 

légitimité du pouvoir qu’elles induisent, des formes du lien social qui scelle l’être 

ensemble entre les sujets, ni d’une sorte d’éthique modeste capable d’articuler de 

grandes valeurs (l’efficacité humaniste, la justice sociale) et une intelligence 

organisatrice, une imagination pragmatique, une pédagogie de la formation et de 

l’éducation des hommes et des femmes, permettant de sortir de la pure morale pour 

entrer dans une éthique des droits de l’homme. 

- un pôle heuristique, épistémologique, scientifique et théorique ce qui 

signifie une connaissance et une appropriation de la part de l’animateur de 

connaissances liées notamment aux sciences sociales et humaines. 

- un pôle praxéologique ce qui signifie une tension permanente entre 

théorie et pratique (et pratique et théorie) pour améliorer de façon régulatrice les 

modèles d’intervention sur la réalité pour la transformer.  

C’est entre ces trois pôles que l’animation participe de cette lutte permanente 

et périlleuse entre les forces de vie et les forces de mort, les dominants et les dominés, 

le spontané et l’organisationnel, le charisme et la rationalisation, l’innovation et la 

tradition, la contestation et l’attestation, la maïeutique et la manipulation. Tâche 

impossible, pensait déjà S. Freud, que celle de l’éducation, mais incontournable pour 

éviter le chaos et la barbarie. L’animation, parmi d’autres actions humaines, a donc 

toutes ses potentialités éducatives intactes si les acteurs qui y participent affrontent 

les contradictions et les conflits ainsi évoqués, acceptent de les reconnaître et de les 

assumer. 
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Anexo 32 – Depoimento n.º 32 

 

José Antonio Caride 
 Catedrático de Pedagogía Social 

Universidade de Santiago de Compostela 
 

La Animación Sociocultural construye sus prácticas en un permanente diálogo 

con las realidades cotidianas a las que vincula sus iniciativas, sean cuales sean los 

contextos en los que se promuevan, con mayor o menor apego al territorio, a las 

instituciones y/o a las comunidades locales. 

 

En ellas, por congruencia con los principios teórico-conceptuales y 

metodológicos que, desde hace décadas, la reivindican como un quehacer cívico 

comprometido con la democracia cultural, las personas y sus capacidad de elegir –de 

forma libre, autónoma, consciente, responsable, crítica, etc.– siempre tendrán un 

protagonismo clave. No sólo en las palabras sino y, sobre todo, en los hechos, como 

sujetos de la acción y no como meros objetos de atención. De ahí el énfasis que pone 

la Animación Sociocultural en su condición de actores –locales y globales, a un 

tiempo–, cuya participación en los procesos de desarrollo social y cultural no podrá 

limitarse a su reconocimiento como públicos, destinatarios, clientes, asistentes o 

usuarios de la gestión sociocultural hecha por otros, por muy relevantes y sugerentes 

que sean sus realizaciones.  

 

Sin obviar la necesidad de conciliar sus respectivas prácticas –poniendo en 

valor lo que la democratización y la difusión cultural pueden hacer por el bienestar de 

las personas–, la cuestión no reside tanto en lo que la cultura hace por la gente, sino 

en lo que la gente puede hacer por y en la cultura, como una práctica que se hace con 

la gente y no sólo para la gente. La experiencia y la vivencia cultural, en el complicado 

tránsito que supone ir de la dependencia a la autonomía, siendo menos súbditos y 

más ciudadanos, lo exige. Mucho más aún cuando la civilización del espectáculo, la 

expansión del pensamiento único, la banalización de las artes o el culto a los 

mercados, son algunos de los rasgos de la sociedad-red en la que nos hemos ido 

instalando en los últimos años. 

 

Tanto en un plano epistemológico como práxico, la primera ruptura que hace 

la Animación Sociocultural con otros modos de poner en valor la convergencia de lo 
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social con lo cultural reside en su decidida voluntad de transformar sus realidades, 

heredadas y/o emergentes.  

 

No hay evidencias, aisladas de otras circunstancias o actividades (sociales, 

económicas, políticas, religiosas, etc.), que permitan apreciar en qué medida la 

Animación Sociocultural consigue satisfacer estos propósitos, más allá de sus 

persistentes resistencias al acomodo o a la neutralidad, no sólo procedimental o 

técnica sino –y esencialmente– ética e ideológica, como una práctica socialmente 

incómoda y culturalmente transformadora. También, debemos decirlo y reivindicarlo, 

en los múltiples espacios educativos por los que es posible transitar entre lo deseable 

y lo posible, entre lo necesario y lo imprescindible para vivir dignamente en un mundo 

lleno de desigualdades.  

 

Si la participación, la autonomía y la cooperación de los actores locales (de los 

que cada vez se hace más imprescindible aclarar quiénes son y cuáles son sus señas 

de identidad) no son sólo ideales, objetivos o metas a alcanzar, sino más bien –y ante 

todo–oportunidades para satisfacer los mínimos morales a los que nos obligan la paz, 

la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, el respeto o la tolerancia… la 

Animación Sociocultural continuará siendo una de las vías –no la única, 

afortunadamente– más  estimables de las que podamos dotarnos y por la que 

podamos optar colectivamente: en las calles y plazas, en las escuelas y las 

Universidades, en las asociaciones y en los movimientos sociales, en los centros 

cívicos y en los hogares, en los territorios acotados y en los no-lugares (en palabras 

de Marc Augé) que habilitan las redes tecnológicas o los enlaces virtuales. Hoy, como 

nunca antes, los espacios educativos ya no pueden ser leídos al margen de los 

tiempos sociales en los que se proyectan, como presente y futuro. 
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Anexo 33 – Depoimento n.º 33 

 

Sandra Viegas Leal 
 Associação Contracanto 

 

O apoio da Fundação Lapa do Lobo abre a porta da possível aos nossos 

projetos de Teatro Musical que, pela natureza do próprio género, representam 

produções de grande dimensão e enorme encargo financeiro, tornando-se por essa 

razão, muitas vezes, difíceis ou impossíveis de concretizar sem este tipo de apoio. De 

repente, da imaginação e do papel, os nossos projetos passam realmente para o palco 

e enchem-se de vida e “vidas”. O Teatro Musical era um género teatral praticamente 

inacessível e muitas vezes desconhecido das gentes desta região. Atualmente, e 

graças ao apoio da FLL, este tipo de espetáculos tornou-se uma realidade frequente 

na zona e criaram-se verdadeiros hábitos culturais novos na população. No caso dos 

nossos espetáculos de Teatro Musical, a “mão” da Fundação Lapa do Lobo alcança 

de forma verdadeiramente inesquecível a vida de todos os envolvidos. Para nós, 

criadores, a FLL representa o verdadeiro sentimento de realização, na medida em que 

conseguimos finalmente materializar os nossos sonhos e concretizar a sua partilha 

com os outros. Para os participantes nos espetáculos, a FLL representa a 

possibilidade de vivência de experiências verdadeiramente enriquecedoras e, em 

alguns casos, transformadoras, até. Para quem assiste ao resultado final, a sensação 

