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projecto reuniu as sinergias de representantes de
seis instituições da Federação Russa (Moscow City
Pedagogical University, Kazan – Volga region – Federal University, Northern Arctic Federal University,
Institute of Pedagogy and Psychology – Russian
Academy of Education, Siberian Federal University,
Mari State University) e de três instituições europeias (Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
University of Glasgow, Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas – Universidade Nova de Lisboa), e ainda
uma instituição russa de voluntariado (Volunteer, de
Kazan) e o European Centre for Valuation of Prior
Learning EC-VPL (da Holanda).
Tendo como referência as palavras-chave acima
enunciadas, as acções desenvolvidas ao longo do
projecto centraram-se nas regiões da Federação Russa
envolvidas, quer num conhecimento da realidade
local e regional, quer na preparação de meios e de
materiais que permitissem responder às necessidades levantadas ao nível dos grupos migrantes e
dos grupos minoritários. A finalidade foi preparar
actores capazes de facilitar o processo de diálogo
intercultural na sociedade russa. Como consequência,
procedeu-se a: construção de um corpus teórico de
conceitos relacionados com a educação intercultural;
mapeamento de conhecimento, práticas e políticas
relacionadas com a migração e a resolução de conflitos
a nível local, regional e nacional; empoderamento
dos participantes russos na planificação, implementação e reforço positivo de acções relacionadas com
a migração e os grupos minoritários; construção de
seis plataformas de educação intercultural envolvendo
a sociedade civil e decisores locais; criação de centros
disponibilizando serviços personalizados de aprendizagem ao longo da vida destinados a grupos-alvo
do ensino formal e não-formal.
Para além dos objectivos inicialmente definidos, o trabalho desenvolvido pelas equipas russas
e europeias, sempre em parceria, permitiu um
conhecimento de realidades diferentes, de modos
distintos de trabalho, a verificação de como os
códigos linguísticos não são, por vezes, suficientes
ou mesmo inexistentes para traduzir determinados
conceitos. Neste sentido, os próprios intervenientes
foram, eles próprios, actores de uma aprendizagem
multicultural e do exercício do diálogo intercultural
e da tolerância.
Os contributos presentes no dossiê Interculturalidade e Educação resultam, em parte, de parcerias
FORUM
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ste número temático da revista Forum
Sociológico enquadra-se na estratégia editorial desenvolvida pela revista desde a
sua génese. A publicação de artigos sobre debates
e temáticas actuais nas Ciências Sociais constitui
um património a que o actual número procura dar
continuidade. A interculturalidade e a educação
intercultural, que constitui o tema central deste
número, tem conhecido importantes desenvolvimentos com a intensificação dos fluxos migratórios e
com o subsequente reconhecimento das sociedades
como sociedades cada vez mais plurais.
A natureza diversa, ou superdiversa, que caracteriza as sociedades contemporâneas e a diversidade
da própria diversidade (composta de vários níveis de
complexidade étnica, linguística, religiosa, política,
socioeconómica, etc.), impõe às instituições e às
sociedades a necessidade de reflexão sobre novas formas de gestão das diferenças e de desenvolvimento
de relações entre os vários grupos e subgrupos que
compõem a sociedade. A interacção igualitária entre
diferentes partes da sociedade, inscrita na matriz
do discurso e da prática intercultural, não constitui
algo que se construa por decreto. Ela atravessa
diversos sistemas sociais e encontra expressão nos
diferentes níveis (micro, meso e macro) a que se
produzem e reproduzem as inter-relações sociais
entre indivíduos e grupos culturalmente distintos.
Como mostram os textos incluídos neste número
temático da revista Forum Sociológico, o espaço de
acção da educação intercultural é abrangente. Ele
não se reduz ao conhecimento das outras culturas
(étnicas, religiosas, etc.), mas integra no seu espólio
de acção um conjunto de estratégias e reflexões
que permitem conduzir a uma frutuosa interacção
entre grupos culturais visivelmente diferentes e de
grupos culturais cuja dissemelhança reside, muitas
vezes, somente na diferença com que são olhados
por outros grupos culturais.
Na génese deste número da revista Forum
Sociológico está o projecto ALLMEET – Actions of
Lifelong Learning addressing Multicultural Education
and Tolerance in Russia – co-financiado ao abrigo
do programa TEMPUS da União Europeia e desenvolvido entre 2013 e 2016, com o seu termo oficial
na realização de uma conferência internacional
em Moscovo, em Fevereiro de 2017. Assente em
três palavras-chave – “aprendizagem ao longo da
vida”, “educação multicultural”, “tolerância” – este
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estabelecidas ao longo do projecto, de conhecimentos
partilhados e de matérias consideradas pertinentes
numa abordagem adequada aos tempos que a Europa
vive. Com efeito, não é por acaso que o número de
Outubro de 2016 da revista National Geographic
Portugal se intitula “Os novos europeus: A vaga
migratória põe à prova a tolerância e a identidade
cultural no velho continente”. A pressão suscitada
pelo elevado número de requerentes de asilo que
procuram entrar na Europa catapultou, de novo,
o tema da diversidade cultural para a “ordem do
dia”. Com efeito, as designações de resposta aos
movimentos migratórios sentidos na Europa, desde
o final da Segunda Guerra Mundial, alteraram-se
bastante, com o objectivo de ir ao encontro de uma
pretendida evolução de mentalidades e comportamentos face a esses grupos. Assim, de “educação
multicultural” passou-se a “educação intercultural”,
a “diálogo intercultural”, a “diversidade cultural”,
expressões resultantes de recomendações oriundas quer de organismos europeus, quer da própria
UNESCO. Era como que da constatação de uma
situação – a multiculturalidade – se estivesse já na
atitude, em processos comportamentais assumidos
e generalizados à sociedade de diálogo intercultural.
Mas não é assim, pelo que, na presente conjuntura,
ganha relevância a insistência na abordagem das
temáticas interculturalidade e educação.
O presente dossiê abre com o trabalho assinado
pela equipa portuguesa do projecto ALLMEET – Inês
Vieira, Cláudia Urbano, Maria do Carmo Vieira da
Silva, Luís Baptista –, todos investigadores do CICS.
NOVA – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais,
que em artigo intitulado “A inclusão de minorias no
desenho de territórios educativos interculturais:
reflexões a partir do projecto ALLMEET” apresenta
o próprio projecto, articulando-o com as questões
relativas a educação, inclusão e territórios educativos,
diversidade de grupos populacionais em convivência,
processos de globalização das mobilidades e diálogo
intercultural, este último como promoção do respeito
pela diversidade e a coesão social.
O texto “Some reflections on the educational
trajectories of migrant students in the European
school systems”, assinado por Morena Cuconato do
Dipartimento di Scienze Dell’Educazione – Alma Mater
Studiurum Università di Bologna, apresenta uma
análise das trajectórias educativas de jovens entre
os 10 e os 16 anos, incluindo migrantes, a partir dos
dados do projecto europeu “Governance of Educational
Transition in Europe” (GOETE). Valoriza um ponto de
vista diferente dos estudos quantitativos baseados
em dados estruturais sobre os resultados académicos
negativos dos jovens migrantes. Para isso, ressalta
os aspectos interactivos entre estruturas socioeconómicas e recursos familiares, vias institucionais e
suporte dos sistemas educativos, motivação subjectiva
e orientação dos jovens. Assinala, ainda, que a idade,
Sociológico
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o género, o passado escolar e a experiência de vida
influenciam os jovens na sua capacidade de manter
ou de contrariar a sua débil situação.
Stephen McKinney da School of Education University of Glasgow assina o texto “The implications
of historical and contemporary anti-Semitism in
Glasgow and Scotland for Global Citizenship”. O autor
introduz a temática da religião (que será, de novo,
retomada no artigo que se lhe segue), defendendo
que a cidadania global e a educação intercultural
têm de reconhecer a adesão generalizada à religião
e ao conhecimento religioso diversificado a fim de
assegurarem uma educação mais abrangente no que
se refere a identidade cultural, direitos humanos,
diversidade e inclusão.
A abordagem à temática religião parece-nos
merecer uma nota uma vez que, e contrariamente
a um pensamento ocidental que se tem pautado
pela laicização e, de algum modo, por uma secundarização desta problemática, surge como referente
básico noutros contextos europeus, como é o caso
da Federação Russa. A religião é um elemento de
identidade cultural de muita da população migrante
estabelecida e em mobilidade no espaço europeu.
Como tal, é um direito e não pode ser usada como
elemento de discriminação.
“Les faces cachées de la diversité religieuse
et leur utilisation potentielle en éducation interculturelle”, da autoria de Abdeljalil Akkari, da Faculté
de Psychologie et des Sciences de l’Education da
Université de Genève, aborda o tema da diversidade
religiosa na escola, numa abordagem que passa pela
análise quer da diversidade interna de cada religião,
quer pelas ligações entre as diferentes religiões e
crenças. O objectivo do autor é demonstrar a validade
e a pertinência da religião na educação intercultural.
Alerta, ainda, para a absoluta necessidade de os
actores educacionais estarem “abertos ao relativismo
e ao sincretismo, distanciando-se da tendência de
cada religião em acreditar ser portadora da verdade
espiritual absoluta”.
Os trabalhos que se lhe seguem são da responsabilidade de mestres, em Ciências da Educação
e em Ensino do Português como Língua Segunda e
Estrangeira, pela Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Ana Catarina Mendes Garcia assina o texto “O
poder de uma história: encontros e desencontros
culturais”, centrado na competência comunicativa
intercultural e na abordagem ao texto literário
multicultural no ensino e na aprendizagem de inglês
como língua estrangeira a falantes de português,
formandos a frequentar um curso de educação e
formação de adultos num Serviço de Formação
Profissional da zona centro de Portugal. O trabalho
revela como é possível a abordagem das temáticas
multi/interculturais em qualquer nível de aprendizagem e com aprendentes de diferentes formações,
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funcionamento de três estabelecimentos de Ensino
Superior, nomeadamente a Universidade de Línguas
Estrangeiras de Dalian, a Universidade de Estudos
Estrangeiros de Quioto e a Universidade de Estudos
Estrangeiros de Hankuk, onde se ensina e aprende
o português. Trata-se de um trabalho de grande
relevância quer para o ensino de EPLE, quer para
a história do mesmo ensino nesta parte da Ásia.
A entrevista ao Professor Antonio Genovese,
uma referência na Pedagogia Intercultural italiana,
realizada por Inês Vieira, sua antiga tutorada em
Bolonha, constitui uma peça fundamental e de referência científica neste dossiê, onde se cruzam também saberes transmitidos entre gerações de autores
– docentes e discentes nacionais e estrangeiros.
Interculturalidade e Educação assume-se,
assim, como um dossiê multitemático relativamente
às questões multi/interculturais, procurando contribuir para a reflexão e para a discussão científica
num diálogo entre investigadores de diferentes
nacionalidades, formações e campos do saber.
Maria do Carmo Vieira da Silva e José Carlos
Laranjo Marques
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origens, experiências de vida, ressaltando, igualmente, a pertinência das mesmas em qualquer fase
da vida humana.
Luís Filipe da Câmara da Fonseca, autor do
trabalho intitulado “Um olhar sobre as experiências
de mulheres imigrantes em cursos EFA – Histórias
de vida”, dá voz a mulheres migrantes que interromperam os seus estudos no seu país de origem e os
retomam no país de acolhimento. Estes testemunhos
permitem conhecer não só o percurso biográfico
das mulheres entrevistadas, as dificuldades que
enfrentaram, as causas do abandono da escolaridade
nos respectivos países de origem, como também as
suas motivações e expectativas face a este novo
percurso de formação.
Ânia Soeiro Matos assina o texto “O ensino de
Português na Ásia Oriental: de quem para quem”
e, concretamente, na República Popular da China,
no Japão e na República da Coreia, traçando um
quadro actual do Ensino da Língua Portuguesa na
região. Aborda o desenvolvimento e a organização
do Ensino de Português Língua Estrangeira (EPLE)
nas últimas décadas, nestes três contextos, passando, de seguida, para a compreensão do modo de
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A INCLUSÃO DE MINORIAS NO DESENHO DE TERRITÓRIOS EDUCATIVOS
INTERCULTURAIS: REFLEXÕES A PARTIR DO PROJECTO ALLMEET
THE INCLUSION OF MINORITY GROUPS IN THE DESIGN OF INTERCULTURAL
PEDAGOGIC TERRITORIES: REFLECTING FROM ALLMEET PROJECT
Inês Vieira
Cláudia Urbano
Maria do Carmo Vieira da Silva
Luís Baptista
Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
(CICS.NOVA)

