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Relatório de Síntese
Ao longo destes três meses participaram nas reuniões do Grupo de Desenvolvimento (3)
Literacia, Multiculturalidade e Diversidade com a sua presença e/ou dando parecer sobre os relatórios das reuniões de grupo as seguintes pessoas, fortemente interessadas1:

NOME

INSTITUIÇÃO

FUNÇÃO

Lucília Salgado

PNLA - APCEP

Facilitadora

Manuela Paulo

PNLA - APCEP

Conselho Executivo

Paula Guimarães

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa - APCEP

Professora da
área da educação/
formação de adultos

Manuela Esteves

Centro Qualifica - Ag. Escolas de
Paço de Arcos (Oeiras)

Coordenadora

Manuela Santos

Centro Qualifica da Escola Secundária de Cacilhas -Tejo (Almada)

População específica

todos
todos

Coordenadora

Clara Figueiredo

Centro Qualifica da Amadora (Câmara Municipal)

Coordenadora

todos

Raquel Matias

CIE-IUL / ISCTE-IUL

Investigadora
integrada

refugiados e Imigrantes

Reginaldo Spínola

Associação Moinho da Juventude
(Cova da Moura - Amadora)

Coordenador
Cidadania

afrodescendentes

Ana Ferreirim

Centro Social 6 de maio-Amadora

Promotora projetos comunitários

afrodescendentes
refugiados e imigrantes

Graciete Borges
(Grace)

Projeto Escolhas - Bairro dos Navegadores (Oeiras)

Coordenadora

ciganos e afrodescendentes

Carolina Leão

AMUCIP (Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas) e Rede Jovens
p/Igualdade

Coordenadora

ciganas

Cecília Mendes

Alto Comissariado para as Migrações

Técnica superior

todos

Marina Figueiredo

Câmara Municipal de Moura

Chefe de divisão/
Ação Social, Saúde
e Educação

ciganos

1

Este grupo constitui hoje uma rede de desenvolvimento da problemática Literacia, Multiculturalidade e Diversidade.
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Teresa Pica

PIEF do Agrupamento de Escolas
de Moura

Técnica superior/
serviço social

ciganos

Adérito Oliveira

Mediador Municipal da comunidade cigana - Pastor da igreja
Evangélica de Filadélfia

Mediador

ciganos

Clara Silva

ALEM Associação Literatura, Literacia e Mediação

Animadora

ciganas

Sara Caetano

Alto Comissariado para as Migrações - Núcleo Diálogo Intercultural

Técnica superior

todos

Isabel Leal

Estabelecimento Prisional do Porto

Professora

reclusos

Luís Mesquita

Escola de Segunda Oportunidade
de Matozinhos

Presidente

jovens em abandono do sistema
escolar

Pastor

Não conseguiram participar, mas mantiveram-se interessados e disponíveis:
Bruno Gonçalves

Associação Letras Nómadas

Presidente

ciganos

Omid Bahrami

RefugiActo – teatro amador inclusão refugiados

Refugiado /ator

refugiados

Do contato, por email, com o Instituto Nacional de Reabilitação onde procuraríamos informação sobre
i)
ii)
iii)

Literacia de pessoas com deficiência;
Literacia de pessoas Cegas; e
Literacia de pessoas Surdas

não conseguimos obter resposta para esta reunião. No entanto, pelas suas caraterísticas específicas, consideramos que o parecer sobre estes grupos é fundamental para um PNLA.
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RECOMENDAÇÕES – SÍNTESE2
1. Resposta à literacia dos adultos
Literacia é a competência que permite extrair o sentido de um texto escrito necessário ao seu
quotidiano. A falta desta competência ou a sua deficiência na população adulta em Portugal,
torna-se um problema não só por questões de cidadania que inclui o acesso ao mercado de
trabalho, mas porque o problema se vai reproduzindo através dos filhos e outros familiares. As
crianças com insucesso escolar precoce são, maioritariamente oriundas destas famílias.
No entanto, não existe atualmente uma resposta proveniente de uma política concertada neste domínio. Hoje, a alfabetização existe realizada em grupos paroquiais ou voluntários com
resposta a situações de pobreza com perspetivas caritativas generosas ou solidárias, mas muitas vezes realizadas de forma desadequada com o objetivo de lhes dar a resposta que não tiveram no momento próprio o que não constitui hoje a oferta adequada às necessidades na sociedade atual. A resposta do IEFP não é adequada porque fornecida por pessoas que não têm
formação no domínio; o programa de Competência Básicas “não funciona” e não é adequado
além de não atribuir qualquer certificação; idem nos estabelecimentos prisionais, mas sem
orientação pedagógica e, por vezes, muito marcado pela organização escolar.
1. Literacia não tem a ver com níveis de escolaridade.
2. Há pessoas que não fizeram a 4ª classe e têm esta competência e há outras que têm vários níveis de escolaridade e não a detêm. (Ver “A Literacia em Portugal “Ana Benavente &
al)
3. Há pessoas que não sabem ler e escrever, mas têm muitas outras competências na vida.
4. Primeira prioridade: quem não sabe ler nem escrever e não tem a 4ª classe.
5. Segunda prioridade quem não sabe ler e escrever mesmo tendo feito a 4ª classe.

Percurso educativo certificado
Existe em Portugal um percurso educativo certificado que não excluiria as pessoas que não sabem ler nem escrever: O referencial de competências-chave que orienta os cursos EFA e o
RVCC. O B1 corresponde a esta fase de alfabetização.
O referencial de competências chave que se organiza em 4 áreas (interligadas) pode ajudar a
esclarecer. Vejamos a Linguagem e Comunicação

LC1 – compreender e produzir discursos orais…
LC2 – escrever e interpretar informação…
LC3 – escrever documentos diversificados…
LC4 – compreender e produzir linguagem não-verbal ou mista…
2

Ver relatórios parcelares com fundamentação expressa pelos participantes para estas recomendações.
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Para pensar neste assunto torna-se necessário desmistificarmos profundamente o mito do
analfabetismo para podermos perceber o que é mesmo – o que as pessoas analfabetas sabem
e não sabem – e vermos o que é necessário fazer.
De facto, vale a pena ir ver em pormenor os referenciais específicos do grupo de Linguagem e
Comunicação para concluirmos que nos grupos LC1 e LC4 não há problema. Teria de ser feito
algum trabalho em relação aos LC2 e LC3. E mesmo assim, saberão já alguns itens de leitura
global.
Poderemos pensar que também em TIC, muita gente que fez o RVCC (por vezes o RVCC de B3)
não sabia muito de novas tecnologias. Saberia o telemóvel, máquina de lavar roupa, mas muitos nunca tinham tocado num computador. E aprenderam nas horas de formação e nas práticas.
Ora a alfabetização pode ser o mesmo. Se uma pessoa tiver vontade de aprender a ler e for
iniciada adequadamente poderá fazê-lo até em 15 sessões de duas horas. Porque não há um
momento para aprender as letras e outro para entender o que se lê. Não. Começa logo a ler e
a escrever palavras com significado na sua vida. Decifração e compreensão fazem parte do
mesmo ato. E, a pouco e pouco, está a escrever e a pesquisar para o seu portefólio.
Por essa razão, seguindo um trabalho individualizado embora inserido num grupo – como é
um RVCC orientado corretamente – não só facilita a aprendizagem como a pessoa está a preparar uma certificação.
Num estudo de pessoas que fizeram um RVCC - B3 – foi possível verificar que a Literacia foi
uma das competências que foi mais desenvolvida no processo.
“Os entrevistados referem ainda, que após terem concluído o processo RVCC, se sentem agora
mais seguros das suas competências de leitura e de escrita, percebem melhor o que leem, e utilizam estas competências em diversos contextos do seu dia-a-dia.” (Salgado, Mata & al, 2011, pg.
107)
http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/2015/1/O%20Aumento%20das%20compet%C3%A
Ancias%20educativas%20das%20fam%C3%ADlias.%20ANQ.%202011..pdf

Isto implica considerar nos processos RVCC de B2 e B3 também o desenvolvimento da Literacia.

2. Identidade dos grupos
Reflexão sobre o que entendemos por Multiculturalidade e Diversidade: Grupos residentes em Portugal, muitos cá nascidos e criados: Ciganos e Afrodescendentes. Grupos mais recentes de Imigrantes
e Refugiados. Nas especificidades da Diversidade elencámos: Pessoas portadora de deficiência(s),
Cegos e Surdos. Com contextos específicos: reclusos e habitualmente não considerados: Jovens que
abandonaram a escola sem a competência literacia.
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Conhecer, à partida, a identidade e as circunstâncias de vida dos grupos é fundamental para adequar
a oferta educativa aos destinatários: para fazer o necessário ensino individualizado partindo das potencialidades de cada um – do que sabe, do que tem, do que é -; identificando necessidades de
aprendizagem fazendo-as evoluir; evitando criar situações de insucesso em cada dificuldade de literacia surgida (pedagogia do erro); percebendo as necessidades de uso da literacia de modo a introduzi-las funcionalmente nos seus quotidianos; criando dinâmicas de grupo em que cada um possa
dar o seu contributo. Assim, se a aprendizagem é um processo pessoal e individual as dinâmicas de
grupo podem enriquecer e fazer evoluir a procura de aprendizagens numa perspetiva de educação
ao longo da vida.
Assim começámos por nos inserir na cultura cigana percebendo as diferenças entre as comunidades
da cintura de Lisboa e as comunidades do Alentejo. Percebemos que a evolução em termos de procura de aprendizagem tem vindo a aumentar, com características próprias, em ambos os contextos
sendo superior o número de crianças de etnia cigana a frequentar a escola, nomeadamente raparigas, percebendo que existe empenho em alguns serviços locais em ajudar a resolver o problema e
que a criação de parcerias ativas entre os vários serviços tem contribuído fortemente para esse desenvolvimento. A intervenção, através de mediadores formais ou informais nas próprias comunidades parece ser a via a aconselhar no início de um processo. Muitos centros religiosos têm forte poder
nestas comunidades. O envolvimento destas igrejas poderia ser aconselhado, estudado caso a caso.
A situação em relação às comunidades afrodescendentes tem muitos aspetos semelhantes, mas o
caso da experiência do Moinho da Juventude, tem mostrado que a inserção nas comunidades tem
vantagens e o modelo que desenvolvem deve ser estudado neste processo.
Também os grupos de Refugiados e Imigrantes apresentam situações muito diversas em relação à
Literacia. De facto, nas situações de chegada mais recente encontramos necessidades de muito tipo
em relação à Literacia:
Pessoas que têm a competência literacia noutras línguas, mas não sabem ler nem escrever, nem falar
em português. Estas pessoas estão a procurar aprender e enchem muitos grupos que, previamente,
se queriam dedicar à alfabetização. Consideramos que não deveriam ser prioritários, mas têm direito
a resposta uma vez que “que extrair o sentido de um texto escrito necessário ao seu quotidiano”
exige-lhes agora saber português, falado e escrito.
Aparentemente neste caso estariam os refugiados e imigrantes que tendo embora a competência
literacia nos seus países, o seu nível de escolaridade é, por vezes, tão baixo que, não dando uso à
leitura e à escrita, não têm as competências metalinguísticas (gramática explícita) para aprender uma
nova língua em contexto de sala, mesmo que inseridos num banho de linguagem no seu quotidiano.
O desenvolvimento de literacia torna-se necessário para aprender uma nova língua e para desenvolver a literacia na(s) língua(s) em que comunica nos seus contextos familiares.
Apesar não termos conseguido comunicar com o Instituto de Reinserção Social consideramos que é
necessário conhecer a situação de alguns grupos que aqui integramos. O caso de pessoas portadoras
de deficiência cognitiva ou dificuldades intelectuais e desenvolvimentais que são por vezes considePROJETO SRSS/S2018/039

Literacia, multiculturalidade e diversidade

radas incapazes de aprender pensando-se que poderia ser diferente com pedagogias adequadas e
inseridas em grupos dinâmicos. As pessoas cegas que podem aprender a ler em condições específicas
nem sempre em Braille3, como pensamos. As pessoas inseridas nas comunidades surdas cuja relação
com o texto escrito tem características diferentes dos da comunidade ouvinte.

3.

Xenofobia

Muita dificuldade de inserção e mobilização das comunidades multiculturais advém da xenofobia
existente na sociedade. Algumas medidas administrativas são, por si, portadoras de exclusão. O caso
dos filhos dos imigrantes, já nascidos em território português e que não podem ter a nacionalidade
portuguesa, devendo ter a nacionalidade de um país onde, muitas, vezes, nunca foram. Esta situação
cria situações de atentados à autoestima que prejudica seriamente o desenvolvimento de jovens.
Também a comunidade cigana se queixa de dificuldade de encontrar emprego para os seus jovens
mesmo quando considerados competentes numa profissão.
Mas a situação mais chocante parece ser referente a escolas onde as crianças de etnias diferentes
não são aceites e são marcadas à partida como “incapazes de aprender”. A realização de profecias
faz o resto, não havendo empenho na resolução destas situações. O envolvimento de adultos em
situações de aprendizagem traria aqui vantagem para estas crianças, adolescentes e jovens.
Seria necessário realizar em Portugal uma campanha, através da comunicação social e em ações de
formação específicas de luta contra a xenofobia.