é de orgulho, vaidade e identificação, não só por se tratar de produtos culturais 

realizados na sua região, mas também por estes serem realizados com gentes da 

região. A FLL contribui assim, não só para enriquecer culturalmente a região, como 

também para fortalecer a identidade e orgulho de “se ser da Beira Alta”. 
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Anexo 34 – Despacho nº 28648/2008 do Diário da República 2ª série – nº 217, de 7 

de Novembro de 2008 
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Anexo 35 – Estatutos da Fundação Lapa do Lobo 

 

ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO LAPA DO LOBO 

CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE 

ARTIGO PRIMEIRO 

DENOMINAÇÃO 
A Fundação adopta a denominação de FUNDAÇÃO LAPA DO 

LOBO. 
ARTIGO SEGUNDO 

NATUREZA 

UM - A FUNDAÇÃO LAPA DO LOBO, doravante designada por Fundação, é uma pessoa colectiva de direito privado e sem 

fins lucrativos; 

DOIS - A Fundação rege-se pelos presentes Estatutos e, nos casos omissos, pelas disposições legais gerais que se considerem 

aplicáveis. 

ARTIGO TERCEIRO 

NACIONALIDADE E DURAÇÃO 
A Fundação é uma instituição portuguesa e tem duração indeterminada. 

ARTIGO QUARTO 

SEDE 

A Fundação tem a sua sede na Rua de Santa Catarina, número trinta, freguesia da Lapa do Lobo, concelho de Nelas, podendo 

criar delegações ou quaisquer outras formas de representação onde for julgado necessário para o cumprimento dos seus fins. 

CAPÍTULO II 

FINS E CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

ARTIGO QUINTO 

OBJECTO 

A Fundação tem por objecto: 

a) apoiar o desenvolvimento social, económico, cultural, educativo e artístico sobretudo dos mais carenciados, sendo a sua 

principal preocupação os adolescentes; 

b) a manutenção, preservação e promoção de Lapa do Lobo e da sua população 

residente; 

c) a manutenção, promoção e gestão do património, do artesanato e de aspectos culturais de Lapa do Lobo. 

ARTIGO SEXTO 

ACTIVIDADES 

UM - A Fundação desenvolverá as actividades que os seus órgãos entendam como mais adequadas à realização dos seus fins. 

DOIS - Sem prejuízo do exercício de outras actividades próprias da realização dos seus fins, a Fundação poderá: 

a) realizar, promover ou patrocinar acções de formação através de conferências, seminários e colóquios; 

b) realizar, promover ou patrocinar actividades de fomento cultural e de divulgação, em especial dirigidas aos adolescentes; 
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c) realizar, promover ou patrocinar acções de formação que contribuam para o desenvolvimento cultural, ambiental, científico ou 

social de Lapa do Lobo e dos concelhos de Nelas e Carregal do Sal ou da Beira Alta, em geral; 

d) realizar, promover ou patrocinar acções de formação ao nível das actividades de carácter artesanal, com vista a preservar artes 

e ofícios regionais em vias de desaparecimento; 

e) realizar, promover ou patrocinar acções de formação e de informação ao nível da preservação do património histórico, cultural 

e arquitectónico de toda a região da Beira Alta. 

f) instituir prémios e conceder bolsas de estudo a estudantes exemplares em termos curriculares que, por motivos de carência de 

meios económico – financeiros, estejam na iminência de abandonar a sua carreira académica. 

ARTIGO SÉTIMO 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

UM - Quando esteja em causa a atribuição de financiamento para prosseguimento da carreira académica constitui requisito 

preferencial para atribuição do mesmo o local de residência dos beneficiários privilegiando-se aqueles que possuam residência efectiva na 

Freguesia da Lapa do Lobo, seguindo-se o concelho de Nelas e Carregal do Sal, a Beira Alta em geral. 

DOIS - A Fundação poderá igualmente conceder bolsas de estudo a jovens estudantes de qualquer outra parte do país ou até 

mesmo do estrangeiro. 

ARTIGO OITAVO 

COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

No exercício das suas actividades, a Fundação promoverá e contará com a cooperação e actuação dos departamentos culturais e 

educacionais da Administração nacional, local e regional e com pessoas colectivas de direito privado ou pessoas colectivas de utilidade 

pública, procurando na interacção com outras entidades sem fins lucrativos a máxima rentabilização social do 

emprego dos seus recursos próprios 

CAPÍTULO III 

REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO  

ARTIGO NONO 

PATRIMÓNIO 

UM - A dotação inicial da Fundação é constituída pelo fundo inicial de constituição atribuído pelos Fundadores, correspondente 

a € 389.686,46 (trezentos e oitenta e nove mil seiscentos e oitenta e seis euros e quarenta e seis cêntimos). 

DOIS - O património da Fundação será acrescido de: 

a) eventuais contribuições para a prossecução do fim da Fundação, podendo ser também integrado por quaisquer subsídios 

concedidos por pessoa de direito público ou privado; 

b) por todos os bens, móveis e imóveis, adquiridos pela Fundação com os rendimentos dos respectivos bens ou que lhe advenham 

por qualquer outro título. 

ARTIGO DÉCIMO 

AUTONOMIA FINANCEIRA 

A Fundação, gozando de autonomia financeira, pode com subordinação aos fins para que foi instituída: 

a) Adquirir, alienar e onerar bens mobiliários e imobiliários; 

b) Aceitar doações e legados, dependendo sempre a aceitação da compatibilidade da condição ou do encargo com os fins e as 

possibilidades da Fundação; 

c) Praticar todos os actos necessários à correcta valorização do seu património. 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 
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ÓRGÃOS DA FUNDAÇÃO 

São órgãos da Fundação: 

a) O Conselho Mestre; 

b) O Conselho de Administração; 

c) O Conselho Fiscal. 