Resumo
Num contexto de diversidade de grupos populacionais em convivência, acelerado pelos processos
de globalização das mobilidades, o diálogo intercultural vem-se afirmando como processo educativo de sucesso para o respeito da diversidade e a promoção da coesão social. Considerado uma
boa prática da União Europeia (UE), o diálogo intercultural está na base da proposta do projecto
ALLMEET, que prevê a implementação de plataformas educativas interculturais em contextos urbanos diferenciados de cinco regiões da Federação Russa. A reflexão e a partilha de experiências
no âmbito da rede de trabalho constituída neste projecto conduziu-nos a uma discussão sobre
as finalidades educativas e seu enquadramento de grupos minoritários, a criação de territórios
educativos prioritários e a interculturalidade em contexto de desigualdades sociais.
Palavras-chave: União Europeia – Federação Russa, educação intercultural, territórios educativos
interculturais, redes de investigação

Abstract
In a context of sociability of diverse population groups, intercultural dialogue has been affirming as
a successful educational idea for the respect of diversity and for the promotion of social cohesion.
Considered among the best practices of the European Union, intercultural dialogue is at the basis
of the proposal of ALLMEET project, which aims to implement intercultural education platforms in
different urban contexts of five regions in Russian Federation. The debate and sharing experiences,
within the network constituted in this project, led us to a discussion about educational aims and
their framing of minority groups, the creation of priority education territories, and interculturalism
in a context of social inequity.
Keywords: European Union – Russian Federation, intercultural education, intercultural education
territories, research networks

O princípio da inclusão permeia o desenho
dos territórios educativos, às escalas portuguesa e
europeia, há várias décadas. Educação e inclusão

são considerados dois pilares de base das sociedades
democráticas, num contexto de crescente diversidade
de grupos populacionais em convivência, acelerado
pelos processos de globalização das mobilidades.
A presença de grupos minoritários origina desafios
FORUM
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importantes ao nível da promoção da diversidade cultural em contexto de dominação cultural e linguística
da sociedade de acolhimento. É neste contexto que
o diálogo intercultural tem vindo a afirmar-se como
processo educativo de sucesso para a promoção do
respeito pela diversidade e a coesão social.
Como abordagem para a observação da realidade social, a perspectiva intercultural promove a
interrogação e reflexão sobre conceitos, leis, organizações, estruturas, processos sociais e dimensões
relacionais em torno da diversidade cultural (FCSH/
/UNL, 2015a). Como abordagem para a intervenção
educativa, a educação intercultural beneficia desta
observação, reconhecendo e monitorizando alterações e desenvolvimentos das condições sociais,
propondo e implementando abordagens actualizadas
para lidar com a diversidade cultural, linguística,
étnica, religiosa, entre outras.
Importa reconhecer que a interculturalidade
inclui uma proposição sociopolítica e ética de promoção do diálogo na diversidade cultural. Propõe-se
ultrapassar o carácter estático do multiculturalismo,
no qual se constata a existência de grupos étnicos
e culturais diferenciados, coexistentes sem criação
de um sentido comum de cidadania, e passível de
modelos de integração criticados pela sua tendência
segregadora ou assimilacionista. Em contraponto, o
projecto intercultural propõe a criação de uma nova
síntese cultural a partir das culturas presentes, que
se acredita poderem incorporar e reforçar a cultura
nacional da sociedade de acolhimento, promovendo
a coesão social (Malgesini e Giménez, 2000).
Se a interculturalidade é um projecto sociopolítico de largo espectro, a sua realização educativa
terá de superar as estruturas formais da educação
escolar (Urbano et al., 2016), o que requer a observação das características territoriais e comunitárias
para o desenvolvimento de uma intervenção contextualmente informada. A ideia de uma intervenção
pedagógica em comunidades para além do espaço
escolar restrito tem sido particularmente desenvolvida ao nível da educação social, partindo de uma
concepção de educação permanente, tanto em
escolas como em contextos não-formais e informais
de formação e de vida (Tramma, 1999). A própria
concepção da escola portuguesa como “comunidade
educativa”, dialogante e interventiva na resolução
de problemas, acentua este propósito (Portaria n.º
309/2008 de 22 de Abril), como forma de “Incentivar novas formas de parceria educativa com os
pais e as comunidades educativas, quer através
da sua efectiva participação e corresponsabilização
na administração das escolas, quer através de formas de voluntariado sócio-educativo” (Documento
Orientador do Ensino Básico de 1998).
Os conceitos de território e comunidade podem
contribuir para uma compreensão mais integrada de
territórios educativos em contexto de diversidade
Sociológico
N.º 28 (II Série, 2016)
pp. 9-18