4. Modelo educativo de intervenção comunitária
O desenvolvimento da Literacia dos adultos insere-se no modelo de educação de adultos, completamente diferente do modelo escolar, como referem autores que se vêm referindo a esta situação
Quer as referências em estudos realizados sobre a realidade portuguesa tem vindo a mostrar que a
organização escolar não é adequada a estes destinatários com a criação de modelos mais eficazes no
território português nos leva a considerar da necessidade de outros modelos que respondam a estes
cidadãos que, como vimos, colocam novos problemas que temos vindo a estudar.
Por essa razão, a construção de uma resposta a esta problemática exige uma abordagem sistémica
em que todas as componentes têm de ser encaradas coerentemente. Caso contrário a situação pode
permanecer como até aqui. Os fundos investidos parecem ser imensos, mas o nível de literacia da

3

Um doutorando cego da Universidade Lusófona deu esta informação.
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nossa população adulta continua muito baixo sem se poder antever resposta adequada. Porquê? De
facto, não é necessária uma resposta, mas a organização sistémica de uma série de respostas.
Assim, como se viu, o termo literacia envolve uma série de problemáticas diferentes, dirigida a públicos diferentes, com necessidades de resposta adequada a cada cidadão. A resposta a fornecer terá
que permitir a atividade de aprendizagem em grupos diferenciados, respondendo às necessidades de
cada destinatário. Como a abordagem terá de ser territorial, local, teremos várias pessoas num grupo
a quem terão de ser dadas várias respostas. Tal exige formação adequada, dos técnicos aos animadores que a formação de professores não está a dar no contexto atual.
Como foi visto, a formação em literacia, sobretudo no início do processo, não pode ser separada da
resposta aos outros problemas sociais destes grupos. Tem de ser dada de forma integrada. Tal exige
a formação de educadores até agora pouco reconhecidos nestas abordagens. As Ciências da Educação nos campos vários da educação social à animação socioeducativa, tem conseguido respostas
mais eficazes.
Esta solução, a ser colocada em prática, exige reconhecimento social sobre o que se tem como objetivo político se será a aprendizagem das pessoas com baixos níveis educativos e não a resolução de
emprego de professores4 desempregados ou com horários incompletos.
A intervenção numa comunidade exigiria um técnico devidamente formado para atuar junto de um
grupo diferenciado (como serão quase todos os grupos) com apoio de voluntários locais interessados
no processo.
Sabemos também que se torna difícil, à partida, antecipar metas nestes grupos porque será a qualidade da resposta que irá permitir que o número de pessoas dum grupo aumente consoante a satisfação emergir naqueles que o frequentam.
Segundo Pierre Furter, neste sistema, dito (erradamente) de educação informal, torna-se necessário
enriquecer a educogenia deste espaço no sentido da literacia. O que significa que muito do trabalho
a desenvolver será feito junto das pessoas da comunidade explicando aos vários atores locais – serviços que contatam com estes destinatários, cafés que frequentam, igrejas, associações, clubes – de
modo a dirigirem as sua atividades neste sentido e, informalmente, enriquecerem as conversas sobre a literacia de pais e de filhos.
Também todas as atividades dirigidas a adultos e crianças serão mobilizadas para não fazer a economia da literacia nos seus escritos, mas sim fazê-la de modo a ser entendida pelos cidadãos do bairro.

5. Mudança de paradigma das instituições públicas
4

Ao longo deste período democrático muitas vezes apareceu este objetivo com resposta: “Temos uma taxa de analfabetismo tão elevada e tantos professores desempregados”. Também a situação atual dos Centros Qualifica nas escolas se
debate com este problema.
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As organizações públicas que têm como destinatários estes cidadãos serão preparados para encarar
um paradigma diferente do escolar. As respostas aos problemas encontrados não terão de seguir
sempre o modelo escolar. Cada problema exige uma resposta diferente e tem de poder ser dada.5 Os
mecanismos de controle, as regras administrativas impostas não podem funcionar como Estado Paralelo (Boaventura Sousa Santos) afastando-se dos seus objetivos expressos. Estarão neste caso, a título de exemplo, as modalidades de certificação da DGEST e até muitas regras existentes nos Centros
Qualifica que acabam impedindo a resolução certa para alguns problemas.
De facto, se a instituição de tutela for para os Centros Qualifica deverá ter-se em conta a sua história
recente que não permite muitas vezes, aos técnicos que teriam a resposta correta para o problema
utilizá-la devidamente, ficando os problemas sem resposta. Foram lembrados os acontecimentos
recentes: muitos Centros Novas Oportunidades vinham construindo um caminho colaborativo procurando respostas aos problemas que iam identificando6. Tinham encontrado soluções ricas e até, em
muitos casos. Com a mudança política, foram desmantelados e a sua ideologia interna modificada.
Muitos atores não resistiram e partiram, mas os que ficaram foram fazendo pequenas ou grandes
cedências no sentido de responder aos poderes públicos, alguns conseguindo resistir em pontos considerados fundamentais. Com este governo houve, timidamente nuns casos, discretamente noutros
indicações para mudar no sentido mais correto que se sabia. No entanto, parece não ser possível
mudar tão facilmente o quadro de representações de cada técnico e, alguns instrumentos de atuação
permaneceram e impedem mesmo uma intervenção correta. Por exemplo, em relação à possibilidade de aceitar pessoas analfabetas a plataforma SIGO exige grandes elucubrações, nem sempre se
conseguindo resolver estas situações. Seria necessário identificar e remover todos estes bloqueios.
Seria também de estudar os modelos de resposta a construir em relação à reestruturação destes
Centros Qualifica e à criação de novos7. Por exemplo, uma via poderia ser a do modelo de Centros
que não estão alicerçados em Escolas. Por exemplo em Câmara Municipais (Amadora, Matozinhos)
ou em Associações locais (Benedita). Seria de estudar as vantagens se partirmos do princípio que a
criação das novas respostas não acumulará como objetivo o emprego dos professores.
Também o IEFP terá de rever a sua atuação em relação ao sistema de Qualificação de adultos de
baixas qualificações escolares. O modelo escolar acaba por ser imposto em muitos locais dificultando, sobretudo os processos de alfabetização, que, em muitos casos, existe obrigatoriedade de frequência, servindo-se um modelo desadequado.

6. Prevenção

5

Alguém disse que era assim que funcionava o modelo dinamarquês.
Ver os inúmeros trabalhos académicos – Teses de mestrado e Doutoramento – que revelam o modo como se processavam
estes sucessos.
7
Por exemplo, no Concelho de Moura não existe um Centro Qualifica
6
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A este propósito, foi feita a seguinte reflexão sobre a necessidade de um Plano Nacional de Literacia
dos Adultos incluir propostas de medidas que permitam não continuar a reproduzir o analfabetismo8.9 Foram referidas as 3 vertentes:
 Prevenção precoce, no sentido de impedir que mais crianças de meios de baixas qualificações
escolares não aprendam a ler. Sabendo que o insucesso escolar é um fenómeno precoce tornase necessário atuar a dois níveis:
a) Junto das crianças antes de entrarem para a escola, criando contextos de leitura e escrita
funcionais como as crianças dos meios letrados têm nas famílias. Procura-se não só desenvolver a linguagem oral, como a literacia emergente criando nas crianças a necessidade e a
vontade de ler, desenvolvendo as representações sobre a funcionalidade da leitura e da escrita e as concetualizações sobre a escrita.
b) Junto das famílias destas crianças, desenvolver a literacia familiar, de modo a enriquecer a
literacia na família – útil a pais e filhos – e a ajudar os familiares que (re)entram num processo educativo a criar para os filhos um projeto de vida que passe pela escolarização e a compreender alguns procedimentos escolares.10
 Intervenção significativa, durante o período em que frequentam o 1º ciclo do EB, no sentido em
que a criança atribua sentido ao texto escrito e passe pela prática democrática de escrever, passando a sua linguagem oral a escrito. Na intervenção comunitária passar pela conceção e realização de projetos em que a leitura e a escrita entrem com significado através da realização de
atividades reais para aprender/desenvolver a funcionalidade da leitura e da escrita. Garantir que
a criança não entra no 2º ciclo do EB sem ter bem instalado a competência literacia de modo a
permitir-lhe extrair sentido do seu quotidiano – capacidade de estudo e de resposta às situações
escritas de avaliação escolar. Sabemos que muito do insucesso que acontece durante o 2º e 3º
ciclos no EB, e mesmo abandono precoce, tem origem no baixo nível de literacia à entrada no 2º
CEB.
 Recuperação da competência literacia naqueles que prosseguem a escolaridade sem a ter adquirido cabalmente. Lembrou-se que o conceito literacia aparece quando a OCDE verifica que
uma percentagem significativa de adultos originários destes países, por vezes com 9 ou 10 anos
de escolaridade, eram incapazes de extrair o sentido de um texto escrito necessário ao seu quotidiano11. A certificação não chega.
Também para aqueles que, com ou sem certificação abandonam a escola antes de completar o
ensino obrigatório, ou que procuram outras soluções não escolar, é importante encontrar resposta, como a que existe, por exemplo nos Centros de 2ª Oportunidade.
Terá sido calculado em cerca de 300 000 jovens/adultos que abandonaram o sistema educativo antes
de completarem a escolaridade obrigatória. Muitos deles sentiram decorrer esta situação por não
terem a competência literacia desenvolvida adequadamente.
8

Há 40 anos, quando foi concebido o PNAEBA (Plano Nacional de Alfabetização e de Educação de Base dos Adultos, esperava-se que, com
o envelhecimento da população e a criação de condições de escolaridade obrigatória para todas as crianças o problema se resolveria,
quase naturalmente, e tal não aconteceu, exatamente pelas razões que a OCDE explicita.
9
Ver o quadro teórico proposto pelo CEDEFOP
10
Esta função poderá ser realizada, com vantagem, no interior de um grupo de formação em literacia (alfabetização)
11

OCDE (1994) Analfabetismo funcional e Rentabilidade Económica. Porto : ASA
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Não responder à necessidade de prevenção da Iliteracia é estar a perpetuar o problema do analfabetismo, do insucesso escolar das nossas baixas qualificações nos adultos. O país que marcha a duas
velocidades poderá ter aqui a sua origem perpetuada se não se responder adequadamente a este
problema.

7. Necessidades de Formação
Em 1976 dizia Alberto Melo que não havia ainda em Portugal uma teoria que permitisse orientar a
Educação de Adultos e muito especialmente a alfabetização de adultos.
Em 1979, no quadro dos trabalhos preparatórios para o PNAEBA – Plano Nacional de Educação de
Bases de Adultos, (Benavente & al 1980) foi possível perceber as caraterísticas que conduziram ao
sucesso as práticas do período anterior. Muitos estudos têm sido realizados permitindo desenvolver
esses quadros teóricos. No entanto, não encontramos hoje, nas práticas de educação de adultos,
preocupações de formação que passem pela aquisição dessa fundamentação.
O risco maior de insucesso deste Plano situar-se-ia na continuidade deste menosprezo pela formação. As verbas maiores a despender deveriam ir para a formação adequada de todos os técnicos e
atores que trabalham neste domínio.
O processo RVCC mal feito tornou tão facilmente atacável a política Novas Oportunidades. Hoje, se
defendemos uma via de RVCC B1 para a aprendizagem inicial da literacia é porque reconhecemos os
seus efeitos benéficos na interação com os participantes. Isto é, um RVCC bem feito de modo a poder
evidenciar as suas qualidades. Se não for bem feito, é tão mau como os outros sistemas que apenas
servem para afastar os adultos da formação, do gosto por aprender.
Existe hoje um grupo significativo de formadores que poderiam constituir uma base de partida para a
formação dos atores necessários nos locais. Pudemos ver isso na qualidade das pessoas convidadas
para o Grupo de Desenvolvimento 3 – e eventualmente para os outros. Seria necessário aprofundar
em conjunto alguns aspetos e seria um ponto de partida para, em cascata, e com a produção de materiais adequados avançar com este processo.
Esta formação seria acompanhada por materiais difundidos pessoalmente e online. A constituição de
plataformas de difusão criaria redes de troca de informações, de boas práticas e de resolução de
problemas.
Seria necessário ainda criar um grupo de trabalho junto da Comunicação Social que, para além dos
contratos que pudesse fazer, fosse ganhando jornalistas para esta causa e para a sua difusão adequada.
O Plano deveria ainda prever uma quantia para investigação-ação a ser fornecida pela FCT. Os bolseiros FCT fariam alfabetização no terreno ou seriam formadores/mediadores intermédios e, além das
práticas, fariam investigação-ação dos processos. (ver Letras Prá Vida … mas com financiamento FCT)
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8. Nota final, condição de cidadania, sine qua non
O direito de todos à educação conduz à perspetiva de que o trabalho com estes públicos não deve
apenas assentar no voluntariado, mas deve ser pago como se processa em qualquer outro grupo
social.
Este direito não deve ser entendido como “uma esmola aos mais pobres” ou uma prática de solidariedade social, mas sim como a resposta a uma necessidade social como se processa aos outros níveis.
O aproveitamento dos gestos de solidariedade e respeito por estes públicos deve ser entendido como condição facilitadora, mas não como benevolato.
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2ª PARTE – Relatórios das reuniões do GD3

1ª fase – dezembro 2018
I. Relatório da 1ª reunião do GD 3 em 6 de dezembro de 2018
II. Relatório das reuniões com instituições de Moura a propósito dos
grupos de etnia cigana no Concelho de Moura.
III. Notas de reflexão com possíveis contributos para o PNLA

2ª fase – janeiro 2019
IV. Relatório da 2ª reunião do GD 3 em janeiro 2019

3ª fase – fevereiro 2019
V. Relatório da 3ª reunião do GD 3 fevereiro 2019
VI. Materiais utilizados na reunião: texto orientador e power point
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I.

Relatório da Reunião de 6 de dezembro de 2018

Na reunião do Grupo de Desenvolvimento Literacia, multiculturalidade e diversidade do PNLA realizada entre
as 10h e as 13.30h no Centro Qualifica da Câmara Municipal da Amadora estiveram presentes:










Lucília Salgado (facilitadora) e
Manuela Paulo (APCEP)
Manuela Esteves – coordenadora do Centro Qualifica de Paço d’Arcos (Oeiras)
Manuela Santos – coordenadora do Centro Qualifica da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo (Almada)
Clara Figueiredo – coordenadora do Centro Qualifica da Amadora (Câmara Municipal)
Raquel Matias - ISCTE-IUL
Reginaldo Spínola – Bairro da Cova da Moura Associação Moinho da Juventude
Ana Ferreirim – Centro Social (6 de maio)
Graciete Borges (Grace) - Projeto Escolhas - Bairro dos Navegadores

Foram convidados, mas não puderam participar nesta data, garantindo que podemos contar com eles no grupo
em reuniões futuras:

 Bruno Gonçalves da Associação Letras Nómadas brunocig@hotmail.com
 Clara Silva da ALEM (Associação de Literacia e Mediação) clara.silva46@gmail.com
 Carolina Leão da AMUCIP (Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas) e


Rede Jovens p/Igualdade carolina.leao.rede@gmail.com
Omid Bahrami (RefugiActo – teatro amador inclusão refugiados) iphysio.omid@gmail.com

A reunião começou por uma explicação breve sobre o PNLA e prepósito dos Grupos de Desenvolvimento (GD) e
o propósito dos “grupos de desenvolvimento” ao que se seguiu uma apresentação prolongada por parte de
cada elemento do grupo na qual se foram recolhendo muitas das informações sobre atividades, destinatários e
contextos. Na segunda parte da reunião e durante um almoço informal foram precisadas e aprofundadas muitas das informações que seguidamente se processam:
[nota: chama-se a atenção que os grupos presentes têm a sua atividade na Zona Metropolitana de Lisboa e as in12
formações recolhidas se referem a essas zonas . Tal como previsto todos os presentes atuam com grupos ou territórios de multiculturalidade e diversidade.]