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 

CONSELHO MESTRE 

UM - O Conselho Mestre é composto por um número máximo de onze membros a serem determinados da seguinte 

forma: 

a) o Presidente do Conselho de Administração da Fundação; 

b) o Presidente da Junta de Freguesia de Lapa do Lobo, ou seu representante caso esta entidade aceite fazer parte deste órgão da 

Fundação; 

c) o representante da Câmara Municipal de Nelas, preferencialmente, o seu Presidente ou o Vereador da Cultura, caso esta 

entidade aceite fazer parte deste órgão da Fundação; 

d) o representante da Câmara Municipal de Carregal do Sal, preferencialmente o seu Presidente ou o Vereador da Cultura, caso 

esta entidade aceite fazer parte deste órgão da Fundação; 

e) Restantes membros convidados pelo Conselho de Administração da Fundação, por tempo indeterminado ou a determinar 

expressamente aquando do convite. 

DOIS - O Conselho Mestre designará, de entre os seus membros, o respectivo Presidente.  

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO 

FUNÇÕES DO CONSELHO MESTRE 

UM - O Conselho Mestre desempenhará funções meramente consultivas, nomeadamente a de aconselhar o Conselho de 

Administração sobre a política estratégica da Fundação. 

DOIS - Os membros do Conselho Mestre poderão, a todo o tempo, remeter ao Conselho de Administração propostas, ideias e 

sugestões que considerem pertinentes e que se prendam com a prossecução dos objectivos da Fundação. 

ARTIGO DÉCIMO QUARTO 

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MESTRE 

UM - O Conselho Mestre reúne ordinariamente de seis em seis meses, preferencialmente nos meses de Janeiro e Julho e 

extraordinariamente quando convocado pelo Presidente do Conselho Mestre. 

DOIS - As deliberações do Conselho Mestre são tomadas por maioria absoluta ou. em caso de número par de membros, por 

metade mais um, caso em que caberá ao Presidente deste órgão voto de qualidade. 

ARTIGO DÉCIMO QUINTO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

UM - A administração e gestão da Fundação compete a um Conselho de Administração composto pelo Presidente, Vice-

Presidente e por vogais em número de um ou três. 

DOIS - O primeiro Presidente do Conselho de Administração é o Fundador Carlos Manuel Antunes da Cunha Torres, que 

exercerá essas funções vitaliciamente. 

TRÊS - Na eventualidade do Fundador Carlos Manuel Antunes da Cunha Torres não poder 

ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração, por motivo de morte ou debilidade física ou psicológica, deverá o mesmo ser 

ocupado pela Fundadora Maria do Carmo Moniz da Maia Batalha. 
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QUATRO - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, sempre que o Presidente do Conselho de Administração se trate 

de pessoa diferente do Fundador Carlos Manuel Antunes da Cunha Torres será por este nomeado, podendo este, ainda, a todo o tempo, 

designar, nomear e eleger um seu substituto. 

CINCO - O Vice-Presidente do Conselho de Administração será a Fundadora Maria do Carmo Moniz da Maia Batalha, que 

exercerá essas funções vitaliciamente, podendo a todo o tempo, designar, nomear e eleger um seu substituto. 

SEIS - Os vogais do Conselho de Administração, bem como o Vice-Presidente, caso a Fundadora Maria do Carmo Moniz da 

Maia Batalha se encontre, definitiva ou temporariamente, impossibilitada de exercer as suas funções, serão sempre nomeados pelo Fundador 

Carlos Manuel da Cunha Torres. 

SETE - No caso do Fundador Carlos Manuel Antunes da Cunha Torres estar, definitiva ou temporariamente, impedido de 

exercer as suas funções e não tenha nomeado o seu sucessor no cargo, o Presidente do Conselho de Administração será nomeado pela 

Fundadora Maria do Carmo Moniz da Maia Batalha, caso esta o possa fazer, podendo auto nomearse e a todo o tempo designar um sucessor 

seu, devendo ainda nomear os restantes membros do Conselho de Administração. 

OITO - Em caso de morte de ambos os Fundadores Carlos Manuel Antunes da Cunha Torres e Maria do Carmo Moniz da Maia 

Batalha, não tendo nomeado os seus sucessores nos cargos, todos os membros do Conselho de Administração passarão a ser nomeados pelos 

descendentes em linha directa daqueles dois Fundadores. 

NOVE - Caso os descendentes directos dos Fundadores não consigam chegar a acordo na nomeação dos membros do Conselho 

de Administração no prazo máximo de seis meses após a morte do último dos identificados Fundadores, compete ao Presidente do Conselho 

Mestre ou ao seu membro mais antigo, no caso de vacatura do cargo, convocar uma sessão extraordinária deste órgão para proceder à 

nomeação de um novo Conselho de Administração que assumirá funções imediatamente. 

DEZ - Todos os restantes membros, além dos Fundadores Carlos Manuel Antunes da Cunha Torres e Maria do Carmo Moniz da 

Maia Batalha, serão sempre nomeados por mandatos de três anos. 

ARTIGO DÉCIMO SEXTO 

FUNÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

UM - Compete ao Conselho de Administração praticar todos os actos necessários à prossecução dos fins da Fundação, dispondo 

dos mais amplos poderes de gestão e administração. 

DOIS - Para a execução do disposto no número anterior, compete em especial ao Conselho de Administração: 

a) Programar a actividade da Fundação, designadamente mediante a elaboração de um orçamento e de um plano anual de 

actividades; p> 

b) Elaborar os regulamentos internos de atribuição de financiamentos a estudantes beneficiários; 

c) Decidir quais as acções de formação a promover no âmbito dos objectivos da Fundação; 

d) Decidir o financiamento ou o montante de comparticipação financeira nas acções, negócios, contratos ou programas integrados 

nos objectivos da Fundação; 

e) Decidir a promoção ou comparticipação de eventos contidos nos objectivos da Fundação, após prévia consulta ao Conselho 

Mestre. 

f) Definir anualmente a estratégia política da Fundação; 

g) Contratar, efectiva ou temporariamente, os recursos humanos necessários à prossecução dos objectivos da Fundação. 

h) Decidir os actos de investimento ou de aplicação financeira com vista ao aumento dos recursos financeiros da Fundação; 

i) Assegurar a gestão geral da Fundação em todos os demais aspectos inerentes ao bom funcionamento da Fundação. 

TRÊS - Em caso de empate nas decisões tomadas em sede de Conselho de Administração o Presidente do Conselho de 

Administração tem voto de qualidade. 

ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO 

VINCULAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

A Fundação fica obrigada em todos os seus actos e contratos pela: 
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a) assinatura do Presidente do Conselho de Administração ou pela assinatura do Vice-Presidente do Conselho de Administração; 

b) assinatura individual ou conjunta de um ou mais procuradores, conforme se estipular nas respectivas procurações emitidas pelo 

Conselho de Administração. 

ARTIGO DÉCIMO OITAVO 

CONSELHO FISCAL 

UM - A fiscalização da Fundação será exercida pelo Conselho Fiscal composto por três elementos e dois suplentes, designados 

pelo Conselho de Administração. 