social e cultural. Appadurai (1996), reflectindo
sobre as comunidades imaginadas num contexto
de economia cultural global (muito marcada pela
tensão entre homogeneização e heterogeneização
cultural), considera cinco dimensões ou paisagens
das comunidades, das quais destacamos a importância das ethnoscapes, paisagens de pessoas
em movimento, envolvendo diferentes grupos em
mobilidade e afectando as políticas nacionais a um
nível sem precedentes (Appadurai, 1996: 33-36).
Ultrapassando o ideário de “comunidade” enquanto
algo invariavelmente bom, emocionalmente apelativo
e definido de acordo com diferentes ideias subjectivas
de comunidade enquanto “boa vida”, Newby (1980)
sugere mais três sentidos conferidos a “comunidade”:
(1) associada a uma localidade fixa e circunscrita,
aproximando-se do conceito de território; (2) considerada um sistema social local, uma rede de pessoas
interconectadas com diferentes tipos de relações
entre elas; (3) um tipo de relação, um sentido de
identidade ou comunhão entre indivíduos.
Do conceito de território destacamos o sentido
de contextualização através da sua delimitação física,
que nos permite observar a “inscrição física da vida
social”, sendo que “o espaço não é protagonista
da vida social, mas o seu resultado pela acção dos
diferentes grupos sociais que dele se apropriam, o
moldam, lhe dão sentido e valor social” (Baptista,
2016: 225). O conceito de território permite, por
isso, observar que o trabalho sobre determinado
espaço não pode ser reduzido à sua dimensão física,
alertando a atenção, por exemplo, para dimensões
de poder e cultura (práticas simbólicas partilhadas,
experienciadas de modo diferenciado).
Território e comunidade não devem ser considerados conceitos sinónimos, mas sim complementares
enquanto referências para uma intervenção educativa
contextualizada e inclusiva. Nesta perspectiva de
comunidade atenta e estruturada em torno do poder,
das características do território e das suas marcas de
construção de fronteiras, a questão da diversidade
social e cultural pode, assim, ser explorada como
uma chave de leitura sustentada. Esta chave territorial e comunitária não ignora dinâmicas de inclusão
e exclusão, o que permite mapear criticamente as
necessidades de intervenção educativa, entre outros
níveis de possível necessidade de intervenção.
A educação intercultural posiciona-se na defesa
da diversidade de culturas, seus valores, interacções
e línguas, reforçando a solidariedade entre contextos
com diferentes níveis de recursos (Silva, 2008). Neste
sentido, torna-se importante conhecer as dimensões
territoriais e comunitárias previamente referenciadas,
permitindo a avaliação das condições existentes a
três níveis: características do território de referência; redes sociais no território; tipos de relações
sociais e desafios interculturais emergentes. Deste
modo, a educação intercultural pode substanciar-se
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Abordagem metodológica
A ideia de interculturalidade é apontada como
geradora de boas práticas europeias a promover em
países vizinhos. Neste enquadramento, o projecto
ALLMEET – Actions of Lifelong Learning addressing
Multicultural Education and Tolerance in Russia
(544410-TEMPUS-1-2013-IT-TEMPUS-JPHS) foi co-financiado ao abrigo do programa Tempus da União
Europeia de 2013 a 2016. Este projecto previa a
implementação de plataformas educativas interculturais em contextos urbanos diferenciados de
cinco regiões da Federação Russa. O presente artigo
surge na recta final do projecto ALLMEET, no qual
os quatro autores colaboram, tendo acompanhado
com particular proximidade a definição do estado da
arte sobre interculturalidade e educação ao longo
da vida nos diferentes contextos da União Europeia
e da Federação Russa das delegações parceiras.
Partimos da recolha de informação sobre
características territoriais, grupos minoritários e
áreas de intervenção prioritária para as Plataformas
Educativas Interculturais promovidas pelo projecto
ALLMEET e correspondentes a contextos diferenciados na Federação Russa. Esta recolha foi feita por
cada equipa russa, sendo posteriormente revista
e sintetizada pela equipa portuguesa (FCSH/UNL,
2015b; 2015c). Importa referir que esta informação
pode ser mobilizada para a promoção de pistas de
reflexão sobre a interculturalidade e seus desafios,
não devendo, porém, ser tomada enquanto relatório
descritivo das realidades sociais em contexto russo;
não é esse o objectivo, nem o alcance do projecto
ALLMEET, nem tão pouco a pretensão dos autores
deste artigo.
Neste seguimento, a partir das pistas de reflexão sobre desafios territoriais, grupos minoritários
e áreas de intervenção prioritária (particularmente
na Área Metropolitana de Lisboa, território de
enquadramento da equipa portuguesa participante
no projecto) procuraremos sugerir, de acordo com a
realidade social e educativa portuguesa, direcções de
desenvolvimento intercultural (Vieira et al., 2016a;
2016b). Reflectiremos sobre como estas ideias se
traduzem e integram numa rede de instituições
de investigação, formação e educação superior
em diálogo União Europeia – Federação Russa.
Proporemos uma reflexão sobre possibilidades de
trabalho e mobilização do campo conceptual da
educação intercultural para o desenho de territórios educativos, articulada numa discussão sobre

as finalidades educativas e seu enquadramento de
grupos minoritários, a criação de territórios educativos prioritários e a interculturalidade em contexto
de desigualdades sociais.

Territórios, grupos minoritários e áreas de
intervenção prioritária
No âmbito do projecto ALLMEET, após a análise
de todos os relatórios e recomendações regionais
elaborados pelas equipas russas, foi redigido um
relatório síntese para a análise comparativa dos
desafios interculturais (FCSH/UNL, 2015b). Neste
salientam-se componentes importantes para o
conhecimento dos territórios e das dinâmicas relacionadas com a diversidade populacional, pelo que
procedemos, de seguida, a breves apresentações.
A Plataforma Educativa Intercultural (IEP)
de Yoshkar-Ola situa-se na República de Mari
El, região multi-étnica (etnias russa e mari com
número semelhante de população, para além
de número significativo da etnia tártara) predominantemente mono-religiosa (igreja Ortodoxa
Cristã russa). Nesta república existe igualdade
nominal das línguas e dos direitos linguísticos dos
cidadãos, assumindo-se, porém, a prevalência da
língua russa. Apesar de existirem programas de
prevenção de conflitos étnicos, verificam-se algumas atitudes anti-migratórias por parte dos jovens
de Mari. Receia-se que a adaptação nacional de
uma lei federal que proíbe algumas actividades a
trabalhadores estrangeiros (a proibição não existe
para cidadãos russos) possa fomentar conflitos
entre as culturas residentes.
Na República do Tartaristão o planeamento
das actividades da IEP tem sido feito em três cidades de dimensões e histórias bastante diferentes:
Kazan, Naberezhnye Chelny e Elabuga. Trata-se de
uma região multi-étnica e multi-confessional, com
número semelhante de pessoas da etnia russa (e
religião Cristã Ortodoxa) e da etnia tártara (e religião
Muçulmana Sunni), região muito atractiva para trabalhadores imigrantes, particularmente provenientes
de antigos países da URSS. A maioria dos imigrantes
reside nas maiores cidades e começam a formar-se
os primeiros enclaves. Os principais desafios interculturais dizem respeito a manifestações de conflito
étnico e confessional no espaço digital (incluindo
contra imigrantes) e a conflitos baseados na língua
tártara, à qual se atribui importância significativa
ao nível escolar, mas que não é praticamente usada
na esfera pública.
A IEP de Arkhangelsk situa-se na região do
Norte Árctico, longe das maiores cidades russas,
com uma população de perfil étnico relativamente
homogéneo e um baixo número de imigrantes. Apesar de raros, são conhecidos casos de discriminação
com base em traços étnicos ou culturais, sobretudo
FORUM