1.

2.
3.
4.

12

Para os grupos de destinatários que nos interessa especialmente (adultos que não têm a competência
13
de leitura e escrita) a resposta dos Centros Qualifica e do IEFP parece não ser a suficiente, uma vez
que estes grupos se encontram dispersos em diferentes territórios (não parecem ser adequadas e não
são procuradas diretamente por este grupo). Entre as razões aventadas focou-se a necessidade de
14
proximidade .
Os Centros Qualifica referiram a importância e pertinência deste estudo devido à necessidade de inovação, junto destes destinatários, que têm tentado com dificuldade.
Os grupos que conhecemos com atividades de alfabetização, realizam-se nas comunidades (territórios) onde residem e são organizados por voluntários de diversas origens.
Um Centro Qualifica presente referiu a necessidade de se ter conhecimento desses grupos, propondose proceder ao respetivo levantamento, no seu território, identificando o tipo de atividades que aí se
15
desenvolvem .

No dia 10 de dezembro haverá um primeiro contacto com as problemáticas dos ciganos na região do Alentejo cuja realidade terá caraterísticas diferentes. (ver relatório anexo)
13
Embora se conheçam esforços de alguns Centros apesar da sua organização e regras propostas dificultarem ou impedirem mesmo a ação
14
Ver Memorando para a Educação ao Longo da Vida (2000) da Comissão Europeia.
15
Sabe-se que em alguns casos haverá práticas relevantes que, entretanto, se desconhecem e se torna necessário conhecer.
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

As poucas ofertas que existem para estes destinatários não são apelativas e não funcionam ou funcionam mal. Uma das razões será a de não conduzir a nenhuma certificação. Uma hipótese discutida foi
de, em paralelo com o processo de alfabetização, trabalhar no sentido de se realizar um processo
normal de RVCC B1 uma vez que as pessoas possuem muitas outras competências, para além de não
saberem ler nem escrever.
Referiu-se a necessidade de que, apesar de outras competências a identificar e a desenvolver, seria
determinante a aprendizagem ou desenvolvimento da leitura e da escrita nos seus contextos funcionais conduzindo, desde o início, à competência literacia (extrair sentido do texto escrito, nos seus diversos suportes, necessário ao seu quotidiano) prevista no referencial de competências Básicas - Linguagem e Comunicação - para este nível.
16
Salientou-se que nesse sentido, deveria conduzir à certificação (B1) tal como todos os outros níveis.
Houve Centros que referiram enormes dificuldades com a DGEST uma vez que só as escolas poderiam
fazer a certificação. A maioria dos professores coloca muitos bloqueios de caráter reivindicativo adaptando-se dificilmente aos modos de funcionamento deste tipo de público.
O facto de não desenvolverem a sua atividade a tempo inteiro com estes destinatários - fazem uma ou
outra hora para preencher horário – não facilita a adequação e a respetiva formação específica.
Os professores de português revelam muitas dificuldades em inserir-se nos contextos de comunicação
destes grupos. Esta é uma lacuna de base na própria formação de professores. Será de pensar mais a
formação de professores em educação de adultos, e essencialmente, em processos de reconhecimento de competências.
As regras existentes no IEFP também não seriam acolhedoras.
Os dois maiores (quantitativamente) grupos com diversidade étnica são os ciganos e os afrodescendentes que merecerão, de per si, uma atenção particular.
Em muitos grupos registam-se muitas faltas. Mas há grupos muito assíduos.
A principal motivação é a vizinhança. Quando as pessoas gostam do trabalho no grupo, trazem familiares e vizinhos.
Foi referida a necessidade de trabalhar as mentalidades em relação às pessoas analfabetas.

Especificidades (nota síntese de reflexão no final)
16. Refugiados, requerentes de asilo, imigrantes e descendentes de imigrantes – No grupo de refugiados a
17
maior procura de formação refere-se à aprendizagem do português, língua segunda tendo, na maioria, sido alfabetizados na sua língua materna. No entanto, em muitos casos, encontramos, apesar ou
não da escolarização, níveis muito baixos de literacia e de competências metalinguísticas que dificultam a aprendizagem de uma segunda língua. Poder-se-ão considerar como destinatários de programas
de literacia.
17. Existe um caso com 4 grupos de imigrantes que vieram da Guiné Conakry, que falam muito pouco português e estarão na situação dos baixos níveis de literacia referidos.
18. Chegam cada vez mais chineses. Vêm em famílias. Chegam também muitos nepaleses, Indianos, do
Bangladesh e alguns Sírios, e de outros países africanos (Eritreia, Etiópia, mas também da África sub-

16

Referiu-se que tal como as pessoas desconhecem o funcionamento das TIC e no processo RVCC as aprendem desde o seu início, evidenciando as outras competências, o mesmo deverá acontecer em relação às competências de Linguagem e Comunicação iniciando-se a
competência Literacia.
17
Ou simplesmente língua estrangeira? Para muitos, o português não é nem segunda nem terceira língua, é mais uma língua.
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sahariana:

Indicadores de integração de imigrantes: relatório estatístico anual. Dados retirados de: Oliveira, A; Reis Catarina &
Gomes, Natália (2018) (Imigração em Números – Relatórios Anuais 3)

19. Também não poderemos falar sempre em “novos públicos” uma vez que muitos se encontram em
Portugal há muitos anos, com o mesmo tipo de dificuldades (alguns há 20 anos ou mais...).
20. Para terem autorização de residência inscrevem-se e para obterem a nacionalidade Portuguesa é necessário saber ler e escrever e para tal têm de fazer um exame. Dificuldades: Para obter a nacionalidade portuguesa exige-se que saibam português, se tiverem mais de 65 anos ou se derem como iletrados, terão de fazer apenas exame oral, exame escrito para todos os outros (incluindo com 65 anos ou
mais mas letrados em português). Em qualquer dos casos, o exame custará penso que 70 euros (sem
reembolso se não passarem). O IAVE aplica estes exames de escrita em computador. Têm de preencher documentos em computador e com signos - tipo Verdadeiro (V) ou falso (F), e escolher entre várias opções por exemplo, metodologias utilizadas na avaliação escolar dos estudantes quando, grande
parte das vezes, se trata de pessoas pouco escolarizadas sem prática das referidas metodologias o que
pode “encobrir” o seu nível de literacia em português. Avaliam-se competências escolares nos exames
de acesso à nacionalidade, quando se deveriam avaliar competências básicas de cidadania. Os processos do SEF serão muito burocratizados o que dificulta o acesso aos analfabetos.
21. Referiu-se ainda a necessidade de contatar o ACM Alto Comissariado para as Migrações onde existem
pessoas especializadas em vários domínios e com dados significativos sobre necessidades de alfabetiPROJETO SRSS/S2018/039
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18

zação. Raquel Matias forneceu indicações de interlocutores que poderão ser muito úteis neste pro19
cesso. Idem no campo da diversidade (cegos, língua gestual, portadores de deficiência)
22. Experiência positiva a estudar – Moinho da Juventude – Esta Associação trabalha em alfabetização
chamando-se, no contexto, “aprendizagem” inserida num conjunto de outras atividades que denominam “cidadania participativa”. Fazem-no juntamente com outras atividades: Teatro do Oprimido, Ginástica, Música… Não utilizam o Método Paulo Freire. “Cada um tem a sua maneira de aprender”. Outros já sabem ler e escrever e vão aprendendo mais e ajudando os outros. São grupos constituídos por
pessoas com grande diversidade. Desde quem não sabe fazer uma letra, aos que leem palavras avulso
com ou sem significado, outros que juntam letras mas não leem. Outros que já leem e vão ajudando
20 21
os colegas. A diversidade é grande mesmo em termos de certificação. , Existem muitas pessoas
idosas (>60 anos).
Os participantes são maioritariamente de Cabo Verde (cerca de 70%), 20% de Portugal e 10% de Angola, Guiné e S. Tomé. Trabalham com as crianças e as famílias fazendo-o nas próprias residências (CA22
FAP). Existem grupos que tinham desistido da escola mas muitos já voltaram.
23. Experiência organizacional – O Centro Qualifica da Amadora tem um modelo organizacional diferente
dos da maioria do país que vale a pena estudar. Parece só existir outro com o mesmo modelo: o de Vila nova de Famalicão. Trata-se de centros geridos pelas respetivas Câmaras Municipais. O Centro Qualifica Amadora é, então, um consórcio promovido pela Câmara Municipal da Amadora em conjunto
com o Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves, o Agrupamento de Escolas Amadora Oeste e Escola Profissional Gustave Eiffel. Estas entidades foram promotoras de Centros Novas Oportunidades
próprios no passado, detendo recursos humanos experientes e tecnicamente capacitados. Agora, apelidadas de Polos do Consórcio, são estruturas descentralizadas que funcionam em espaços próprios,
trabalhando em articulação com o núcleo central do consórcio. No núcleo central é feita a coordenação global do Centro, na sua ligação à ANQEP e às estruturas coordenadoras de cada Polo. Em cada
Polo funcionam os grupos/turmas de adultos, nas diferentes modalidades de educação de adultos e
desenvolvem-se processos RVCC. Ao nível Municipal, a rede de promoção da literacia e da educação
básica de adultos, inclui, para além do Centro Qualifica Amadora, o Centro Qualifica gerido pelo IEFP e
23
as Associações/Centros de desenvolvimento local.
24. Dificuldades em alfabetização – No Centro Social 6 de maio (Amadora) a rotatividade dos professores
voluntários, a sua pouca experiência e a pouca formação em educação de adultos foram apontadas
como questões a refletir. Foram partilhadas seguintes as questões organizacionais nos grupos de alfa24
betização :
 Localização de referência e com acessibilidade é um fator importante, tanto pela confiança como
pela gestão da vida pessoal, profissional e académica;
 Os cursos não têm um limite de horas, mas sim fazem o acompanhamento necessário até atingirem as capacidades previstas;
18

Investigadora no ISCTE.
Acrescentaremos estas indicações a outras pessoas e instituições que já se pensava contactar (ver Relatório de novembro).
20
Parece ser uma situação semelhante ao que se passa no Letras Pra Vida . Um Open Space onde as pessoas, com alguma unidade entre si,
vêm aprender. Hipótese, por exemplo: fazer uma sala grande de ciganos com 2 ou 3 voluntários? Poderá ser uma solução…
21
Este caso será para estudar melhor…
22
Encontraremos, nestes casos, necessidades de literacia.
23
No período de crise foi possível financiar e manter esta estrutura a funcionar o que permitiu continuar a apoiar as atividades de Educação de Adultos no Concelho
24
Informação transcrita diretamente.
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 A carga horária não pode ser intensiva pois não conseguem conciliar com a vida pessoal e profissional, bem como não têm tempo para assimilar conhecimentos;
 Os grupos de aprendizagem são pequenos (10 a 15 pessoas no máximo);
 A relação pessoal com o "professor" deve ser uma das principais bases para a aprendizagem;
 A criação de um guião, que indique o que é suposto aprender e que apresente estratégias para o
fazer é muitas vezes requerido pelos professores.
 Um entrave para a constituição de grupos reside no facto de para poderem participar num curso,
nomeadamente terem "x" nível ou "x" idade.
25. Existe uma percentagem significativa de pessoas de etnia cigana no Distrito de Beja. Pelas suas especificidades – referidas em vários contextos – serão objeto de um anexo a este relatório.

II - Relatório das Reuniões de 10 de dezembro de 2018
e de 14 de janeiro de 2019 em Moura
Lucília Salgado

Reuniões em Moura
Uma vez que as pessoas de etnia cigana, portuguesas, residem não apenas na Região Metropolitana de
Lisboa mas também no Distrito de Beja (cerca de 50% das que vivem em Lisboa) sendo o concelho de
25
Moura um dos que conta com maior aglomeração de ciganos e, tendo sido expressão de muitos interlocutores que “os ciganos do Alentejo são diferentes dos da região de Lisboa”, realizou-se uma reunião
no dia 19 de dezembro para dar início ao conhecimento desta comunidade que se considerou necessária
prolongar para contatar com outros interlocutores. Estas reuniões realizaram-se a 14 de janeiro, em
Moura.
26

 A primeira reunião realizou em 10 de dezembro , no Conselho Diretivo do Agrupamento de Escolas
de Moura, a convite do respetivo Presidente Dr. Carlos Calhau.
 Nessa reunião estiveram ainda presentes as técnicas do GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e a Família no TEIP de Moura: Carina Ramos carinavramos@gmial.com (Psicóloga) e Vera Fernandes (Assistente Social) verapicacamilho@gmail.com .
 No dia 10 de Dezembro, pelas 10 da manhã, houve uma reunião no Agrupamento de Escolas com a
Técnica Carina Ramos (do GAAF) e com as duas técnicas da Equipa PIEF - Programa Integrado de
27
Educação e Formação : Teresa Pica teresapica.pief@gmail.com e Rita Costa ritacosta.pief@gmail.com.
 Às 14.10h houve uma reunião no gabinete da ETAF – Equipa técnica de Apoio à Família – com a sua
responsável Ana Fialho Costa (Serviços Sociais de Moura) anapietro19@gmail.com ou etafprotocolomoura@gmail.com

25 Beja, com 1399 ciganos, e Moura com 983, são os concelhos onde habitam mais famílias. (Publico, 29 de Julho de 2018)
26

Dessa reunião, foi elaborada uma ata que, após enviada para a técnica Carina Ramos, permitiu concluir que haveria informação a corrigir
e mais informação importante a recolher junto de técnicos de outros serviços. Por essa razão se realizaram as reuniões de 14 de janeiro.
27
“O Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) é uma medida socioeducativa, de caráter temporário e excecional, a adotar
depois de esgotadas todas as outras medidas de integração escolar, que visa favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória e a
inclusão social, conferindo uma habilitação escolar de 2.º ou 3.º ciclo.”
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 Às 16h realizou-se outra reunião com uma técnica da Câmara Municipal de Moura, Marina Figueiredo marina.figueiredo@cm-moura.pt, a que se juntou o Mediador da Comunidade Cigana e também Pastor da Igreja Evangélica, Sr. Adérito mediador.municipal@cm-moura.pt