DOIS - Os membros do Conselho Fiscal serão designados por acta do Conselho de Administração. 

TRÊS - O mandato do Conselho Fiscal é de três anos. 

QUATRO - Este órgão reúne ordinariamente uma vez por ano, extraordinariamente, as vezes que entender necessárias. 

ARTIGO DÉCIMO NONO 

COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL 

Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Fiscalizar a administração da Fundação; 

b) Verificar a regularidade dos livros e registos contabilísticos, bem como dos documentos que lhe servem de suporte; 

c) Examinar, emitir e apresentar ao Conselho de Administração e ao Conselho Mestre até trinta de Março de cada ano, o parecer e 

relatório da fiscalização sobre o balanço, bem como o relatório do exercício anterior elaborado pelo Conselho de Administração. 

CAPÍTULO V 

REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

ARTIGO VIGÉSIMO 

CONSELHO MESTRE 

As funções dos membros do Conselho Mestre não serão remuneradas, sem prejuízo da participação dos seus membros nas 

reuniões ser objecto de atribuição de senhas de presença, cujo valor será sempre determinado pelo Conselho de Administração. 

ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

As funções dos Administradores poderão ou não ser remuneradas, sendo esta uma matéria da exclusiva competência do Conselho 

de Administração. 

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO 

CONSELHO FISCAL 

A sua remuneração obedecerá aos parâmetros estabelecidos na lei e do que resultar dos termos e condições que vierem a ser 

ajustadas na contratação dos membros deste órgão. 

CAPÍTULO VI 

ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS, TRANSFORMAÇÃO E EXTINÇÃO  

ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO 

REQUISITOS DE VALIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

UM - O Conselho Mestre pode apresentar proposta de alteração dos presentes Estatutos, por deliberação tomada por maioria 

absoluta, em reunião expressamente convocada para o efeito.. 

DOIS - A extinção da Fundação só poderá ser aprovada por deliberação do Conselho Mestre, tomada por maioria absoluta dos 

seus membros, em reunião expressamente convocada para esse efeito. 

ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO 

DESTINO DO PATRIMÓNIO EM CASO DE EXTINÇÃO p> 
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Em caso de extinção da Fundação, o seu património reverterá para pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam 

predominantemente fins culturais, de beneficência ou de solidariedade social, em termos a definir por deliberação tomada nos termos do 

número anterior, que o deverão aplicar exclusivamente em fins previstos no artigo quinto destes Estatutos. 

ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO 

(PRIMEIRA DESIGNAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS) 

UM - São designados membros do Conselho de Administração: 

PRESIDENTE: Carlos Manuel Antunes da Cunha Torres. 

VICE-PRESIDENTE: Maria do Carmo Moniz da Maia Batalha. 

VOGAL: Mariana Batalha Torres. 

DOIS - Os membros do Conselho Fiscal serão designados por Acta do Conselho de Administração. 
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Anexo 36 – Regulamento dos Apoios Estudantis para o ano letivo 2014/15 

	

Fundação	Lapa	do	Lobo	(FLL)	

Apoios	Estudantis	para	o	Ano	Letivo	2014/15	

Regulamento	

Objetivos	

Apoiar	financeiramente	os	estudantes,	da	área	geográfica	de	influência	da	FLL,	que	
tenham	manifestas	dificuldades	de	prosseguimento	dos	estudos	por	motivos	de	carências	
económicas.	

Período	de	Candidatura	

O	período	de	apresentação	de	candidaturas	decorre	de	1	de	agosto	a	18	de	outubro	
de	2014.	

Fora	deste	período	poderão	ser	apreciadas	candidaturas	apenas	em	alguns	casos	
excecionais,	como	por	exemplo:	

§	Inscrições	posteriores	ao	fim	do	referido	período	normal	de	candidatura	

	Alterações	significativas	da	situação	económica	do	agregado	familiar	

Procedimentos	

1)	–	Entrega	das	candidaturas	

As	candidaturas	poderão	ser	enviadas	por	via	electrónica,	utilizando	o	endereço	
geral	da	FLL	-	geral@fundacaolapadolobo.pt	ou	entregues	na	sede	da	Fundação	durante	o	
horário	normal	de	expediente	-	Rua	de	Santa	Catarina,	30,	3525-625	Lapa	do	Lobo;	de	2a	
feira	a	6a	feira,	entre	as	9h30m	e	as	12h30	e	entre	as	14h30m	e	as	18h00.	

2)	–	Documentos	que	deverão	constar	do	processo	de	candidatura	

-	Carta	dirigida	à	Fundação	Lapa	do	Lobo	com	uma	breve	descrição	do	tipo	de	apoio	
pretendido	e	das	razões	da	candidatura.	

-		Cópia	do	Bilhete	de	Identidade	ou	do	Cartão	de	Cidadão	

-	Curriculum	Vitae	(formato	normalizado)	

-		Cópias	dos	certificados	que	atestem	a	atual	situação	escolar	(matrícula	no	curso,	
aproveitamento	escolar	no	ano	anterior)	

-	Cópia	de	candidatura	a	bolsa	de	estudo	do	Estado	relativa	ao	ano	letivo	2014/15	e	
da	respetiva	decisão	final	no	caso	de	esta	já	ter	ocorrido	

-	Cópia	da	decisão	final	da	candidatura	a	bolsa	de	estudo	do	Estado	relativa	ao	ano	
letivo	2013/14,	no	caso	de	se	ter	candidatado	nesse	ano	letivo	

-	Cópia	da	declaração	de	IRS	do	agregado	familiar	(no	caso	de	ser	dependente)	ou	
própria	(no	caso	de	ser	independente)	
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-	Cópias	de	outros	documentos	relevantes	para	a	apreciação	da	candidatura	

A	FLL	garante	a	total	confidencialidade	relativamente	ao	tratamento	dos	dados	
entregues.	

￼	

￼￼Análise	das	candidaturas	e	decisão	final	

1)	Análise	das	candidaturas	

As	candidaturas	são	analisadas	e	apreciadas	de	acordo	com	os	critérios	
estabelecidos	internamente	para	a	atribuição	dos	apoios	estudantis	no	ano	letivo	2014/15.	