numa acção dupla, tanto no plano do acolhimento
e integração dos “representantes” da diversidade
cultural (imigrantes ou outros grupos populacionais),
como no plano dos autóctones/maioria cultural,
desconstruindo potenciais conflitos emergentes do
medo da diversidade (Genovese, 2003).
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de jovens russos contra trabalhadores imigrantes
(particularmente através de expressões extremistas
de intolerância étnica e cultural via internet). Está
em curso um conjunto de políticas e actividades
(envolvendo organizações públicas e associações)
para fortalecer a cooperação entre diferentes grupos
étnicos e prevenir conflitos étnicos e xenofobia.
A IEP de Krasnoyarsk situa-se na região da
Sibéria, território multi-étnico ao nível de populações
indígenas. Apesar de ser identificada como a região
com menores índices de intolerância cultural da
Federação Russa, a população em geral apresenta
atitudes relativamente negativas face a imigrantes.
Estas atitudes são reforçadas por uma imagem
mediática pouco favorável às relações interétnicas.
Verifica-se a presença de imigrantes indocumentados e o peso crescente de redes de imigrantes
de diferentes nacionalidades. Uma das barreiras à
integração da crescente população imigrante é a
falta de conhecimento da língua russa.
A delegação da metrópole moscovita, território
da capital russa, refere que apesar da crescente
diversidade de grupos populacionais em mobilidade
(para efeitos de turismo, trabalho em sectores diferenciados, educação, media) para além do crescente
número de imigrantes e refugiados, não se observa a
formação de enclaves étnicos. O carácter problemático da crescente taxa de desemprego (abrangendo
toda a população) e de discursos mais populistas
aumenta a percepção da população geral sobre os
imigrantes enquanto grupo indesejado, o que se vê
reforçado pela associação construída (até em fontes
oficiais) entre migrações e criminalidade.
Procurando sintetizar outras observações
sobre grupos minoritários nos documentos de
referência, é possível destacar um conjunto de
grupos populacionais diferenciados, num sentido
que não corresponde à ideia de matriz europeia de
“emergência multicultural” enquanto diversidade
étnica-cultural decorrente quase exclusivamente das
migrações e do seu papel na complexificação das
sociabilidades. As populações imigrantes constituem
um desafio percepcionado como novo e emergente,
face ao qual é necessário construir conhecimento
que promova uma intervenção informada. Porém,
a diversidade apontada como objecto de estudo
prévio e objectivo de reforço de tolerância diz
respeito, essencialmente, a populações autóctones
da Federação Russa. Diferentes religiões (cristã
ortodoxa, cristã católica, cristã protestante, judaica,
islâmica, budista, entre muitas outras), diferentes
línguas (algumas oficiais, como a língua tártara no
Tartaristão), e outras não oficiais – entre línguas da
Federação Russa e de grupos imigrantes –, todas
com menos direitos que a língua maioritária russa),
diferentes grupos étnicos indígenas dos territórios
considerados ou de outros territórios da Federação Russa são apresentados como os grupos face
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aos quais é importante preparar uma intervenção
educativa intercultural.
Completada esta fase do projecto sobre a
caracterização dos respectivos territórios e grupos
étnicos, as equipas russas foram convidadas a destacar áreas de intervenção prioritária num sentido
intercultural, tendo contado com o contributo das
equipas parceiras da União Europeia a nível de referentes científicos e políticos europeus (síntese em
FCSH/UNL, 2015c). As áreas destacadas permitiriam
o maior conhecimento de estratégias de intervenção
endereçadas a diferentes públicos-alvo, da esfera
governamental ao sistema educativo, dos media
à população em geral e à população etnicamente
diversa em particular. Estas áreas focavam, sobretudo, os campos da educação (educação ao longo da
vida, bilinguismo na educação, programas educativos
para imigrantes) e da diversidade étnica, cultural
e religiosa (modelos de integração de imigrantes,
extremismo e xenofobia online, diálogo religioso).
Devemos ainda referir que, num projecto desta
tipologia, é necessário comunicar em permanente
tradução linguística entre delegações. Esta tarefa
torna-se particularmente complexa por se tratar de
uma área temática em que os conceitos-chave não
estão consolidados ou são inexistentes na língua
russa (como é exemplo o conceito de interculturalidade), o que implica incluir no debate conceitos
mediadores. O conceito mediador que merece maior
destaque neste projecto é o de tolerância, que não
está isento de uma visão dominadora e assimilacionista sobre a diversidade étnica, linguística,
cultural e religiosa, e cuja promoção acabou por se
transformar no foco das actividades de uma parte
significativa das IEP.