Características dos grupos de etnia cigana
Foi informado que 30% dos alunos do Agrupamento de Escolas de Moura são de etnia cigana, sendo,
por essa razão, uma escola TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária).
As residências dos ciganos distribuem-se por vários bairros: um bairro de realojamento com 98% dos
seus habitantes de etnia cigana e algumas zonas de barracas distribuídas pela cidade e pelas aldeias do
concelho. Estas comunidades vivem separadas, por vezes com conflitos entre si.
As tradições ciganas, apesar de estarem num processo (lento) de transformação, conservam ainda muitas marcas ancestrais, seguem fortemente as tradições. São comunidades muito fechadas com obediência ao chefe, normalmente pessoa mais velha. Quanto mais fechadas e próximas são estas comunidades,
maior a obediência ao chefe, que também tem a função de gerir os conflitos. Vivem sobretudo de interajuda e solidariedade no interior dos grupos. Consideram os ciganos de Lisboa ou que vivem em comunidades mais abertas dizendo “Parecem senhores”. Sobretudo porque têm mais autonomia. Também
porque em Moura existe maior desemprego e dependência do RSI. Também os ciganos não aceitam certos trabalhos.
A Igreja Evangélica de Filadélfia tem muito peso e contribui fortemente para reduzir os conflitos. Há 3
destas Igrejas em Moura.
Alguns ciganos bebem, traficam e têm negócios ilícitos, como em muitos outros grupos sociais.
Entre as tradições, existe, por exemplo, o hábito de se casarem e terem filhos durante a adolescência.
Nessa altura, abandonam a escola. A existência de berçários para as mães adolescentes também não resolve porque segundo os hábitos locais a mãe deve ficar em casa a cuidar dos filhos. As crianças são
comprometidas em casamento à nascença ou na infância. A rapariga pode vir a recusar dando cabaço,
mas tal significa alguma desonra das famílias pelo que existe grande pressão para que não o façam. No
entanto há cada vez mais jovens que fogem ao prometido. Também as dificuldades de alojamento dificultam outras opções. As habitações dos ciganos crescem a um nível vertiginoso acabando vivendo muitas pessoas numa casa/barraca. Também não têm o hábito de procurar casas para alugar esperando que
a Câmara resolva. No entanto também não será fácil alguém alugar uma casa a um cigano.
Também, quando uma família se torna conflituosa ou causa algum problema grave na comunidade, pode ser expulsa pelo grupo de ciganos, por vezes durante seis meses. Espécie de castigo que atinge todos
inclusivamente os filhos que andam na escola.
Às raparigas que frequentam a escola não são, geralmente, autorizadas as saídas e visitas de estudo
uma vez que fica em risco a “honra da mulher”.
Todos os anos há muitas meninas adolescentes (13, 14 anos…) que engravidam e deixam de ir à escola
para ficar em casa a tomar conta dos filhos. Neste momento, há 3 adolescentes grávidas na escola. Antes, se casavam ou engravidavam, não iam à escola, mas agora já vão. Elas gostam de casar porque são
pressionadas pelas famílias e os rapazes querem casar porque só são considerados homens quando têm
um filho. Quando casam quem manda é o marido e a sogra.
Não é normal ir à praia e mostrar o corpo e certo tipo de roupas modernas, mais ousadas, não podem
usar.
As comunidades também vivem fortemente o luto e, durante esse período, não ouvem música, não ve28
em televisão, nem sequer podem ver slides . O mesmo se passa se tiverem familiares reclusos ou hospitalizados.
No entanto, numa experiência de alfabetização há anos, as mães levavam os filhos para as aulas e existe
mesmo uma foto com uma mãe a seguir a aula, escrevendo, e a dar de mamar ao seu bebé.

28

Esta situação tem implicações nos materiais a decidir para as atividades de literacia porque não se podem passar filmes ou usar slides ou
música.
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Mulheres e homens que vendem na feira funcionam bem com o dinheiro, preenchem cheques, vão às
lojas ver os preços. Movimentam, por vezes, grandes quantias. Falam em “contos” e não em euros o que
faz com que muitos filhos também o façam. Funcionários do Banco queixam-se de eles não saberem “as
regras de estar”. No entanto, há muitos que não sabem sequer escrever o nome e têm carta de condução!
Na sua relação com a atividade profissional, ou estão em casa sem trabalhar, ou são feirantes ou fazem
trabalhos sazonais em Espanha. De resto vivem do RSI. Suspendem o RSI na apanha da azeitona ou nos
trabalhos em Espanha.
As mulheres são mais inteligentes e críticas do que os homens mas não o podem mostrar - disseram nas
reuniões. Elas fazem toda a gestão da vida familiar sendo as meninas educadas nesse sentido. Há crianças (raparigas) de 8 ou 9 anos que sabem fazer a comida e até ir às compras.
As tarefas estão implicitamente distribuídas na família. A mulher cuida da casa e o homem funciona no
espaço público. No entanto, há assuntos que não se discutem entre eles. São implícitos da cultura local.

Situação Educativa
A maior parte dos alunos ciganos do 3º ciclo frequentam o PIEF. A maioria sai com a escolaridade de 9
anos completa. Alguns vão para a Escola Profissional. Muito poucos frequentam o Ensino Secundário.
Neste momento não existe nenhum aluno de etnia cigana a frequentar a Escola Secundária. Em Moura,
agora, existe um único cigano que frequenta o Ensino Superior.
No entanto, nos Cursos Profissionais existe a dificuldade de lhes arranjar estágios porque a Comunidade
mourense tem atitudes xenófobas e não aceita ciganos. Este é, aliás um grande problema em Moura
que não facilita a integração das pessoas de étnica cigana. Um grupo, há tempo, fez um Curso de Restauração mas os restaurantes e cafés locais não lhes permitiram estágios. Só a Câmara e as Juntas de
Freguesia os vão aceitando nos seus serviços. A questão dos empregos e da reação xenófoba são graves.
Existe, por exemplo, um jovem que andou 3 anos a fazer formação, é considerado um bom profissional
e não arranja emprego.
A situação continua a evoluir. Em 2009 não havia ninguém com o 9º ano. Há muitas pessoas com potencial mas têm muitas dificuldades matemáticas (cálculo), em questões de higiene, nas poucas leituras.
Acabam ficando muito limitadas.
Muitas crianças nascem com uma doença de origem consanguínea chamada Leucinose que exige grandes cuidados com a comida que virá do Porto. O facto de não saber ler prejudica seriamente o cumpri29
mento das regras de tratamento. Como pesar? Como gerir os medicamentos?
A maior parte das famílias ciganas recebe o RSI. Das 60 famílias apoiadas 53 são de etnia cigana. Têm 3
assistentes de ação direta que dão apoio, in loco, às famílias, ajudando-as na gestão do quotidiano: lavar
as crianças que vão à creche, ensinar a fazer sopas e alimentação mais adequada, organizar os subsídios
que recebem de modo a chegarem para todo o mês, por exemplo.
Ajudam igualmente os pais na reunião para entrega das notas dos filhos que, a maioria, não compreen30
de o que significam.
Trabalhando em estreita colaboração com o GAFF do Agrupamento de escolas organizam-se sessões
com os pais de etnia cigana onde debatem temas como:
 Participação na vida escolar dos filhos;
 Papel do encarregado de educação;
 Quais as faltas justificadas;
 Quais as faltas injustificadas e respetivas consequências;
 Caderneta escolar;
29

Esta constitui uma necessidade a ser tratada nas atividades: compreender a origem desta doença e ler medicamentos e instruções
médicas.
30
Deu exemplo de uma mãe que disse que a filha ia muito bem na escola e que estava muito contente. Tinha –o entendido da Diretora de
Turma. No entanto a filha exibia resultados escolares com todas as notas negativas.
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 Horário escolar;
 Lei de prevenção e proteção de crianças;
 Emancipação versus escolaridade mínima obrigatória;
 Apoios sociais escolares e para o material escolar.
Utilizam uma técnica com cartões para implicar mais a participação.
Nas necessidades de formação indicadas, referem-se, sobretudo, as ligadas à saúde e alimentação. A
maioria come de forma muito errada, confecionando pouco – muitas porque não sabem – e comprando
produtos de baixa qualidade. Importante informar precocemente as jovens mães sobre dar banho às
crianças e as características das principais doenças. Também a higiene habitacional. A importância da
31
vacinação. A higiene oral de adultos e crianças. A gestão do orçamento familiar .

Recursos
Existe na Escola uma equipa constituída por uma psicóloga e por uma assistente social constituindo o
32
GAAF - Gabinete de Apoio ao Aluno e a Família . Vão a casa e trabalham no terreno. Fazem reuniões de
33
esclarecimentos/formação com as famílias ciganas .
O Centro Infantil de Nossa Senhora do Carmo (IPSS) está inserido numa ETAF (Equipa Técnica de Acompanhamento Familiar) e desenvolve muita atividade com a comunidade cigana.
A Igreja Evangélica de Filadélfia tem grande importância na comunidade cigana participando fortemente
na sua evolução e na ajuda à resolução de conflitos.
Não existe Centro Qualifica em Moura. O Centro de Mértola faz itinerância. A Escola Secundária tem um
Curso EFA.
A Associação de Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADCMoura) tem tido projetos interessantes
com ciganos (Escolhas, Criativos do Bairro…).
A Equipa do PIEF, que nos recebeu – Teresa Pica e Rita Costa – tem um trabalho interessante com as
famílias. Estas técnicas conhecem muito bem as comunidades e conseguiram sugerir logo possíveis animadores para a alfabetização. Em cada comunidade.
Após reuniões com todos estes serviços foi possível concluir que existe uma equipa local que trabalha
34
em estreita colaboração no sentido de resolução dos problemas da comunidade cigana . Sentimos que,
talvez, por essa razão, se tenha vindo a verificar uma evolução tão positiva nos últimos anos.

Design de desenvolvimento da Literacia
Sobre a organização do processo de formação entende-se que é preferível ter pequenos grupos localmente do que grandes grupos fora da localidade. Se possível com animadores locais, com o estatuto de
voluntário.
Em cada comunidade haveria um animador, apoiado por um técnico, que prepararia as sessões e ajudaria a desenvolver as atividades. Em alguns locais, no desenvolvimento destas atividades, poderiam ser
envolvidas as crianças, de modo a, inserindo-as num banho de literacia, fazer a prevenção do insucesso
escolar.

31
32
33

Sempre feita individualmente.
Foi este grupo (Carina Ramos) que nos recebeu e orientou para os outros serviços

Durante a reunião com o Presidente do Conselho Diretivo verificou-se que um grupo de ciganos adultos permanecia na entrada da
escola. Estava a aguardar a entrada para a reunião onde estiveram parece que muito interessados.
34
Por exemplo, a ETAF que gere a distribuição do RSI, funciona com esta possibilidade para envolver as famílias ciganas a participar nas
reuniões e nas outras implicações escolares, trabalhando as equipas em conjunto.
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O número e o tipo de animadores e o tempo de atividade deveria variar consoante o desenvolvimento
do projeto, nomeadamente, quando fosse explicitamente alargado às crianças para a prevenção da iliteracia.
O ator mais importante do projeto seria, sem dúvida, o técnico de retaguarda que fazia o apoio e a coordenação de todos os grupos ajudando e preparando o desenvolvimento dos projetos locais.
Os técnicos referidos, que já atuam junto das comunidades, continuariam a desenvolver as suas atividades e constituíam a retaguarda de apoio a este projeto. Alguns dos conteúdos, que hoje se desenvolvem
nas ações de formação referidas, poderiam ser inseridos, adequadamente, no processo de alfabetização.
Cada animador receberia uma pequena importância tipo ajuda de custo, em função do tempo que tra35
balhasse.
Estes animadores receberiam formação antes e durante o processo.

36

III. Notas de reflexão com possíveis contributos para o
PNLA
A. Imigrantes e refugiados na fronteira da Literacia
Problema:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

35

No contato com as atividades chamadas de alfabetização damo-nos conta de que os cursos
são, muitas vezes, preenchidos por imigrantes e refugiados de vários países do mundo cuja
primeira necessidade parece ser aprender a língua portuguesa.
Estas pessoas – porque precisam de resposta - vão enchendo as atividades de Educação de
Adultos, mesmo de alfabetização, devendo em vários casos terem de ser preteridas as pessoas
que estariam a fazer alfabetização para dar resposta a esta necessidade de imigrantes e refugiados.
No entanto nos objetivos do PNLA foi considerado “dar prioridade à literacia”. O que fazer?
Avancemos na compreensão da complexidade do problema.
37
O nível de literacia destes destinatários (imigrantes e refugiados) é muito diverso. Temos
desde licenciados (e talvez mais) a pessoas que não sabem ler nem escrever em nenhuma língua.
Claro que a inclusão dos que não sabem ler nem escrever em nenhuma língua é evidente.
Embora muitas pessoas saibam ler, o seu nível de escolaridade é baixo e o uso da leitura e da
escrita seria diminuto nos seus quotidianos. Têm, de facto, necessidade de desenvolver a
competência literacia.

Para 6 ou 7 grupos, a totalidade dos técnicos poderia corresponder a um salário. Digamos que o princípio – que rejeitamos! – das 20
pessoas que se consideravam necessárias para abrir um curso de alfabetização seria agora distribuídos por cerca de 20 pessoas distribuídas
por grupos. À medida que os grupos fossem aumentando o número de animadores poderia aumentar ou os que já estavam, ganhar mais
horas. Incluímos aqui as atividades de literacia emergente com as crianças.
36
Uma técnica do PIEF que conhece muito bem o meio elencou logo, para cada grupo, quem poderia ser o possível animador. O que prova
que não será difícil desenvolver este processo.
37
Também o grupo a que chamamos “imigrantes” inclui grande diversidade. Nomeadamente afrodescendentes, já nascidos em Portugal,
que tiveram insucesso ou não frequentaram a escola.
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7.

8.

38

Tanto mais que para aprender uma língua estrangeira, em sala , torna-se necessário o desenvolvimento do conhecimento explícito da língua materna, o recurso permanente à atividade
metalinguística, hábito (e competência) que as pessoas com baixos níveis de escolaridade não
39
têm.
Mais uma vez aqui se exige formação para a heterogeneidade (e especificidade) dos grupos e
avançar na compreensão do problema.