Entre	outros,	são	fatores	fundamentais	de	apreciação	os	seguintes:	

-	Ligações	de	naturalidade	e	residência	com	a	freguesia	da	Lapa	do	Lobo	ou	outras	
freguesias	dos	Concelho	de	Nelas	e	do	Carrega	do	Sal	(sendo	fator	de	preferência	ter	nascido	
ou	viver	na	Lapa	do	Lobo,	viver	noutras	freguesias	do	concelho	de	Nelas	e	viver	no	concelho	
do	Carregal	do	Sal)	

-	Situação	económica	do	agregado	familiar	

-	No	caso	de	já	ter	recebido	Apoio	estudantil	da	FLL	no	ano	letivo	anterior,	o	grau	de	
cumprimento	das	obrigações	então	exigidas	e	aceites,	muito	particularmente	no	respeita	à	
entrega	de	comprovativos	de	recebimento	dos	apoios,	entrega	de	relatórios	semestrais	e	
comunicação	de	alterações	significativas	da	situação	financeira	ocorridas	durante	o	ano	
letivo	(recebimento	de	bolsa	de	estudo	do	Estado,	etc.).	

A	FLL	poderá,́	sempre	que	considere	oportuno,	solicitar	a	entrega	de	mais	
elementos	para	além	dos	referidos.	

Após	análise	das	candidaturas	os	candidatos	poderão,	caso	se	justifique,	ser	
convocados	para	uma	entrevista,	antes	de	lhes	ser	dada	uma	resposta	final.	

A	atribuição	dos	apoios	estudantis	da	FLL	está	dependente	das	verbas	disponíveis	
para	o	efeito.	

2)	–	Comunicação	da	decisão	final	

A	decisão	final	será	́comunicada	através	de	carta	da	FLL,	enviada	por	e-mail.	

Dessa	carta	constarão	o	valor	do	Apoio	estudantil	atribuído,	a	modalidade	de	
pagamento	e	as	condições	de	atribuição	desse	apoio.	Apenas	após	a	aceitação	das	condições	
por	parte	do	candidato	é	que	se	efetivará	o	apoio	atribuído.	

Obrigações	dos	beneficiários	

O	beneficiário	de	Apoio	estudantil	da	FLL	terá	como	obrigações:	

-	Informar	a	FLL	em	devido	tempo	do	resultado	da	sua	candidatura	à	bolsa	de	estudo	
do	Estado,	no	caso	de	se	ter	candidatado	

-	Informar	a	FLL	em	devido	tempo	de	quaisquer	outras	alterações	relativamente	à	
situação	económica	financeira	inicialmente	apresentada,	com	relevância	no	rendimento	
familiar	
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-	Ter	aproveitamento	positivo	no	ano	escolar	

-	Apresentar	atempadamente	um	ponto	de	situação	semestral	e	um	relatório	final,	
incluindo	comprovativos	dos	resultados	escolares	alcançados	(os	relatórios	são	compostos	
por	uma	parte	descritiva,	sucinta,	e	pelos	comprovativos	dos	resultados	escolares)	

	

￼-	Apresentar	recibos	pessoais	comprovativos	da	recepção	dos	apoios	recebidos	no	
final	de	cada	mês	

-	Manter-se	atualizado	relativamente	a	toda	a	informação	relativa	aos	apoios	
estudantis	divulgada	pela	FLL,	durante	o	ano,	através	do	site	da	FLL	e/ou	de	correio	
electrónico.	

-		Enviar	um	exemplar	dos	trabalhos	escolares	relevantes,	eventualmente	
produzidos	(trabalhos	de	final	de	curso,	teses,	etc.),	para	a	Biblioteca	da	FLL	e	outro	para	o	
respetivo	processo	

-		Contribuir	para	a	divulgação	do	bom-nome	e	dos	propósitos	da	FLL	

Revisão	e	cessação	de	apoios	estudantis	concedidos	

O	Apoio	estudantil	concedido	será	́revisto	sempre	que	durante	o	respetivo	período	
de	vigência	surja	uma	alteração	significativa	no	rendimento	económico	familiar	(atribuição	
de	bolsa	de	estudo	do	Estado	e	outras	situações),	podendo	vir	a	ser	aumentado,	diminuído	
ou	até	cessar.	Poderá	inclusivamente	incluir	a	restituição	à	FLL	de	parte	do	valor	já	pago.	

A	FLL	reserva-se	o	direito	de	em	qualquer	altura	poder	rever	a	atribuição	do	Apoio	
estudantil	concedido	ou	do	seu	valor,	no	caso	de	incumprimento	das	obrigações	do	
beneficiário	ou	de	outras	alteração	dos	pressupostos	que	levaram	à	sua	atribuição.	

A	atribuição	do	Apoio	estudantil	não	é	confidencial,	reservando	a	FLL	o	direito	de	a	
divulgar	nos	seus	documentos	promocionais	ou	de	outra	índole.	

Informações	complementares	

No	caso	de	dúvidas	ou	para	mais	informações	contactar	a	FLL,	preferencialmente	
através	de	email	(geral@fundacaolapadolobo.pt).	
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Anexo 37 – Regulamento interno da Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo 

	

Biblioteca	da	Fundação	Lapa	do	Lobo	

Regulamento	Interno	
	

Artigo	1º	

Objecto	e	Âmbito	do	Regulamento	Interno	

1. O	presente	Regulamento	define	os	princípios	gerais	da	Biblioteca	da	Fundação	Lapa	do	
Lobo	–	adiante	designada	por	BFLL	–,	nomeadamente	a	sua	identidade,	missão	e	
objetivos,	e	descreve	e	regula	a	sua	organização	e	funcionamento,	tendo	em	vista	os	
interesses	comuns	de	todos	os	utilizadores.	

2. Este	Regulamento	Interno	não	dispensa	a	consulta	e	aceitação	das	Normas	de	Utilização	
da	Internet	da	BFLL.	

3. O	Regulamento	Interno	aplica-se	a	todos	os	utilizadores	da	BFLL	e	funcionários	da	
Fundação	Lapa	do	Lobo	e	outros	membros	da	comunidade	local,	devidamente	
autorizados.	

4. O	Regulamento	Interno	deve	ser	conhecido	e	respeitado	por	todos	os	utilizadores	da	
BFLL,	de	forma	a	promover	e	facilitar	o	seu	funcionamento	regular.	

	

Artigo	2º	

Identidade	

1. A	BFLL	é	uma	estrutura	de	apoio	educativo,	cultural	e	social	da	comunidade.	

2. A	BFLL	é	um	Centro	de	Recursos	Educativos	de	natureza	e	suporte	diversificados,	que	se	
encontra	ao	serviço	de	toda	a	comunidade.	

3. A	BFLL	situa-se	no	rés-do-chão,	sendo	fácil	o	acesso	a	todos	os	utilizadores.	

4. A	BFLL	inclui	os	espaços	e	os	equipamentos	necessários	para	a	recolha,	tratamento,	
produção	e	divulgação	dos	documentos	diversificados	que	constituem	recursos	
pedagógicos.	