Diálogos europeus para o desenvolvimento
intercultural: Lisboa sob tradução
No caso concreto do projecto ALLMEET, a
tradução e integração de sugestões direccionadas
ao desenvolvimento intercultural partiram de um
diálogo estruturado entre as entidades parceiras
russas, a entidade coordenadora italiana e as
entidades parceiras de programa (União Europeia
– UE) portuguesa, escocesa e holandesa. A rede de
parceiros da UE foi estruturada de modo a conciliar
áreas de experiência e potenciar o fortalecimento de
colaborações prévias. Em Itália, a equipa coordenadora sediada na Universidade de Bolonha, partindo
do Departamento de Educação em colaboração
com o Departamento de Linguística, tem ligações
históricas a uma das principais redes de centros
interculturais, de trabalho de reconhecido mérito
desenvolvido com imigrantes e seus descendentes, e de estruturação da educação intercultural
entre escolas e serviços municipais. Na Escócia,
a equipa da Universidade de Glasgow sintetiza as
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– o seminário internacional “Intercultural
dialogue: learning, speaking, and sharing”
(23/11/2015, FCSH/UNL), no qual foram
apresentadas comunicações sobre fundamentos interculturais na Rússia; língua,
narrativas e inclusão social; da multi- à interculturalidade; e relevância social e política
de projectos internacionais;
– o seminário “Intercultural Study & Research
CICS.NOVA” (26/11/2015, FCSH/UNL), no
qual investigadores deste centro de investigação partilharam a sua experiência sobre
mediação intercultural, trabalho linguístico
em educação, tutoria e educação multi- e
intercultural;
– a visita ao Alto Comissariado para as Migrações, I.P. (ACM), onde foi apresentado o
modelo de Centros Nacionais para o Atendi-

mento a Imigrantes (CNAI), considerando a
evolução das políticas de inclusão no sentido
de uma provisão intergovernamental de
serviços direccionados a imigrantes (onde
estão representados os Ministérios da Educação, Saúde, Segurança Social, o Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, a Autoridade para
as Condições do Trabalho, entre outros), para
além da apresentação de dados actualizados
sobre migrações em Portugal;
– a Migrantour, criada no âmbito de um projecto europeu promotor de visitas guiadas
por imigrantes, promovendo o conhecimento
do território com residentes de origem
estrangeira, no caso lisboeta decorrente na
Mouraria, o bairro com maior diversidade
étnica da capital portuguesa;
– a visita à Escola Secundária de Camões, que
contemplou uma apresentação da unidade
curricular Português Língua Não Materna
(PLNM) e do Centro para a Qualificação e o
Ensino Profissional (CQEP Camões), potenciando o debate sobre o alcance e a importância de iniciativas de educação linguística,
validação de competências e requalificação
profissional para imigrantes e refugiados em
diferentes ciclos de vida.
Consideramos que esta visita ALLMEET in
Lisbon ’15 permitiu dar a conhecer um conjunto
de ofertas territorialmente ancoradas para o
atendimento e a integração da diversidade étnica,
cultural e linguística, através de modelos formais e
de programas da sociedade civil e da rede escolar
que revelam um sentido inclusivo e empoderador
das minorias.
Esta abordagem não significa, porém, que não
existam boas práticas no contexto da Federação
Russa ou que as partilhas promovidas pelas delegações da UE signifiquem uma necessária transposição
para as estruturas políticas e educativas russas. A
alteração da legislação e a criação de associações e
outras organizações envolvidas no desenvolvimento
de um diálogo entre diferentes grupos étnicos ou
religiosos são exemplos elencados pelos parceiros
russos nos seus relatórios sobre o estado da arte em
cada território. Estes relatórios reflectem o caminho
percorrido em matéria de construção de políticas
educativas e sociais face à diversidade cultural nos
territórios representados e na Federação Russa em
geral. Contudo, um projecto da tipologia do ALLMEET
– de partilha de boas práticas e implementação de
estratégias educativas inovadoras em países vizinhos
da UE – significa, antes, uma tentativa de aproximação e de diálogo entre entidades territoriais que
se querem parceiras, ainda que atravessando um
momento histórico de conflito e esmorecimento da
relação UE – Federação Russa.
FORUM