B. Prioridades: literacia e percurso educativo certificado
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Literacia não tem a ver com níveis de escolaridade.
Define-se literacia como a competência que consiste em conseguir extrair o sentido
de um texto escrito necessário ao seu quotidiano.
Há pessoas que não fizeram a 4ª classe e têm esta competência e há outras que têm
vários níveis de escolaridade e não detêm esta competência. (Ver “ A Literacia em
Portugal “ Ana Benavente & al)
Há pessoas que não sabem ler e escrever mas têm muitas outras competências na
vida.
Primeira prioridade: quem não sabe ler nem escrever e não tem a 4ª classe.
Segunda prioridade quem não sabe ler e escrever mesmo tendo feito a 4ª classe.

Percurso educativo certificado
Existe em Portugal um percurso educativo certificado que não exclui as pessoas que não sabem ler nem escrever: O referencial de competências-chave que orienta os cursos EFA e o
RVCC. O B1 corresponde a esta fase de alfabetização.
O referencial de competências chave que se organiza em 4 áreas (interligadas) pode ajudar a
esclarecer. Vejamos a Linguagem e Comunicação
LC1 – compreender e produzir discursos orais…
LC2 – escrever e interpretar informação…
LC3 – escrever documentos diversificados…
LC4 – compreender e produzir linguagem não-verbal ou mista…
Para pensar neste assunto torna-se necessário desmistificarmos profundamente o mito do
analfabetismo para podermos perceber o que é mesmo – o que as pessoas analfabetas sabem
e não sabem – e vermos o que é necessário fazer.
De facto, vale a pena ir ver em pormenor os referenciais específicos do grupo de Linguagem e
Comunicação para concluirmos que nos grupos LC1 e LC4 não há problema. Teria de ser feito
algum trabalho em relação aos LC2 e LC3. E mesmo assim, saberão já alguns itens de leitura
global.
Poderemos pensar que também em TIC, muita gente que fez o RVCC (por vezes o RVCC de B3)
não sabia muito de novas tecnologias. Saberia o telemóvel, máquina de lavar roupa, mas muitos nunca tinham tocado num computador. E aprenderam nas horas de formação.
Ora a alfabetização pode ser o mesmo. Se uma pessoa tiver vontade de aprender a ler e for
iniciada adequadamente pode fazê-lo em 15 sessões de duas horas. Porque não há um momento para aprender as letras e outro para entender o que lê. Não. Começa logo a ler e a es-

38
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Poderiam aprender no quotidiano, inseridos no banho de linguagem, mas seria mais lento e mais difícil.

Quando ensinei francês a trabalhadores emigrantes portugueses na Suíça a maior parte das sessões eram ocupadas a desenvolver o
conhecimento explícito da língua.
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crever palavras com significado na sua vida. Decifração e compreensão fazem parte do mesmo ato. E, a pouco e pouco, está a escrever e a pesquisar para o seu portefólio.
Por essa razão, seguindo um trabalho individualizado embora inserido num grupo – como é
um RVCC orientado corretamente – não só facilita a aprendizagem como a pessoa está a preparar uma certificação.
Num estudo de pessoas que fizeram um RVCC - B3 – foi possível verificar que a Literacia foi
uma das competências que foi mais desenvolvida no processo.
“Os entrevistados referem ainda, que após terem concluído o processo RVCC, se sentem agora
mais seguros das suas competências de leitura e de escrita, percebem melhor o que leem, e
utilizam estas competências em diversos contextos do seu dia-a-dia.” (Salgado, Mata & al,
2011,
pg.
107)
http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/2015/1/O%20Aumento%20das%20compet%C3
%AAncias%20educativas%20das%20fam%C3%ADlias.%20ANQ.%202011..pdf

Isto implica considerar nos processos RVCC de B2 e B3 também o desenvolvimento da Literacia.

C. Como organizar ?
1.
2.
3.

A resposta a propor tem de ser diversificada e de acordo com as dinâmicas locais.
A resposta a organizar exige três grandes princípios: proximidade, continuidade e afinidade. Sempre que possível realizar em contextos comunitários.
Terá de se garantir a qualidade. Não vale a pena e não se deve fazer de forma desadequada aos destinatários. A formação e o controlo da qualidade são os vetores mais
importante do processo.

Pegando na história recente dos processos com sucesso temos a Educação Popular no pós 25
40
abril. Havia, tal como hoje, uma grande diversidade de práticas de acordo com as caraterísticas de cada local.
A política da A Direção-Geral da Educação Permanente foi: Em relação às comunidades (associações e/ou grupos locais) o Estado reconhece, financia e toma como parceiros as iniciativas
locais (Conselho da Europa). O que fez? Criou o estatuto de Associação de Educação Popular
(reconheceu), financiava as Associações através de um concurso anual e atribuía uma pequena bolsa de apoio aos animadores (voluntários) – financia. E toma como parceiros uma vez
que não exerce diretamente as atividades, mas estabelece parcerias com estas associações.
Esta poderia ser uma via. Reconhecer as associações que fizessem atividades neste sentido e
atribuir pequenos financiamentos.
O problema principal centra-se na qualidade. Hoje, muitos grupos fazem alfabetização, mas
41
não sabem fazer. Muitos pedem mesmo apoio.
Poder-se-ia reconhecer estes grupos e financiar. No entanto, teria de se apoiar permanentemente com formação e garantia da qualidade. Poderia haver grupos de 3 ou 4 pessoas, mas
teriam uma pessoa com formação específica que os apoiasse permanentemente. Por exemplo, no Alentejo ou em povoados dispersos um monitor formado poderia ter 30 pessoas, mas
dispersas por vários grupos, com voluntários locais.
A preocupação de qualidade seria o que implicaria mais verba: Formação e coordenação de
grupos. Por exemplo, atribuía-se uma verba a uma associação que tivesse entre 20 e 30 participantes. Organizavam-se como queriam com essa verba. Para cada 50 pessoas (por exemplo)
haveria um formador que estaria no território, mas em permanente relação com o Centro
40

ver Melo, Alberto & Benavente, Ana (1978) Educação Popular em Portugal (1974-1976). Lx: Livros Horizonte. (exp:
http://aepzambujal.com/)
41

Há mesmo quem se dedique ao comércio de fazer livros de alfabetização de adultos que as Câmaras, por exemplo, compram. Mas não
têm qualquer qualidade.
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Qualifica. Garantiria a qualidade e o apoio permanente aos grupos do território. Quando um
adulto tivesse conseguido ultrapassar a fase inicial de alfabetização (aprendido a técnica da
leitura e da escrita significativas) todo o seu trabalho seria na realização do portefólio RVCC –
B1.
Num primeiro tempo fariam a iniciação com o método Paulo Freire – que implica palavras
significativas da sua vida – e depois, se necessário, continuavam no grupo de iniciação, mas
claramente a fazer o processo RVCC.
Num mesmo território, havia uma organização com a Câmara Municipal respetiva, um - ou
vários técnicos/monitores especialistas apoiados pelo centro Qualifica .
1.

2.
3.
4.
5.

Um primeiro passo seria garantir, em cada Centro Qualifica, uma equipa (ou uma
pessoa que fosse multiplicando o seu saber) bem, mas muito bem formada em alfabetização de adultos.
Esta pessoa faria o processo RVCC 1 ao adulto e acompanhava a sua formação.
Na Câmara Municipal haveria alguém a coordenar este processo dependendo da dimensão do território.
Cada adulto, em fase de iniciação, estava integrado num grupo na sua comunidade.
O animador/voluntário deste grupo era acompanhado por um técnico especialista.
Nos territórios pequenos poderia ser a pessoa do centro Qualifica. Nos territórios
maiores poderia haver técnicos intermédios.


Seria criada uma página para cada território com fim de fazer trocas e apoio aos formadores e voluntários no terreno.

O Plano deve prever uma quantia para investigação-ação a ser fornecida pela FCT.

Os bolseiros FCT fariam alfabetização no terreno ou seriam formadores/mediadores
intermédios e, além das práticas, fariam investigação-ação dos processos. (ver Letras Prá Vida
… mas com financiamento FCT)

D. Potencialidades do processo RVCC
Falar de Educação de Base parece ser redundante quando se fala de processo de RVCC porque as pessoas aprendem e se desenvolvem de acordo com as suas necessidades /motivações
construídas no interior do processo dinâmico de aprendizagem.
A interação com o que a pessoas sabe é, ao mesmo tempo, possibilidade de enriquecer o que
sabe e, ao aprender, fica dinamizado para mais aprendizagens.
Além disso, estas aprendizagens não são de natureza disciplinar nem sequer temática. No estudo que fizemos sobre a evolução do envolvimento parental num contexto de RVCC B3 de
adultos que tinham filhos a frequentar o 1º CEB foi possível compreender outras aprendizagens significativas que tinham “invadido” a vida do adulto. Para além das novas competências
adquiridas queremos aqui referir três áreas que identificámos:
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O envolvimento na vida profissional

Todo o trabalho de escrita e pesquisa permitiu desenvolver a literacia dos adultos. Referem
que antes do processo não tinham o hábito de ler e agora já tinham prazer em ler. Salientouse que tinham desenvolvido as seguintes competências de enriquecimento da literacia: 1)
atribuíram importância à leitura e à escrita;2) adquiriram ou desenvolveram a perceção de
competências de leitura e escrita; 3) passaram a utilizar a leitura e a escrita no seu quotidiano; 4) alguns inseriram na sua vida a leitura de livros; e 5) a literacia passou a estar presente
43
na utilização das tecnologias de comunicação e informação.
44

O envolvimento parental no processo educativo dos filhos . Sabemos que o insucesso escolar
das crianças afeta sobretudo as oriundas de famílias de baixas qualificações escolares e que,
se manifesta, massivamente, dos primeiros anos de escolaridade. Também a investigação já
demonstrou que não se trata de questões de saúde nem de carências alimentares. Muitas das
famílias são adultos sem problemas que afetem a vida das crianças.
Dois fatores parecem determinantes na construção do insucesso escolar: a) a ausência de um
projeto de vida para os filhos que passe pela escolarização, o conhecimento do modelo imposto de relação com a escola nos seus aspetos gerais e particulares uma vez que a escolarização (ou falta dela) não foi importante nas suas vidas. Sobreviveram sem a escola e, por isso,
não conhecem o seu funcionamento.
b) O segundo fator determinante tinha a ver com a ausência de literacia na família o que não
45
permitiria à criança criar a vontade e a necessidade de ler e escrever uma vez que tal não fazia parte das práticas dos seus adultos significativos. Também não conheciam a funcionalidade da leitura e da escrita – para que serve? Onde se aplica? Como se faz para ler e para escrever? Do mesmo modo não detêm concetualizações sobre o texto escrito: não percebem as
caraterísticas que as crianças de meios letrados já descobriram antes de entrar para a escola.
46
No estudo que realizamos foi possível verificar as seguintes mudanças na vida da família: 1)
passaram a realizar-se práticas de leitura e escrita com o filho; 2) passou a existir satisfação e
prazer na leitura e na escrita; 3) as crianças passaram a ter os adultos como modelos; 4) passou a haver, na família, um ambiente de literacia; passou a haver hábitos de leitura, sobretudo de leitura de histórias; 5) passou a haver ou desenvolveram-se práticas lúdicas de literacia
familiar; 6) passaram a existir práticas de literacia familiar no dia-a-dia e 7) também em relação às atividades ligadas ao ensino.
O envolvimento na vida profissional passou a ser enriquecido no sentido em que se prevê na
47
Sociedade do Conhecimento . Refere-se a todo e qualquer conhecimento. Não se restringe à
formação profissional. Adultos que fizeram um RVCC de B3 declararam: 1) que se sentiam
mais capazes de procurar emprego porque tinham aprendido a identificar competências: as
suas e as das necessidades existentes no (eventual) mercado de trabalho que conheciam. 2)
que tinham ido pesquisar à internet o que era a sua empresa e conseguido compreender meSalgado, Lucília (coord.) (2011). O aumento das competências educativas das famílias: um efeito dos Centros Novas Oportunidades. Lisboa:
ANQ
http://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/2015/1/O%20Aumento%20das%20compet%C3%AAncias%20educativas%20das%20fam%C3
%ADlias.%20ANQ.%202011..pdf
http://literacia-familiar.blogspot.com/2011/03/educacao-de-adultos-uma-dupla.html
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Estes aspetos estão mais especificados em “Necessidades e Potencialidades em Educação de Adultos- Material de Formação”
http://biblioteca.esec.pt/cdi/ebooks/docs/Necessida_Potenc_educ_Adultos.pdf
44
Ver também Mata, Lourdes (2006) Literacia Familiar. Ambiente familiar e descoberta da linguagem escrita. Porto Editora
45
http://www.apcep.pt/alfabetizacao.php - Dia internacional da Alfabetização. Slide 6: Literacia das crianças e construção do sucesso
escolar.
46
Ver os trabalhos de Psicogénese da leitura e da escrita e de literacia emergente
47
Lindley, Robert M. (2000). Economias Baseadas no Conhecimento In Rodrigues, Maria João (coor.) Para uma Europa da Inovação e do
Conhecimento. Oeiras: Celta. 402
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lhor os objetivos da sua atividade tendo podido melhorá-la. Desenvolveram a sua cultura da
empresa e da profissão. 3) tinham aprendido o interesse da formação e envolviam-se agora
em outras atividades de formação. Desde que tinham terminado o RVCC não tinham parado
de procurar novas formações. Tinham também adquirido o gosto de aprender. 4) tinham ganho confiança em si próprios para a inovação. A autoeficácia é um dos adquiridos mais ricos
deste processo de formação, em todos os domínios das suas vidas.