5. A	BFLL	é	constituída	pela	Sala	de	Leitura	e	Espaço	Cibernético,	onde	se	realizam	as	
seguintes	actividades:	
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a) Atendimento		

b) Leitura	de	Publicações	Periódicas	

c) Consulta	de	Documentação	

d) Trabalhos	de	Grupo	

e) Utilização	de	computadores	

f) Acesso	à	Internet	

g) Utilização	de	Scanner	

h) Impressão	de	documentos	

i) Serviço	de	fotocópias	

	

Artigo	3º	

Horário	
1. A	BFLL	funciona	de	segunda-feira	a	sábado,	com	os	seguintes	horários:	

a) 2ª	feira:	10h30m	–	12h30m	e	14h30m	–	18h00m;	

b) 	3ª	a	6ª	feira:	09h30m	–	12h30m	e	14h30m	–	18h00m;	

c) Sábado:	10h00m	–	13h00m	e	15h00m	–	18h00m;	

d) Encerra	aos	Domingos	e	Feriados;	

e) O	horário	de	funcionamento	da	BFLL	poderá	ser	alargado,	de	acordo	com	as	
atividades	a	decorrer	na	Fundação	Lapa	do	Lobo;	

f) As	alterações	ao	horário	de	funcionamento	são	anunciadas	pelo	menos	com	48h	de	
antecedência,	através	de	aviso	escrito,	em	local	visível	da	BFLL,	excetuando	situações	
imprevistas.	

	

Artigo	4º	

Objectivos	

1. São	objetivos	da	BFLL:	

a) Apoiar	e	promover	os	objetivos	do	Projeto	da	Fundação	Lapa	do	Lobo;	
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b) Dotar	a	Fundação	Lapa	do	Lobo	de	um	fundo	documental	adequado	às	necessidades	
da	comunidade;	

c) Desenvolver	nos	utilizadores	competências	e	hábitos	de	trabalho	baseados	na	
consulta,	tratamento	e	produção	de	informação,	tais	como:	selecionar,	analisar,	
criticar	e	utilizar	documentos;	desenvolver	um	trabalho	de	pesquisa	ou	estudo,	
individualmente	ou	em	grupo;	

d) Promover	atividades	de	lazer	ligados	à	leitura	e	à	escrita;	

e) Proporcionar	à	comunidade	um	espaço	aberto	e	facultativo	onde	poderão	encontrar	
apoio	para	os	projetos	que	pretendem	desenvolver;	

f) Facilitar	o	acesso	dos	utilizadores	à	consulta	e	leitura	de	livros,	jornais	e	revistas	e	
outro	tipo	de	documentação,	procurando,	assim,	dar	resposta	às	suas	necessidades	
de	pesquisa/informação	e	lazer;	

g) Fomentar	o	gosto	pela	leitura	como	instrumento	de	trabalho,	de	ocupação	de	
tempos	livres	e	de	prazer,	contribuindo	para	o	desenvolvimento	pessoal,	social	e	
cultural	dos	utilizadores;	

h) Estimular	nos	utentes	o	prazer	de	ler	e	o	interesse	pela	cultura	local,	nacional	e	
universal;	

i) Modernizar/atualizar	a	BFLL	para	que	se	constitua	como	um	centro	de	recursos	de	
informação	de	diversa	índole	capaz	de	estimular	o	trabalho	pedagógico;	

j) Desenvolver	o	respeito	pelo	uso	da	propriedade	comum	incutindo	um	espírito	de	
cooperação	e	de	partilha;	

k) Facilitar	o	acesso	a	outras	fontes	de	informação;	

l) Promover	atividades	de	animação/formação	em	articulação	com	todos	os	elementos	
da	comunidade	local.	

	

Artigo	5º	

Atividades	

1	–	Atividades	de	Gestão	e	Organização		

a) Definição	da	política	de	aquisição	do	fundo	documental;	

b) Enriquecimento	permanente	do	seu	fundo	documental	(livros,	revistas,	registos	
áudio	e	vídeo,	software,	etc.)	através	das	várias	modalidades	de	aquisição	(compra,	
oferta,	doação	e	permuta	de	obras);	
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c) Carimbagem,	Registo,	Catalogação,	Classificação,	Indexação	e	Cotação	de	todas	as	
novas	entradas	adquiridas,	oferecidas	ou	doadas;	

d) Divulgação	do	fundo	existente,	através	de	catálogo	on-line,	com	vista	ao	melhor	
conhecimento	pelos	utilizadores	dos	recursos	que	têm	à	sua	disposição.		

2	–	Atividades	de	Dinamização		

a) Realização	de	atividades	de	dinamização	e	animação	cultural,	nomeadamente	
sessões	de	leitura,	comemoração	de	efemérides,	ações	de	formação,	exposições,	
concursos,	colóquios,	entre	outras,	em	permanente	colaboração	com	o	Serviço	
educativo	–	Projeto	Alcateia	–	e	os	outros	serviços	da	Fundação;	

b) Promoção	de	atividades	de	intercâmbio	com	outras	bibliotecas	e/ou	com	entidades	
e	organismos	culturais	locais,	regionais	e	nacionais,	públicos	e	privados.	

	

Artigo	6º	

Fundo	Documental	

1. O	fundo	documental	está	disponível	na	Sala	de	Leitura,	repartido	por	temas	e	em	
prateleiras	identificadas	por	assunto,	de	acordo	com	a	Classificação	Decimal	Universal	
(CDU)	e	de	acordo	com	as	Normas	Internacionais	de	Descrição	Bibliográfica	(ISBN).	

2. Em	situações	excecionais,	devidamente	pré-estabelecidas	com	a	Equipa	Técnica,	a	BFLL	
poderá	disponibilizar	um	número	limitado	de	documentos	em	outros	espaços	físicos	da	
Fundação	Lapa	do	Lobo.	

Artigo	7º	

Equipa	Técnica	

1. A	BFLL	é	gerida,	organizada	e	dinamizada	por	uma	equipa	técnica,	constituída	por	
funcionários	da	Fundação	e	coordenada	por	um	Coordenador	da	Biblioteca.	

2. A	equipa	da	BFLL	é	nomeada	pela	Direção	da	Fundação.	

3. São	funções	do	Coordenador	da	BFLL:	

a) Coordenar	a	gestão,	o	planeamento	e	a	organização	da	BFLL;	

b) Propor	e	coordenar	a	execução	da	política	de	aquisições	do	fundo	documental;	

c) Assegurar	o	cumprimento	efectivo	das	tarefas	decorrentes	das	funções	da	BFLL,	
nomeadamente	a	execução	do	trabalho	técnico	documental,	os	serviços	de	
referência,	a	exposição	de	documentos,	a	circulação	dos	documentos,	a	produção	de	
materiais,	as	atividades	de	animação	e	a	gestão	do	serviço;	
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d) Articular	a	sua	atividade	com	os	órgãos	de	gestão	da	Fundação.	