prioridades educativas e a promoção de estratégias
criativas para a resolução de conflitos e a promoção
do diálogo inter-religioso. Na Holanda, o European
Centre Valuation of Prior Learning especializa-se
no reconhecimento e validação de competências,
auxiliando na construção de instrumentos para a
valorização dos percursos biográficos e da formação ao longo da vida. Em Portugal, a equipa da
FCSH/UNL resulta da integração entre Ciências da
Educação e Sociologia, conciliando a experiência
prática em escolas multiculturais, formação inicial
e contínua de professores e a investigação essencial
e aplicada nos campos da educação, do território e
de populações em mobilidade.
Considerando o território de enquadramento
da equipa portuguesa e os objectivos de partilha
de experiências e competências entre as equipas
parceiras, foi organizada uma visita de estudo
intitulada ALLMEET in Lisbon ’15. Esta visita teve
como objectivo destacar boas práticas identificadas
na Área Metropolitana de Lisboa no que respeita à
educação e ao diálogo intercultural, bem como à resposta política num contexto pós-colonial de sistema
migratório lusófono e de iniciativas premiadas de
inclusão (não obstante a existência de experiências
de exclusão) (Vieira et al., 2016a).
Podemos partir da ideia de tradução, entendida
como acto de interpretação e reapresentação em nova
língua/quadro de entendimento (a partir de Ferrarotti,
2011), enquanto chave para a partilha intercultural
visada pela visita supracitada. A ideia de tradução
sugere que a apresentação de boas práticas não significa a sua transposição para outro contexto territorial;
porém, elas podem ser observadas, interpretadas
e sugerir novas direcções para o desenvolvimento
intercultural em contextos diferenciados.
A visita ALLMEET in Lisbon ’15 (Vieira et al.,
2016b) contemplou várias iniciativas sob tradução
intercultural, das quais destacamos:
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Pistas para a inclusão de minorias
no desenho de territórios educativos
interculturais
Anteriormente foram apresentados os principais
desafios interculturais e grupos minoritários identificados nos diferentes territórios das delegações
parceiras russas, e ilustrados alguns exemplos de
boas práticas interculturais a partir do caso português
(integrado na rede ALLMEET em diálogo UE – Federação Russa). Que pistas podemos então sugerir, a
partir deste projecto, sobre a inclusão de minorias
no desenho de territórios educativos interculturais?
Nesta secção propomos o aprofundamento
da discussão em torno de quatro pistas. Como
primeira pista, e considerando que o conhecimento de um dado território implica ultrapassar
uma visão directa sobre as suas evidências ou
sobre aspectos comunicados, mas efectivamente
desconhecidos, consideramos necessário não só
desenvolver uma problematização subjacente ao
desenho de cada território educativo intercultural, mas também capacitar as equipas ancoradas
nesse território ao nível de chaves de leitura dos
desafios territoriais e de novos percursos potenciais
face aos desafios identificados. Na segunda pista,
com ponto de partida na partilha de propostas
interculturais sob tradução permanente ao nível
linguístico e conceptual, destacamos a necessidade
de identificar diferentes visões sobre as finalidades da educação e respectivo enquadramento de
grupos minoritários. Na terceira pista, partindo do
caso português, premiado pela evolução dos seus
modelos de integração, mas continuando a delimitar
alguns territórios educativos segundo princípios
de exclusão, propomos discutir a questão dos
territórios educativos prioritários. Na quarta pista,
articulada com a questão anterior, propomos discutir
e reenquadrar o princípio da interculturalidade em
contexto de desigualdades sociais.
Como vimos, o campo conceptual da educação
intercultural abarca reflexões amplas que passam
por questões jurídicas e organizacionais, estruturas
e processos sociais, valores, conceitos relacionais,
educativos e respeitantes ao campo da diversidade
social (FCSH/UNL, 2015a). Ao nível organizacional,
a questão do território potencia uma delimitação do
espaço físico e social de referência para o desenho
e a estruturação dos serviços educativos, dando
prioridade ao diálogo na diversidade cultural.
O conhecimento de diferentes dimensões territoriais e comunitárias assume-se, assim, como um
referente importante para o desenho de territórios
educativos interculturais. Para melhor enquadrar o
seu desenho torna-se necessário questionar:
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– O que determina a delimitação de um dado
território educativo?
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–Há algum passado de desafios interculturais
neste território? Se houver, como é que os
desafios e opções de intervenção foram
evoluindo?
– Existem políticas públicas para questões
relacionadas com a diversidade, tais como
migrações, cidadania, grupos e línguas minoritárias? Caso existam, qual o seu conteúdo
e perspectiva face à gestão da diversidade?
– Qual a visão de desenvolvimento endereçada
a diferentes níveis operacionais (federal,
nacional, regional, local) no que respeita à
educação e a grupos sociais diferenciados?
Como é que se promove ou limita a possibilidade de constituir um território educativo
intercultural a partir destes níveis?
– Quem são os actores sociais e as instituições
mais activos no prosseguimento de metas
interculturais?
– Que projectos interculturais têm vindo a ser
desenvolvidos? São projectos educativos
formais ou não-formais?
– Quais as situações informais, não intencionais, em que a interculturalidade pode ser
desenvolvida em determinado território?
– O que falta, em determinado território, para
o desenvolvimento da interculturalidade?
Quais as prioridades de intervenção?
– Quais os públicos-alvo destas áreas prioritárias de intervenção?
Não há uma receita unívoca, mas sim diferentes
possibilidades de desenvolvimento a partir do objectivo de desenhar territórios educativos interculturais.
Estas possibilidades relacionam-se com diferentes
perspectivas sobre finalidades e objectivos da educação, entre mediação, emancipação e monitorização,
quando os grupos minoritários representam – ou são
encarados como – desafios territoriais tais como os
que têm sido percepcionados nos contextos russos.
Consideramos, de seguida, três perspectivas
sobre finalidades educativas que implicam diferentes
enquadramentos dos grupos minoritários. As finalidades da educação podem ser vistas, entre outras
leituras, como (1) intrínsecas ao processo educativo,
ainda que estabelecendo uma relação contextual
(com o território, redes existentes e desafios sociais
decorrentes) através da mediação; (2) vocacionadas para a emancipação social, considerando os
contextos educativos enquanto contextos políticos
nos quais os princípios democráticos devem ser
desenvolvidos; (3) dependentes da compreensão
das causas dos desafios sociais que subjazem aos
contextos educativos, permitindo um trabalho sobre
essas causas e a construção de novos percursos de
conhecimento.
John Dewey (Sources of a Science of Education, 1929, in Gambôa, 2004: 40-42) desenvolveu