Lucília Salgado
Manuela Paulo
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IV - Relatório da
2ª Reunião de Grupo de Desenvolvimento nº 3
24 de janeiro de 2019 – 9:30h-13h
Local: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade 1649-013 Lisboa
Na reunião do Grupo de Desenvolvimento3 Literacia, multiculturalidade e diversidade do PNLA realizada entre
as 9.30h e as 13.30h no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, seguido de almoço de continuação










Lucília Salgado (facilitadora) e
Manuela Paulo (APCEP)
Paula Guimarães, Professora da área da educação/formação de adultos do Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa
Manuela Santos – coordenadora do Centro Qualifica da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo (Almada)
Raquel Matias - ISCTE-IUL
Reginaldo Spínola – Bairro da Cova da Moura Associação Moinho da Juventude
Ana Ferreirim – Centro Social (6 de maio)
Carolina Leão da AMUCIP (Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas) e
Rede Jovens p/Igualdade
Cecília Mendes do Alto Comissariado para as Migrações

Esteve ainda presente uma delegação do Concelho de Moura
 Marina Figueiredo da Câmara Municipal de Moura
 Teresa Pica do PIEF do Agrupamento de Escolas de Moura
 Adérito Oliveira da Câmara de Moura, mediador da comunidade cigana e Pastor da igreja Evangélica
de Filadélfia
Esteve ainda presente, numa parte da reunião, Susana Oliveira, representante da EAEA neste Projeto.
Justificaram, previamente, a ausência por se encontrarem doentes ou outras razões profissionais:
 Manuela Esteves – coordenadora do Centro Qualifica de Paço d’Arcos (Oeiras)
 Clara Figueiredo – coordenadora do Centro Qualifica da Amadora (Câmara Municipal)
 Graciete Borges (Grace) - Projeto Escolhas - Bairro dos Navegadores
 Clara Silva da ALEM (Associação de Literacia e Mediação)

 Bruno Gonçalves da Associação Letras Nómadas integrará um Grupo de Desenvolvimento do PNLA em
Coimbra.
 Isabel Leal, que ajudaria a entender as problemáticas dos reclusos, não teve possibilidade de estar
presente e integrará um dos grupos do norte.
 Luís Mesquita da Escola de Segunda Oportunidade de Matozinhos que contribuiria para a reflexão sobre a (i)literacia de jovens integra já dois Grupos de Desenvolvimento do PNLA no norte.
PROJETO SRSS/S2018/039

Literacia, multiculturalidade e diversidade

 Do contato, por email, com o Instituto Nacional de Reabilitação onde procuraríamos informação sobre
i)Literacia de pessoas portadoras de deficiência; ii)Literacia de pessoas Cegas; e iii)Literacia de pessoas
Surdas não obtivemos resposta para esta reunião. A representante do Alto Comissariado para as Migrações - Cecília Mendes – prontificou-se a ajudar-nos a estabelecer este contato, o que muito agradecemos.

1.

Reflexão sobre o que entendemos por Multiculturalidade e Diversidade: Grupos residentes em Portugal, muitos cá nascidos e criados: Ciganos e Afrodescendentes. Grupos mais recentes de Imigrantes e
Refugiados. Nas especificidades da Diversidade elencámos: Pessoas portadora de deficiência(s), Cegos
e Surdos. Com contextos específicos: reclusos e habitualmente não considerados: Jovens que abandonaram a escola sem a competência literacia.

2.

Durante a reunião foram focadas vários problemas que sintetizamos seguidamente. No entanto, alguns participantes tinham trazido notas bastante ricas que, caso fosse possível, agradecíamos que nolas enviassem para completar o relatório ou para ajudar o coordenador da investigação (Prof. Luís
Rothes) a fundamentar o seu estudo.

3.

Na caraterização da comunidade foram ainda referidos aspetos referentes à sua relação com o trabalho. Retivemos: a atividade tradicional centrava-se na venda em feiras. Esta atividade tem vindo a decair, sendo necessário perspetivar educação e formação noutras direções.
a) As atividades destinadas ao pessoal não qualificado exigem já a competência literacia.
b) Estão neste caso as empresas de limpeza ou mesmo as atividades agrícolas.
c) A xenofobia dificulta o emprego de pessoas oriundas da comunidade cigana. Muitos escondem
que são ciganos. Estão nestes casos os trabalhos em empresas como a UBER.
d) O povo cigano tem a tradição de não ter patrões. Tem de ser estudada a sua tradição de autonomia. Por isso, organizam-se para dar apoio a idosos e, em tempos livres de crianças. Também se
conhecem casos de catering e gastronomia cigana.
e) Ressalvou-se que seria importante não construir lógicas que conduzissem à precarização.
f) Foi sugerida a criação de Empresas de Inserção, de modo a alguns se virem a tornar empresários.
Foi conhecido um caso em estudo de criação de uma empresa de fatos de noiva e vestuário cigano.
g) Muitos dos ciganos que frequentam o Ensino Superior optaram pelo domínio Social.
h) Muitos jovens desmotivam porque sabem que não encontrarão saída. Um curso que funcionou
foi o de carpintaria porque sabiam que poderiam construir barracas.
i) A parte teórica da formação desmotiva os jovens.
j) Para os jovens, propõe-se trabalhar com as novas tecnologias facilitando, deste modo, o acesso
aos mais velhos.
k) Referiu-se a importância de conhecerem pessoas modelo, ou seja. Conhecer pessoas envolvidas
noutras profissões.

4.

Um dos problemas mais graves será a xenofobia e a discriminação social das pessoas de outras etnias.
a) Referiu-se, como problema, a dificuldade de acesso à nacionalidade portuguesa. Por exemplo, jovens nascidos em Portugal, de famílias africanas, que nunca foram a África são considerados com
a nacionalidade dos países dos pais. Este será um forte fator de marginalização que conduz, em
muitos casos, a situações de exclusão social e delinquência. Referem que “comprar” a nacionali-
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dade é muito caro – 250€ - e não conseguem pagar. Sentem-se discriminados no dia-a-dia, por
exemplo, na possibilidade de inserção em clubes de futebol.
b) O racismo está mais ou menos expresso em várias situações no quotidiano dos ciganos e africanos. Têm dificuldade em alugar casa, em fazer as compras em alguns comércios locais, no acesso
ao Banco. Não sabem muitas vezes funcionar com as práticas habituais e, por essa razão, muitas
vezes são criticados e até penalizados.
c) Este é também um fator decisivo em momento de campanha eleitoral. Pode fazer perder ou ganhar eleições. Quando se diz “Há x% de ciganos no concelho”, ouve-se “a culpa é de Fulano que
lhes criou alojamentos”. Segundo parece, será esta uma razão para não haver mais alojamentos e
aumentarem as barracas.
d) Mas o mais grave parece ser nas escolas. Há bastantes professores que evitam ter alunos ciganos,
que os tratam com menosprezo e que evidenciam perante eles baixas expectativas, empurrandoos para o insucesso (realização de profecias).
e) Afirmou-se que um Plano deste tipo deve incluir algum trabalho social – sobretudo nos media contra a xenofobia.
5.

Atitude das escolas face às crianças e jovens das comunidades etnicamente diferentes.
a) Deveria haver uma forte campanha na formação de professores em que se verificasse uma séria
mudança de atitude de cada um em relação às questões de xenofobia.
b) Também a socialização dos novos docentes deveria implicar uma atitude não xenófoba e a existência de um diálogo cultural nas escolas, que parece não existir na maioria dos centros escolares.
c) Foi também perguntado qual é a diversidade dos que vão para professores e educadores. Quantos de origem africana, quantos de etnia cigana? Também aqui a existência de modelos poderia
ajudar ao sucesso escolar.
d) Algumas crianças não fazem os trabalhos de casa e, por isso, são penalizadas, mas não só os pais
não sabem ler nem escrever, como não têm condições em casa, muitas vezes barracas pequenas
e frias, sem luz elétrica. O envolvimento dos pais em atividades de Educação de Adultos poderia
ajudar a facilitar o problema.
e) As escolas (e a sociedade) entendem que é normal estas crianças não terem sucesso escolar e,
deste modo, o que interessa será mantê-las na escola sem sobressaltos na idade da escolaridade
obrigatória, mas não existe a preocupação com a não aprendizagem destas crianças, não procurando conhecer a génese do problema para encontrar respostas.

6.

A organização educativa para estas comunidades exige uma perspetiva de “educação contextualizada”, de base territorial, fora dos modelos escolares.
a) Muitas pessoas que não sabem ler nem escrever acumularam com outras dificuldades de gestão
do quotidiano, acabando por se “instalar” na situação, na procura de resolução de problemas de
sobrevivência em relação a si próprios, aos filhos, às famílias. É necessário ajudar a desinstalar e
não apenas criticar.
b) Por essa razão, a proposta de resposta tem de motivar, criar interesse e necessidade, integrandoa na procura de respostas para outros problemas do seu quotidiano. A alfabetização não pode
aparecer sozinha, independentemente das outras necessidades e interesses.
c) A resposta parece ser facilitada com a articulação de serviços e lideres locais, trabalhando em
equipa. As necessidades educativas serão de vária ordem e a sua resposta passa pela resolução de
problemas de base. Por exemplo, muitas pessoas nestas comunidades têm uma alimentação deficitária não só por faltas pecuniárias, mas também por desconhecerem alguns processos de confe-
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ção. Conhecemos o exemplo de aprender a fazer sopas. Por vezes, o apoio à aquisição deste conhecimento tem de ser acompanhado pela compra de alimentos.
d) Também por esta razão não podem pedir-se estas tarefas aos professores. Não as entendem nas
suas funções e o modelo de atividade educativa tem de ser diferente. Têm de criar climas de confiança para poder haver adesão, continuidade, aprendizagem.
e) As atividades têm de ter lugar na comunidade e desenvolvidas através de relações de confiança.
Por essa razão, os mediadores locais, saídos da própria comunidade, terão uma relação privilegiada neste domínio.
f) A ideia surgida foi, não a de criar salas de aula, mas sim a de desenvolver espaços de formação.
Espaços mais ou menos abertos onde pudessem estar pessoas de níveis etários diferentes onde se
processassem aprendizagens diferenciadas de acordo com as necessidades e interesses de cada
um, onde fosse possível também ter membros das comunidades a ensinar certos assuntos, uns
aos outros. Alguém sugeriu o modelo de jardim-de-infância.
g) Como temos vindo a observar (nomeadamente a Raquel Matias), o problema dos Imigrantes e Refugiados exige formação específica uma vez que cada caso é bastante diverso de quase todos os
outros. Este trabalho em open space permite conceber respostas mais adequadas segundo as necessidades presentes.
h) A ideia seria mesmo de ter jovens e mais velhos em conjunto. Por um lado, serviriam de modelo
às crianças, motivando-as para aprendizagens de tipo escolar, e, por outro, os mais jovens, poderiam promover aprendizagens nos adultos, individualmente ou em pequenos grupos.
i) Sabendo a importância do envolvimento da família nas aprendizagens dos filhos, seria de desenvolver especificamente atividades destinadas às crianças, aproveitando a função de modelo que
os pais estão a ter ao se envolverem na Educação de Adultos.
j) O exemplo do Moinho da Juventude onde se criaram espaços de Aprendizagem e Cidadania com
dois dinamizadores do grupo – em tandem – respondendo a necessidades e interesses individuais
ou de subgrupos muito pequenos, merece ser estudado, porque andará muito próximo das perspetivas aqui enunciadas.
k) O direito de todos à educação conduz à perspetiva de que o trabalho com estes públicos não deve
apenas assentar no voluntariado, mas deve ser pago como se processa em qualquer outro grupo
social. Este direito não deve ser entendido como “uma esmola aos mais pobres” ou uma prática
de solidariedade social, mas sim como a resposta a uma necessidade social como se processa aos
outros níveis. O aproveitamento dos gestos de solidariedade e respeito por estes públicos deve
ser entendido como condição facilitadora, mas não como benevolato.
7.

Torna-se fundamental o recurso aos líderes locais nomeadamente às igrejas que mobilizam pessoas
das comunidades.
a) A intervenção nestas comunidades deveria processar-se a dois níveis. Não só ao nível local junto
dos principais destinatários, mas também junto dos lideres locais e serviços que funcionam junto
das comunidades.
b) Torna-se importante capacitar técnicos dos serviços, comércios locais, pessoas significativas da
comunidade para, informalmente, transmitirem as mensagens educativas facilitadoras.
c) Não se pode pensar que, para lidar com públicos com tão baixos níveis de escolaridade, se saiba
tudo e não se tenha necessidade de fazer formação. A formação para todos parece ser o eixo
principal destas atividades.
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No final da reunião procedeu-se a uma volta de síntese, ressaltando cada pessoa o que gostaria que se retivesse:























Distinguir entre os vários territórios a que o Plano vai responder;
Não desligar a literacia das outras áreas;
Processos continuados com agentes envolvidos desde o início do processo;
Recursos privilegiado aos líderes informais;
Modelo pedagógico próximo da forma do jardim-de-infância: individualizado e de acordo com o ritmo
de cada um;
Desenvolver a literacia dos adultos e das crianças, fazendo a prevenção do insucesso e do abandono;
Desenvolver a competência efetiva de Literacia nos jovens do 6º e 9ª anos;
Trabalhar no terreno: “não vai Maomé à Montanha vai a montanha a Maomé”;
Não pensar num nível tão básico que não se permita às pessoas evoluírem nas suas competências.
Conceber uma pedagogia próxima dos participantes não implica baixar o nível das competências a adquirir/desenvolver;
Como escola pública teremos de trabalhar com a comunidade. Fazer itinerância como existem já bons
exemplos (Laranjeiras, Trafaria…). Ler e escrever insere-se na comunidade, noutras atividades, noutros
saberes. Reconhecer as outras competências com um B1. Algumas profissionais que à partida fizeram
o ensino primário acabaram por adquirir competências em educação de adultos;
Trabalhar em sinergia dentro e com a comunidade.
Não ser um Plano meramente instrumental de Educação. Não formar pessoas só a pensar no mercado
de trabalho. Valorizar os processos vivenciais. Olhar para o enraizamento no território incluindo outros espaços legitimados e que o Plano seja capaz de dialogar com a educação formal. Exemplo: o que
se fez na Escola de Amora e com o Centro Qualifica.
Desenvolvimento das Histórias de Vida e da criação de diálogos entre os atores;
Relação pedagógica adaptada aos conteúdos programáticos. Reforçar como se organiza de forma adequada: horários, cuidados com as crianças, apoio financeiro; Tratar estas competências dos professores em paralelo; Os voluntários têm de ser pagos. As associações têm de ter remuneração;
Identificar redes nas comunidades; há muito trabalho feito no terreno; ver, por exemplo, o programa
Escolhas.
Programar projetos para enriquecer a Literacia; considerar os diferentes suportes existentes nas comunidades;
Pensar na itinerância dos adultos. Como proceder?
Olhar para cada pessoa no PNLA. Ter em conta o perfil de necessidades de cada um. Tem muitas implicações práticas; identificar diferentes necessidades de intervenção: Ser alfabetizado em que língua?
Ter prática de literacia em que situação usa e em que língua? Portuguesa língua materna, ou em língua segunda (cabo-verdianos)? Sentimento de identidade que não é o caso de língua estrangeira. Que
tipo de contato tem com a língua portuguesa? Conhece alguma coisa?
Lucília Salgado, Manuela Paulo e Paula Guimarães
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V - Relatório da
3ª Reunião do Grupo de Desenvolvimento nº 3
21 de fevereiro de 2019 – 9:30h-13h
Local: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade 1649-013 Lisboa
Na reunião do Grupo de Desenvolvimento3 Literacia, multiculturalidade e diversidade do PNLA realizada entre
as 9.30h e as 13.00h no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, seguida de almoço de continuação
estiveram presentes




Lucília Salgado (facilitadora) e
Manuela Paulo (APCEP)
Paula Guimarães, Professora da área da educação/formação de adultos do Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa
 Manuela Santos – coordenadora do Centro Qualifica da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo (Almada)
 Ana Ferreirim – Centro Social 6 de maio no concelho da Amadora/Projetos da comunidade
 Manuela Esteves – coordenadora do Centro Qualifica de Paço d’Arcos (Oeiras)
 Clara Figueiredo – coordenadora do Centro Qualifica da Amadora (Câmara Municipal)
 Clara Silva da ALEM - (Associação Literatura, Literacia e Mediação)
 Sara Caetano - em representação de Cecília Mendes do Alto Comissariado para as Migrações
 Isabel Leal do Estabelecimento Prisional do Porto
 Luís Mesquita Presidente da Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos.
Não puderam estar presentes e justificaram a sua ausência
 Marina Figueiredo da Câmara Municipal de Moura
 Carolina Leão da AMUCIP (Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas) e
Rede Jovens p/Igualdade
 Raquel Matias - ISCTE-IUL
 Reginaldo Spínola - Coordenador Cidadania da Associação Moinho da Juventude
 Graciete Borges - Voluntária Projeto Embarca /Literacia Bairro dos Navegadores/Oeiras
 Patrícia Santos - Instituto Nacional para a Reabilitação/ Técnica Superior - Unidade de Investigação,
Formação e Desenvolvimento.
1.