4. São	funções	dos	funcionários	que	integram	a	equipa	da	BFLL:	

a) Executar	tarefas	decorrentes	das	funções	da	BFLL,	nomeadamente	a	execução	do	
trabalho	técnico	documental	(aquisição,	catalogação,	indexação,	preparação	para	a	
utilização	e	armazenamento	dos	materiais),	os	serviços	de	referência,	a	exposição	de	
documentos,	a	produção	de	materiais,	as	atividades	de	animação,	o	apoio	aos	
utentes;	

b) Apoiar	os	utilizadores	da	BFLL	na	consulta	e	produção	de	informação	e	de	
conhecimentos	em	diversos	suportes;	

c) Assegurar	o	regular	funcionamento	da	BFLL	durante	o	seu	período	de	
funcionamento,	executando	diferentes	fases	do	trabalho;	

d) Apoiar	os	utilizadores	na	utilização	dos	serviços	e	dos	recursos	da	BFLL.	

	

Artigo	8º	

Utilizadores	

1. São	admitidos	como	utilizadores	da	BFLL	todos	os	indivíduos	que	manifestem	interesse	
em	usufruir	dos	serviços	prestados	pela	mesma,	independentemente	da	sua	raça,	
nacionalidade,	sexo,	religião,	língua,	situação	social	ou	nível	de	instrução.	

2. O	acesso	à	BFLL	é	facultado	pela	inscrição	individual	e	gratuita,	sendo	atribuído	um	
número	de	leitor,	mediante	preenchimento	de	uma	Ficha	de	Inscrição,	apresentação	do	
Bilhete	de	Identidade	ou	Cartão	de	Cidadão	e	aceitação	das	Normas	do	Utilizador	e	do	
Regulamento	Interno	da	BFLL.	

3. Poderão	usufruir	dos	serviços	da	BFLL	outros	utilizadores	devidamente	autorizados	pela	
Direção	da	Fundação	ou	pelo	Coordenador	da	BFLL.	

4. São	DIREITOS	do	utilizador:	

a) Conhecer	o	Regulamento	da	BFLL;	

b) Frequentar	a	BFLL,	utilizando	os	seus	serviços	e	os	recursos	de	acordo	com	as	
normas	de	funcionamento;	

c) Apresentar	sugestões	para	a	dinamização	de	actividades	ou	melhoramento	dos	
serviços	(caixa	de	sugestões);	

d) Ser	apoiado	na	utilização	dos	serviços	e	recursos	existentes;	

e) Participar	nas	actividades	desenvolvidas	pela	e	na	BFLL.	
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5. São	DEVERES	do	utilizador:	

a) Cumprir	as	normas	do	Regulamento	da	BFLL;	

b) Contribuir	para	um	bom	ambiente,	pautado	pelo	respeito	mútuo	e	comportamento	
cívico	adequado;	

c) Manter	em	bom	estado	de	conservação	as	espécies	documentais	e	os	
equipamentos	que	lhe	são	facultados.	Quem	perder	ou	danificar	qualquer	
documento	terá	de	repô-lo	ou	pagar	a	importância	necessária	à	sua	aquisição;	

d) Entregar	aos	funcionários	os	documentos	que	consultaram,	não	alterando	a	
disposição	física	dos	documentos,	dos	equipamentos	e	do	mobiliário;	

e) Não	consumir	alimentos	e	bebidas;	

f) Acatar	as	indicações	que	forem	transmitidas	pelos	funcionários	da	BFLL;	

	

6. O	não	cumprimento	dos	Deveres	do	utilizador	dará	lugar	aos	seguintes	procedimentos:	

a) O	utilizador	será	chamado	à	atenção	pelo	incumprimento	do	dever	pelo	funcionário	
e	solicitado	a	mudar	de	comportamento;	

b) Caso	o	incumprimento	se	mantenha	ou	seja	reincidente,	o	utilizador	será	convidado	
a	abandonar	o	espaço	da	BFLL.	

	

	

Artigo	9º	

Normas	de	funcionamento	

1.	Sala	de	Leitura	e	Espaço	Cibernético	

a) Todo	o	fundo	documental	da	BFLL	pode	ser	consultado	e	lido	na	Sala	de	Leitura,	não	
sendo	necessário	proceder	a	qualquer	requisição;	

b) Os	utilizadores	têm	livre	acesso	à	pesquisa	na	base	de	dados	do	acervo	documental,	
devendo	solicitar	aos	funcionários	os	documentos	que	lhe	interessem;	

c) Nesta	área	é	permitido	um	ruído	moderado;	
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d) Em	caso	de	extravio	ou	dano	irreparável	dos	documentos	desta	área,	o	utilizador	
deve	obrigatoriamente	proceder	à	sua	substituição	por	um	exemplar	em	bom	
estado	ou	ao	pagamento	dos	custos	de	reposição;	

e) O	tempo	máximo	de	utilização	do	computador	para	cada	utilizador	é	limitado	a	2	
horas	por	dia,	sendo	que	o	período	máximo	de	utilização	consecutiva	não	deverá	
exceder	1	hora.	

-	No	caso	dos	utilizadores	com	idade	inferior	a	10	anos	o	limite	de	utilização	será	de	
1	hora	por	dia.	

-	No	caso	do	número	de	utentes	ser	superior	ao	número	de	equipamentos	disponíveis	
para	este	fim,	cada	utilização	fica	limitada	ao	período	máximo	de	30	minutos	consecutivos.	

f) Terão	prioridade	na	utilização	dos	computadores	estudantes,	professores	e	outros	
que	manifestem	urgência	na	utilização	para	fins	pedagógicos;	

g) Não	é	permitido	o	acesso	a	sítios	de	índole	erótico-pornográfico,	nem	a	conteúdos	
que	ofendam	a	ética	e	moral	pública;	

h) Não	é	permitido	ao	utilizador	fazer	descargas	de	programas,	músicas,	filmes,	jogos,	
etc.;	

i) A	utilização	de	som	nos	equipamentos	informáticos	é	feita	com	o	auxílio	de	
auscultadores,	para	não	perturbar	os	restantes	utilizadores	da	BFLL;	

j) A	utilização	está	condicionada,	em	princípio,	a	um	utilizador	por	equipamento,	
sendo	permitido	um	ruído	muito	moderado;	

k) Periodicamente	é	feita	uma	limpeza	de	ficheiros	do	computador,	pelo	que	a	BFLL	
não	se	responsabiliza	pelos	dados	guardados	pelos	utilizadores	no	disco	rígido.	

	
	

2.	Leitura	Domiciliária	

a) Cada	utilizador	pode	requisitar	um	máximo	de	três	obras,	por	um	período	máximo	
de	15	dias;	

b) Para	beneficiar	do	serviço	de	empréstimo,	o	utilizador	deve	mostrar	identificação	e	
proceder	à	concretização	da	requisição	diretamente	com	o	funcionário	da	BFLL.	A	
devolução	dos	documentos	requisitados	faz-se	também	diretamente	com	o	
funcionário	da	BFLL;	

c) Ao	proceder	ao	empréstimo,	o	utilizador	assume	implicitamente	o	compromisso	de	
devolver	os	documentos	em	bom	estado	de	conservação	e	dentro	do	prazo	
determinado;	

d) O	empréstimo	de	documentos	é	pessoal	e	intransmissível	e	da	exclusiva	
responsabilidade	do	utilizador;	

e) Cada	utilizador	pode	reservar	obras,	por	um	determinado	tempo,	através	do	
Catálogo	on-line	da	BFLL,	disponível	em	http://fllopac.bibliopolis.info/;	
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f) Poderão	ser	requisitados	para	leitura	domiciliária	todas	as	obras	da	BFLL,	à	exceção	
de:	Obras	de	referência	(enciclopédias,	dicionários,	anuários,	etc.);	Publicações	
Periódicas;	Obras	únicas	de	elevada	procura;	Obras	raras	ou	consideradas	de	luxo;	
Obras	em	mau	estado	de	conservação,	quando	apenas	exista	um	exemplar;	

g) O	leitor	é	responsável	pelo	valor	dos	livros	não	restituídos.	Responderá	também	
pelas	deteriorações	que	não	resultem	do	seu	uso	normal;	

h) Escrever	nas	margens	das	páginas,	nas	folhas	em	branco,	sublinhar	frases	ou	rasgar	
folhas,	é	considerada	uma	deterioração	voluntária.	Se	isto	se	verificar,	o	utilizador	
reporá	um	exemplar	igual	e	em	bom	estado,	ou	o	seu	valor	comercial	para	que	a	
BFLL	proceda	à	sua	reposição;	

i) A	BFLL	tem	o	direito	de	recusar	novo	empréstimo	domiciliário	a	utilizadores	
responsáveis	por	posse	prolongada	e	abusiva	de	publicações;	

j) Só	poderão	ser	requisitadas	novas	obras	no	caso	de	já	terem	sido	devolvidas	as	
anteriormente	requisitadas.	

3.	Serviço	de	fotocópias	
Excecionalmente,	 poderão	 usufruir	 do	 serviço	 de	 fotocópias,	 sujeito	 à	 seguinte	

tabela:	
	

a) Fotocópias	a	preto	e	branco,	tamanho	A4:	0,05	€;	
b) Fotocópias	a	cor,	tamanho	A4:	0,10	€.	

Artigo	9º	

Disposições	finais	

a) A	utilização	da	BFLL	e	Espaço	Cibernético	implicam	a	aceitação	deste	Regulamento	e	
o	respeito	pelas	normas	de	educação	e	civismo.	

b) Casos	omissos	deste	regulamento	caberão	à	Fundação	Lapa	do	Lobo,	o	poder	de	
decisão.	

	

Este	Regulamento	entra	em	vigor	no	dia	01	de	Setembro	de	2011	e	será	revisto	no	
início	de	cada	ano.	

	

Lapa	do	Lobo,	setembro	de	2011	

Última	revisão:	janeiro	de	2014	
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Anexo 38 – Primeiro percurso do Serviço de boleias gratuitas da FLL 
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Anexo 39 – Percurso atual do Serviço de boleias gratuitas da FLL 
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Anexo 40 – Regulamento do Serviço de boleias gratuitas da FLL 

 

REGULAMENTO 

1.    Qualquer cidadão poderá utilizar este transporte gratuitamente. 

2.    O serviço de transporte iniciar-se-á sempre a partir da Lapa do Lobo, mas os 
cidadãos poderão sempre tomá-lo e largá-lo em qualquer uma das paragens intermédias do 
percurso. 

3.    As “paragens” estarão devidamente assinaladas em cada uma das localidades do 
percurso. 

4.    Os horários pré-determinados deverão ser rigorosamente cumpridos e tidos em 
conta pelos respetivos utentes. 

5.    Os locais de paragem deverão ser também respeitados, competindo ao motorista 
decidir sobre a eventual paragem excecional noutros locais do percurso. 

6.    Não serão permitidos desvios ao percurso. 

7.    Os utentes deverão pautar o seu comportamento pelas boas regras de civilidade, 
higiene e segurança, nomeadamente acatando e respeitando as instruções dadas pelo 
motorista e não danificando nem sujando a viatura. 

8.    Os utentes não deverão perturbar a atenção que o motorista deve prestar à sua 
condução. 

9.    Este serviço é destinado a transporte de pessoas e em caso algum de carga. Os 
utentes não poderão portanto transportar volumes que não possam colocar debaixo do seu 
assento ou ao seu colo. 

10.  Os menores de 12 anos só poderão utilizar este transporte desde que 
acompanhados por um adulto. 

11.  Os menores de 9 anos, acompanhados por um adulto mas que tenham menos de 
1,35m de altura, terão de se apresentar munidos do respetivo dispositivo previsto na lei 
(cadeira, “ovo” ou assento de altura). 

12.  O motorista não poderá permitir a entrada na viatura a utentes que se encontrem 
sob influência de álcool ou de estupefacientes ou cujo comportamento seja susceptível de 
provocar distúrbios. 

13.  É totalmente proibido fumar dentro da viatura. 

14.  A lotação máxima da viatura deverá ser estritamente respeitada. Se por acaso se 
apresentarem no início do percurso ou em qualquer outra paragem mais de 8 utentes, deverá 
ser respeitada a ordem de chegada. 

15.  O condutor é responsável pela viatura, competindo-lhe zelar pelo escrupuloso 
cumprimento deste Regulamento. 

16.  A Fundação Lapa do Lobo é proprietária plena da viatura onde se realiza este 
serviço, dá início ao mesmo por iniciativa própria sem receber quaisquer contrapartidas 
públicas ou privadas, pelo que compete aos Órgãos Decisores da Fundação (e só a estes) 
determinar as regras deste serviço de transporte, podendo-as alterar sempre que assim o 
entenderem ou acharem necessário e podendo inclusivamente, a todo o tempo, suspenderem 
ou cancelarem o serviço. 
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