Após a apresentação dos membros presentes pela primeira vez no Grupo de Desenvolvimento 3 do
PNLA deu-se particular atenção ao seu relato de problemas referente com os destinatários das suas
instituições focando aspetos específicos.

2.

Relativamente à situação dos reclusos foi referida sobretudo a vivência no Estabelecimento Prisional
de Custóias apresentando problemas referentes à maioria deste tipo de estabelecimentos e, mais especificamente, aquele onde a representante desenvolve a sua atividade:
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Para além de problemas comuns aos participantes na generalidade das atividades, refere-se o
facto de bastantes reclusos viverem situações mais precárias de cidadania, como, por exemplo, não terem Cartão de Cidadão. Conduzir sem carta de condução por não saberem ler…
Foram referidas situações difíceis na relação com os Agrupamento de Escolas por o modelo
organizacional e pedagógico não se adequar à situação prisional.
O desenvolvimento de atividades de animação socioeducativa tem-se revelado mais eficiente
e envolvente dos participantes nas atividades porque está mais liberto das contingências escolares e toca mais pessoalmente a vida de cada participante.
A impossibilidade de utilização das novas tecnologias também dificulta as aprendizagens por
impedir a utilização de um trabalho de pesquisa autónomo.
Relendo a legislação sobre o objetivo dos estabelecimentos prisionais refere-se o seu papel
de reeducação. Pelo contrário, as vivências implícitas e explícitas são de penalização. Muito
do discurso expresso na legislação não é cumprido.
Seria importante proporcionar encontros entre as pessoas que fazem alfabetização nas prisões.

3.

O representante (e presidente) da Escola de 2ª Oportunidade de Matozinhos referiu a importância do
trabalho com estes jovens Adultos no desenvolvimento da literacia, da cidadania e na inserção profissional. Foi referida a potencialidade destas escolas que se têm vindo a desenvolver na Europa e do
empenho expresso pelas autoridades portuguesas e por algumas autarquias. Foi entregue no Grupo
um caderno com explicação do funcionamento da Escola, nomeadamente da sua vertente educativa e
pedagógica. São de ressaltar, as respostas distintivas, nomeadamente as artes como organizadoras da
formação, a formação para o emprego, a organização escolar através de planos individuais, a inserção
da educação nas múltiplas atividades, a existência de uma equipa multidisciplinar que responde às várias necessidades e interesses emergentes.

4.

Disse que não havia dados fidedignos sobre a quantidade de jovens nestas circunstâncias porque a
amostra e a forma de recolher os dados parece ser desadequada. Também não existe resposta oficial
ao abandono precoce. Estes jovens não têm condições para integrar o sistema escolar, que os ignora.
Calcula-se que existam cerca de 300 000 jovens entre os 18 e os 24 anos nestas condições embora a
Escola receba também alguns com 15 anos uma vez que rapidamente seriam adultos sem competências de literacia e outras afins. Segundo se sabe a União Europeia disponibiliza aos países membros
quantias significativas para estes grupos que serão distribuídas para outros programas deixando estes
jovens sem resposta. Nomeadamente o IEFP atribuirá alguma quantias a programas como Garantia
Jovem que, pela sua inoperância constituirá um “escândalo nacional.”

5.

A este propósito, foi feita a seguinte reflexão sobre a necessidade de um Plano Nacional de Literacia
dos Adultos incluir propostas de medidas que permitam não continuar a reproduzir o analfabetis48 49
mo . Foram referidas as 3 vertentes:
 Prevenção precoce, no sentido de impedir que mais crianças de meios de baixas qualificações
escolares não aprendam a ler. Sabendo que o insucesso escolar é um fenómeno precoce torna-se necessário atuar a dois níveis:

48

Há 40 anos, quando foi concebido o PNAEBA (Plano Nacional de Alfabetização e de Educação de Base dos Adultos, esperava-se que, com o envelhecimento da população e a criação de condições de escolaridade obrigatória para todas as crianças o problema se resolveria, quase naturalmente, e tal não aconteceu, exatamente pelas razões que a OCDE explicita.
49
Ver o quadro teórico proposto pelo CEDEFOP
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a) Junto das crianças antes de entrarem para a escola, criando contextos de leitura e escrita
funcionais como as crianças dos meios letrados têm nas famílias. Procura-se não só desenvolver a linguagem oral, como a literacia emergente criando nas crianças a necessidade e a vontade de ler, desenvolvendo as representações sobre a funcionalidade da leitura
e da escrita e as concetualizações sobre a escrita.
a) Junto das famílias destas crianças, desenvolver a literacia familiar, de modo a enriquecer a
literacia na família – útil a pais e filhos – e a ajudar os familiares que (re)entram num processo educativo a criar para os filhos um projeto de vida que passe pela escolarização e a
50
compreender alguns procedimentos escolares.
Intervenção significativa, durante o período em que frequentam o 1º ciclo do EB, no sentido
em que a criança atribua sentido ao texto escrito e passe pela prática democrática de escrever, passando a sua linguagem oral a escrito. Na intervenção comunitária passar pela conceção e realização de projetos em que a leitura e a escrita entrem com significado através da
realização de atividades reais para aprender/desenvolver a funcionalidade da leitura e da escrita. Garantir que a criança não entra no 2º ciclo do EB sem ter bem instalada a competência
literacia de modo a permitir-lhe extrair sentido do seu quotidiano – capacidade de estudo e
de resposta às situações escritas de avaliação escolar.
Recuperação da competência literacia naqueles que prosseguem a escolaridade sem a ter
adquirido cabalmente. Lembrou-se que o conceito literacia aparece quando a OCDE verifica
que uma percentagem significativa de adultos originários destes países, por vezes com 9 ou
10 anos de escolaridade, eram incapazes de extrair o sentido de um texto escrito necessário
51
ao seu quotidiano . A certificação não chega.

6.

Foi focada a importância de considerar a Diversidade neste Plano sabendo que teremos de considerar
ainda a diversidade socioeconómica, a diversidade linguística, a diversidade religiosa…
Ainda considerar que no interior das comunidades apresentadas em situações de multiculturalidade
existe também diversidade e, por essa razão deveríamos dizer, por exemplo, comunidades ciganas,
comunidades de afrodescendentes. Referiu-se que o facto de estarmos a olhar prioritariamente para
as pessoas de baixas qualificações escolares e com baixos níveis de literacia, permitia já uma maior
identidade dos grupos, mas que era importante esta ressalva até para procurar mediadores, líderes informais no interior de cada comunidade.

7.

A questão da diversidade foi mais uma vez tratada na construção do design de resposta a dar a estes
grupos e comunidades sabendo que não se tratam de grupos homogéneos, não só pelo passado de vida que cada um teve como pelas potencialidades que evidenciam sobre as quais se deve construir a
resposta a necessidades de literacia e de outros saberes a que evidenciem ter acesso. É esta particula52
ridade que levou o grupo a propor uma resposta alicerçada em organização de espaços de formação
“mais próximos de um jardim-de-infância do que de uma sala de aula tradicional”. Mesmo por se tratar da aprendizagem/desenvolvimento da leitura e da escrita a conceção deve ser diferente da do
modelo escolar não só pelas razões referidas mas porque muitos adultos que encontramos, já foram
vítimas de insucesso nesse sistema.

50

Esta função poderá ser realizada, com vantagem, no interior de um grupo de formação em literacia (alfabetização)
OCDE (1994) Analfabetismo funcional e Rentabilidade Económica. Porto : ASA
52
Na linha que Pierre Furter(1983)[ – Les espaces de la Formation Lausanne : Presses Polytechniques Romandes] propõe ao
criar o conceito de “Espaço de Formação”, opondo ao modelo da organização escolar preparada para “uniformizar identidades” e não para responder a necessidades diferentes de cada um. Pierre Furter recusa ainda os conceitos de “não formal” e “informal” uma vez que o propomos é algo que não se pode definir por aquilo que não é.
51
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8.

Foi ainda referido que muitos dos Centros Qualifica não atuam nesta perspetiva de Educação de Adultos desenvolvendo um sistema escolar sobretudo porque continuam com o modelo escolar empregando professores sem formação em educação de adultos e em literacia de adultos e procurando, por
vezes, resolver mais, a atribuição de horário a professores do que os objetivos de educação de adultos. Referiu-se que isto constitui ainda um desrespeito pelos professores que não receberam formação neste domínio, sabendo-se que, existem na sociedade, formações de Ensino Superior muito mais
próximas das metodologias de adultos.

9.

Referiu-se também que a perspetiva de respeito e desenvolvimento das competências dos adultos estava a “contaminar” positivamente as escolas e que, com o desmantelamento das Novas Oportunidades foi retrocedido fortemente. Embora se tenha tentado retomar os caminhos de respeito e valorização dos adultos muita coisa desse processo ficou fixada impedindo, no sistema atual, de desenvolver
corretamente o modelo necessário em cada contexto de Educação de Adultos de baixas qualificações
escolares. Tornar estes Centros adequados à resposta necessária implica analisar cada um verificando
as formas como resistiu e aquelas intervenções adequadas que mostrava prosseguir. Um dos exemplos é o processo como se faz o RVCC em muitos Centros e que propusemos implementar para o desenvolvimento inicial da literacia. Claro que este processo só funciona se for feito corretamente e, em
muitos casos não estará. Outro caso será mesmo a desadequação da plataforma SIGO. Ela própria está
a pedir dados que obriga a excluir determinadas necessidades e a condicionar a tomada de algumas
soluções. Terá de ser revista para não condicionar as medidas positivas que se seja necessário prosseguir.

10. Foi ainda proposto que se crie uma carreira específica de Educação de Adultos com formação específica em literacia. Neste campo será necessário criar novas identidades profissionais de educação com
53
competências específicas . Será necessário criar uma formação que permita encarar a diversidade de
problemas que surgem no campo da Educação. Deu-se o exemplo da Dinamarca onde sempre que
surge um problema se cria uma resposta específica. Alguém referiu que quando uma oferta educativa
não tem jovens, isso revela o tipo de qualidade. A motivação e a adesão à oferta educativa parecem
ser fundamentais. Em muitas comunidades, a adesão passa pela informação dos que aderiram ao processo. Se a qualidade é boa e lhes interessa, eles próprios se encarregam de mobilizar os outros. A inversa também parece ser verdadeira.
No final da reunião procedeu-se, de novo, a uma volta de síntese, ressaltando cada pessoa o que gostaria que
se retivesse:
 Ter em conta a diversidade, proceder a abordagens comunitárias, fazer formação específica de professores ou outros educadores.
 Dar importância ao papel dos mediadores, ter em atenção os interesses dos adultos e as suas necessidades. Garantir a proximidade das residências, no território. Trabalhar estas questões com as autarquias.
 Trabalhar com os Agrupamentos de Escolas, sempre que têm este tipo de formação. Transmitir-lhes
“esta paixão”.
 Garantir uma resposta diferente do modelo escolar tradicional. Introduzir nos grupos a cultura própria
de modo a que não haja percas da identidade.
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Existem alguns Cursos Superiores com estas características ou como características de partida para formações adequadas. No entanto não são reconhecidos pelo sistema para responderem a estes públicos.
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 Criar novas respostas de formação. Chamar outras pessoas da comunidade enriqueceria os processos.
Sobretudo não excluir.
 Lutar contra os estereótipos. Importante haver muita luta contra a xenofobia. É muito maior do que se
pensa.
 Envolver toda a comunidade neste processo. Exemplo do trabalho desenvolvido no Estabelecimento
Prisional de Custóias onde esta atitude de enriquecer toda a comunidade envolvente tem tido bons
resultados, nomeadamente de adesão ao processo e de relação com os destinatários.
 Não se pode pensar nestes destinatários como uma questão de números. Tudo é muito quantificado e
isso acaba por excluir muitos que seria necessário, antes de tudo cativar.
 Trata-se de uma responsabilidade pública que deve ser assumida pelo Estado. Sobretudo em termos
de financiamento.
 Entender a Segunda Oportunidade como uma nova oportunidade para a educação. A ineficácia da
primeira resposta pode agora ser superada de outro modo.
 Interessa descobrir coisas que não se descobririam noutros contextos. É uma nova ajuda.
 As formas educativas que encontramos nas margens do sistema são uma oportunidade para a educação.
 Por isso também se ressalva a importância da formação de quem vai trabalhar nestes contextos. A escolarização deste processo será o que os mata.
 Dotar outros técnicos para esta vertente da Educação de Adultos.
 Partilhar a disseminação de boas práticas. É pena que não seja um hábito instituído nos Agrupamentos.” Até numa prisão se consegue e são professores que o estão a fazer”.
 A Escola de 2ª oportunidade é muito importante.
 Pensar num PNLA as pessoas que vêm de fora. Mas pensar também nas pessoas que nunca fizeram
um percurso.
 Há jovens que se portam mal na Escola regular e são muito interessados e investidos na Escola de 2ª
oportunidade.

Lucília Salgado, Manuela Paulo e Paula Guimarães
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VI - Materiais utilizados na reunião: texto orientador
Para pensar nas recomendações do
Grupo de Desenvolvimento nº 3
No dia 21 de fevereiro de 2019
Local: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade 1649-013 Lisboa
Pensar
Literacia,
multiculturalidade e
diversidade

competência que permite
extrair o sentido
de um texto escrito
necessário ao seu quotidiano

Recomendações:
- Gerar literacia: há que motivar, criar interesse e necessidade, integrando-a na procura de respostas
para outros problemas das pessoas no seu quotidiano. A alfabetização não pode aparecer sozinha,
independentemente das outras necessidades e interesses. Valorizar os processos vivenciais. Olhar
para o enraizamento no território incluindo outros espaços legitimados e que o Plano seja capaz de
dialogar com a educação formal.
- Obstáculos: Não ser um Plano meramente instrumental de Educação. Não formar pessoas só a pensar no mercado de trabalho. Não construir lógicas que conduzam à precarização.
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- Em paralelo com o processo de alfabetização, trabalhar no sentido de se realizar um processo de
certificação de RVCC B1, onde seria determinante a aprendizagem ou desenvolvimento da leitura e
da escrita nos seus contextos funcionais conduzindo, desde o início, à competência literacia prevista
no referencial de competências Básicas, na área chave Linguagem e Comunicação.
- As atividades têm de ter lugar na comunidade e desenvolvidas através de relações de confiança.
Por essa razão, os mediadores/líderes locais, saídos da própria comunidade, terão uma relação privilegiada neste domínio.
- Os professores necessitam de formação em educação e alfabetização de adultos para poderem
desempenhas estas tarefas. Não as entendem nas suas funções que o modelo de atividade educativa
tem de ser diferente. Têm de criar climas de confiança para poder haver adesão. Os processos precisam ser continuados para haver evolução nas aprendizagens. Entre as razões aventadas focou-se a
necessidade de proximidade. Conceber uma pedagogia próxima dos participantes não implica baixar
o nível das competências a adquirir/desenvolver. O modelo pedagógico próximo da forma do jardimde-infância: individualizado e de acordo com o ritmo de cada um.
As regras existentes no IEFP também não seriam acolhedoras – a necessidade implica a presença
física não a aprendizagem.
- A ideia surgida foi, não a de criar salas de aula, mas sim a de desenvolver espaços de formação.
Espaços mais ou menos abertos onde pudessem estar pessoas de níveis etários diferentes onde se
processassem aprendizagens diferenciadas de acordo com as necessidades e interesses de cada um,
onde fosse possível também ter membros das comunidades a ensinar certos assuntos, uns aos outros. Alguém sugeriu o modelo de jardim-de-infância.
- A formação parece ser a perspetiva fundamental para um Plano. Os resultados de investigação e de
recomendações de práticas têm de passar para a prática dos atores. Fazer educação de adultos é
uma área específica do saber e o desenvolvimento da literacia obriga a recorrer a conhecimentos
facilmente adquiríveis através de formação, mas insubstituíveis. O fracasso de muitas ações de alfabetização e desenvolvimento da literacia de adultos e de crianças deve-se ao facto de, pensando que
ensinar a ler é fácil, cada um fazer como entende e não com as metodologias adequadas.
- Um Plano deste tipo deve incluir algum trabalho social – sobretudo nos media – contra a xenofobia
e a discriminação social. Foi também perguntado qual é a diversidade dos que vão para professores e
educadores. Quantos de origem africana, quantos de etnia cigana? Também aqui a existência de
modelos poderia ajudar ao sucesso escolar.
- Olhar para cada pessoa no PNLA. Ter em conta o perfil de necessidades de cada um. Tem muitas
implicações práticas; identificar diferentes necessidades de intervenção: Ser alfabetizado em que
língua? Ter prática de literacia em que situação usa e em que língua? Portuguesa língua materna, ou
em língua segunda (cabo-verdianos)? Sentimento de identidade que não é o caso de língua estrangeira. Que tipo de contato tem com a língua portuguesa? Conhece alguma coisa?
- Um plano nacional de literacia deve propor medidas em relação à prevenção do insucesso escolar.
Em Portugal, a escolaridade obrigatória efetiva existe há mais de 40 anos e muitos naturais não adquiriram estas aprendizagens à passagem pela escola. Desenvolver a literacia dos adultos e das crianças, fazendo a prevenção do insucesso e do abandono. As comunidades devem ser chamadas no
sentido de prevenir a literacia comunitária.
- O direito de todos à educação conduz à perspetiva de que o trabalho com estes públicos não deve
apenas assentar no voluntariado, mas deve ser pago como se processa em qualquer outro grupo
social. Este direito não deve ser entendido como “uma esmola aos mais pobres” ou uma prática de
solidariedade social, mas sim como a resposta a uma necessidade social como se processa aos outros
níveis. O aproveitamento dos gestos de solidariedade e respeito por estes públicos deve ser entendido como condição facilitadora, mas não como benevolato.
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VI - Materiais utilizados na reunião: power point

Recomendações em
pp.pptx

3ª PARTE
Relatório de atividades do mês de novembro
Relatório de atividades dos meses de dezembro 2018 e
janeiro e fevereiro de 2019

Relatório de atividades do mês de novembro
1. Discussão, no comboio de volta da reunião de 23 de novembro, de precisão dos principais
temas aprendidos sobre o projeto, prévios a iniciar o trabalho deste grupo de desenvolvimento específico.
2. Elaboração escrita das “conclusões” prévias dessa reflexão com materiais de apoio.
 Precisão dos grandes objetivos do Plano: literacia e desenvolvimento de um percurso
educativo para os adultos (estaleiro 1 Prioridades: literacia e percurso educativo certificado)
 Hipótese de modelo organizativo que permita uma adequação aos destinatários e a resposta aos dois grandes objetivos (estaleiro 2 Como organizar ?)
 A riqueza do processo pedagógico do modelo RVCC (estaleiro 3 Potencialidades do processo RVCC)

3. Decisão:
fazer a reunião dos 10 (ou quantos conseguirem ser, à volta disso) já e aprofundar a compreensão da temática a) lendo trabalhos escritos que já existem; b) participando em sessões
elucidativas; c) conversando com pessoas ou grupos que ajudem a aprofundar as questões
gerais ou especificamente alguma componente d) marcar a 1ª reunião com as pessoas que
poderem vir para o dia 6 de dezembro, das 9.45h às 13h, no Centro Qualifica/ Departamento de Educação e Desenvolvimento Sociocultural da Amadora (ver lista de participantes).
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Decidimos ainda dar maior atenção à multiculturalidade (ciganos, afrodescendentes e exilados) e, em abordagens particulares estudar: cegos, surdos, portadores de deficiência, jovens
em situação de abandono escolar, reclusos…
4. Estivemos presentes nas seguintes 3 sessões de onde recolhemos informação
5. Participação da entrega de certificados às ciganas que fizeram um curso de formação profissional (algumas analfabetas), no dia 27-11-2018. Notas que retivemos:
1) Conversa com ciganas que focaram a importância de saber ler mas também de fazer outras formações. Para as ciganas é muito importante que
as formações sejam pagas porque “não têm dinheiro” e
“isso é que faz muitas lá ir”.
Nota: neste encontro, para além dos certificados de
formação foram dados presentes com coisas, um chocolate, um saco de compras. Esta associação tem muitos voluntários e muitos colaboram com produtos que
conseguem arranjar.
2)
A relação com os serviços de emprego
(IEFP) é muito difícil e tem regras que dificultam
a participação das ciganas. Muitas tiveram de
desistir por razões várias, houve atividades que
não se fizeram por entraves sem explicação, algumas conseguiram atingir as competências
previstas mas, como não estiveram presentes o
número de horas mínimo (algumas justificadas
t
ipo, maternidade, doença…), não tiveram
direito ao certificado.
3)
Esta formação teve muitas
preocupações de formação cultural das
formandas: houve uma ida ao Museu Nacional de Arte Antiga e outra ao Museu de
Etnologia que as ciganas apreciaram muito. Na sessão de entrega dos diplomas
houve uma cantora lírica (do Teatro S. Carlos) Susana Moody que cantou o Edelweiss
(Música no Coração) e a Carmen (de Biset)
acompanhada ao piano por um pianista de
renome - Svetlana Poliakova . As ciganas gostaram muito. Foi lido um poema de Sophia
de Mello Breyner.
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6. Presença num seminário sobre “As crianças ciganas e o direito à educação”. Informações pistas de pesquisa de informação sobre as comunidades ciganas.
Especialmente a existência de dados
e a presença
de Maria José Casa-Nova Professora
Universitária e
Coordenadora do Núcleo de Educação para os Direitos Humanos da Universidade do
Minho

https://www.acm.gov.pt/documents/10181/52642/RCM_ENNIC.pdf/8384c0f4-7c96-4979-90ba73e5f565fd0b
Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2013
https://www.publico.pt/2018/03/04/sociedade/entrevista/mesmo-nas-escolas-ha-umatendencia-para-segregar-os-ciganos-1805267

Foi importante saber que tinha saído nova legislação
sobre a inclusão da diversidade.
Soubemos também que a população cigana, no Alentejo, é cerca de 50% da residente na zona metropolitana
de Lisboa e que o Concelho de Moura é o que tem mais
população desta etnia. Estava presente uma responsável. Marcámos já uma reunião em Moura
para o dia 10 de dezembro uma vez que estas comunidades terão caraterísticas diferentes das
das zonas metropolitanas de Lisboa.
7. Participação num Encontro sobre os 50 anos da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire.
Contatos com cegos. Ficámos a saber que hoje já praticamente não se fala de Braile e que as pessoas são
alfabetizadas a negro nos computadores.
Fiquei com a referência do especialista desta temática na Associação de Cegos e no Instituto Nacional de
Reabilitação: Luís Oliveira - luisoliveira@adeb.pt
966544836
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Sobre os surdos deu a referência de Miguel Ferro também do Instituto Nacional de Reabilitação.
A apresentação da comunicação de Carolina Leão da AMOCIP sobre metodologias de conhecimento das mulheres ciganas pareceu-nos com potencialidades e convidamo-la para o grupo. Tem uma atividade marcada para o
dia 6, por isso não poderá ir a esta reunião mas estará nas próximas.
Carolinaleao5@gmail.com
Carilia.leao.rede@gmail.com

Apesar de um representante da Associação Moinho da Juventude vir a estar presente na nossa reunião do dia 6 foi importante conhecer a atividade da Associação.
Retivemos ainda informações sobre
 o trabalho em Tandem: par
constituído por um animador e
um académico (Moinho da Juventude)
 a desadequação da relação do
IEFP com as destinatárias ciganas. O encaminhamento das assistentes sociais deixou ser para o IEFP e passou a ser para a associação. (idem)
 No nosso trabalho não partimos das necessidades, mas sim das potencialidades (Dina
Soeiro Letras Prá Vida)

1 de dezembro 2018
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Relatório de atividades dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro:

8. Nestes meses realizaram-se as reuniões do Grupo de Desenvolvimento (3) conforma consta
dos relatórios supra.

9. Realizou-se também um dia de contatos
com instituições de Moura que trabalham com a comunidade cigana uma vez que, tendo vários informadores afirmado que as comunidades ciganas do Alentejo tinham características diferentes das dos arredores de Lisboa, optamos por ir conhecer um dos concelhos alentejanos
mais populosos nestas comunidades: Moura (ver relatório).
Foram feitas várias démarches para contatar especialistas de alfabetização a) com as pessoas
portadoras de deficiência mental, com as comunidades de cegos e com as comunidades de surdos, mas, até à data, ainda não foi possível estabelecer o contato. Foi estabelecido contacto com
o Instituto nacional para a Reabilitação – INR através da Técnica superior Patrícia Santos, da UIFD
- unidade de investigação, formação e desenvolvimento, que nos informou que o processo de
participação está em avaliação junto das instâncias superiores da organização.
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10. Durantes estes meses, Manuela Paulo e Lucília Salgado (facilitadoras deste GD) realizaram
um curso de formação (25 horas) de pessoas que
e
s
t
a
r
i
a
m
interessadas em fazer alfabetização num bairro
de população vulnerável do Concelho de Oeiras – Bairro dos Navegadores em Porto Salvo –
apoiado pela Fundação Aga Khan. Esta atividade permitiu conhecer, no terreno, o que poderia ser o processo de alfabetização e desenvolvimento da literacia num bairro dominantemente com populaçãocigana e afrodescendente.

11. Esta atividade vem na continuidade de um projeto apresentado à Câmara de Oeiras pela
APCEP e pelo Centro Qualifica de Paço de Arcos (Oeiras) que continua em construção/negociação.

12. Neste período, decorreu o concurso da Fundação Calouste Gulbenkian - Programa Cidadãos
Ativ@s a que a APCEP se candidatou, com um grupo coordenado por Manuela Paulo. O Projeto - Literacia para a Democracia / Literacy for Democracy – incluí a parceria com mais três
associações: Barafunda, Associação juvenil de cultura e solidariedade social; A.L.É.M. , Associação Literatura, Literacia e Mediação; iCreate Associação para a promoção da criatividade,
desenvolvimento pessoal e reabilitação psicopedagógica e os parceiros: Bjerkaker LearningLab (Noruega); Município de Vila Nova de Poiares, Escola Superior de Educação de Coimbra;
Município de Condeixa-a-Nova e o Centro Qualifica Associação de Escolas de Paço de Arcos,
que em conjunto se propõem "Educar para a cidadania e literacia democrática de modo a
desenvolver a autoeficácia das comunidades na resolução dos seus problemas.
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Literacia, multiculturalidade e diversidade

O projeto consiste em criar grupos que desenvolvam a cidadania através da intervenção em
comunidades, junto de grupos vulneráveis. O projeto será financiado pela EEA Grants através
da Fundação Calouste Gulbenkian em parceria com a Fundação Bissaya Barreto e começa a
desenvolver a sua atividade em 1 de abril de 2019.
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