A INCLUSÃO DE MINORIAS NO DESENHO DE TERRITÓRIOS EDUCATIVOS INTERCULTURAIS

A definição de territórios prioritários a partir dos
seus traços de exclusão ou densidade de diferença
não corresponde necessariamente ao que temos
procurado reflectir como sendo territórios educativos
interculturais. A proposição da interculturalidade
implica um trabalho em diferentes tipos de territórios,
não se cingindo a territórios estigmatizados, visualizados como “gueto”, onde se concentram minorias
socioculturais sob desvantagem socioeconómica.
Os territórios especiais para a intervenção
social e educativa, tais como os franceses Zones
d’Éducation Prioritaires (ZEP) e os portugueses
Territórios Educativos de Intervenção Prioritária
(TEIP), têm sido criticados pelo seu labelling de
determinados contextos como desvantajosos,
contribuindo para experiências sociais e educativas
de insucesso (OCDE, 2010). No caso português,
a constituição destes territórios representou um
esforço ambicioso de política educativa para o
combate à exclusão social. No entanto, algumas
críticas e sugestões de visão mais ampla foram
sendo suscitadas: ao nível da política educativa,
procurar resolver o problema da exclusão social
através da educação (de crianças) pode ser um
ponto de partida erróneo, se considerarmos que
a exclusão social está proximamente relacionada
com questões económicas/do meio laboral; ao nível
do trabalho pedagógico de escola e turma, a visão
desvalorizada de vários stakeholders, particularmente dos professores, sobre alunos dos TEIP, é
criticável e pode estar relacionada com menores
hipóteses de sucesso escolar; ao nível da regulação local da política educativa, o desenvolvimento
desde uma visão de território escolar para território
educativo deveria ter aberto mais direcções de
desenvolvimento, contribuindo para questionar as
limitações da escola enquanto contexto educativo
(Canário, 2004).
Salientamos, por fim, que enfocar exclusivamente territórios estigmatizados não significa restringir as propostas educativas a ideários ingénuos
e benevolentes sobre o diálogo intercultural. É possível observar fortes desigualdades na estruturação
do espaço social, designadamente entre matrizes
classistas e culturais dominantes e minoritárias
(Silva, 2008). Estas desigualdades têm conduzido,
por exemplo, à progressiva perda de diversidade
linguística, no cenário actual de crescimento e
globalização das línguas dominantes. Em contexto
urbano, as desigualdades sociais continuam a ser
observadas após processos de renovação em contextos de forte diversidade social e étnico-cultural.
Aí se verifica que as políticas de social mixing não
são garantia de equidade social (Lees, 2008), pois
ainda que valorizadas pela nova classe média face
ao seu capital simbólico étnico/cultural, elas não se
traduzem numa menor diferenciação entre classes
sociais coabitantes.
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uma reflexão importante sobre finalidades e valores
educativos, considerando-os intrínsecos à própria
educação. Tal não significa isolar a educação das
condições sociais, ou separá-la do cerne da mudança
social. Significa, sim, recusar que haja uma ordem
externa ao que a educação deveria ser – uma vez
que, para Dewey, o processo educativo, na sua
integridade e continuidade, deve determinar as suas
próprias finalidades. Esta leitura tende a afastar-se
da reflexão sobre relações políticas de poder e sua
influência na educação. Dewey optava por priorizar
a mediação, encarada como interacção terapêutica
direccionada para a pacificação dos sujeitos de uma
mesma comunidade ética, aos quais é concedido um
mesmo direito de crescimento pessoal com respeito
pela sua individualidade.
Autores como Henry Giroux e Michael Apple
(in Cabanas, 2002: 316-318) desenvolveram perspectivas críticas sobre o papel da educação para a
emancipação social, reconhecendo mais claramente
uma dimensão política da educação. Apple questionou o papel da escola e da sua influência na reprodução de classes sociais, desigualdades de género
e preconceitos raciais, criticando a transmissão
cultural prevalecente na educação formal através
de mecanismos subtis, mas eficazes, ao exemplo
do currículo oculto. Apple e Giroux propuseram
currículos que invertessem a ideologia dominante,
abrindo espaço para outras ideologias e culturas não
dominantes. Giroux destacou o papel da educação
como esfera pública democrática, um espaço social
em que as pessoas possam manifestar a sua opinião
crítica através de diálogos que contribuam para a
construção de equidade, justiça e democracia.
Edgar Morin (2002), nas suas lições para
uma educação do futuro, dedicou a sexta lição à
aprendizagem da compreensão. Morin considerou
que a compreensão estava ausente das propostas
educativas na viragem do milénio, sendo que o seu
desenvolvimento requereria uma necessária reforma
nas mentalidades. Segundo o autor, só a compreensão mútua entre as pessoas, tanto em relações de
proximidade como entre estranhos, poderá provocar
uma evolução das relações humanas para além do
estado bárbaro de incompreensão. Nesse sentido,
Morin considera necessário estudar a incompreensão
nas suas raízes, modos e efeitos, não focando os
sintomas mas sim as causas do racismo, xenofobia
e preconceito.
Os três contributos apresentados não são
os únicos percursos possíveis, contudo ilustram
diferentes modos em que a educação pode ser
concebida e desenvolvida. Estas perspectivas não
são mutuamente exclusivas, mas podem ajudar a
perceber se o desenho de um dado território educativo se pauta mais por objectivos de pacificação/
/mediação, politização/emancipação, ou observação/
/monitorização.
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Retomando o campo educativo, a proposta
intercultural não é desprovida de críticas e chamadas
de atenção a algumas lacunas na sua transposição
para a prática, particularmente a partir da questão
das desigualdades. Por exemplo, pode observar-se a
relação entre o projecto intercultural e determinados
juízos morais através do foco em valores e discursos
como os que se relacionam com a tolerância. O foco
na tolerância é um dos exemplos que nos permite
equacionar até que ponto a proposta intercultural
se realiza num plano de desigualdade, dominação
e hierarquias, através de uma maioria que tolera,
condescendente e benevolente, a presença de determinadas minorias. Esta desigualdade – conjunto
de sistemas de estratificação social de base étnica
que se acrescentam a questões de classe social e
género, entre outras – é um dos pontos débeis do
conceito de interculturalidade enquanto modelo de
organização da vida social em contextos multiculturais, ao enfocar o objectivo de diálogo intercultural
podendo descurar dimensões socioeconómicas e
jurídicas essenciais à emancipação das minorias
(Malgesini e Giménez, 2000).

Conclusões

FORUM

No âmbito do projecto ALLMEET, as delegações
parceiras russas procederam à caracterização dos
diferentes territórios nos quais pretendiam implementar Plataformas Educativas Interculturais, para
as quais consideraram como prioritário o desenvolvimento de recomendações políticas e educativas
face à diversidade étnica, cultural e religiosa. Esta
diversidade respeita a um conjunto de grupos populacionais diferenciados, não correspondendo a uma
visão de emergência multicultural que se resuma
ao crescimento das populações imigrantes, mas sim
englobando diferentes religiões, línguas e grupos
étnicos indígenas dos territórios considerados ou
de outros territórios da Federação Russa.
Face à identificação destes grupos minoritários e
das acentuadas diferenças entre os territórios considerados, as delegações parceiras da União Europeia
procuraram contribuir para o diálogo intercultural
através da identificação de boas práticas políticas
e educativas potencialmente traduzíveis. No caso
português, foi organizada uma visita de estudo em
Lisboa onde, para além de seminários de disseminação científica e de práticas de mediação e educação
intercultural em Portugal, se procurou dar a conhecer
um conjunto de ofertas territorialmente ancoradas
para o atendimento e a integração da diversidade
étnica, cultural e linguística, particularmente através
do modelo CNAI (ACM) e de programas da sociedade civil e da rede escolar que revelam um sentido
inclusivo e empoderador das minorias.
Este diálogo significa uma partilha de boas
práticas e de experiências e, sobretudo, uma refleSociológico
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xão sobre as realidades em matéria de estruturas
políticas e educativas em território russo a partir de
observadores com experiência distinta, como é o
caso das delegações da UE. Por outro lado, o diálogo
vê-se complexificado pela necessidade permanente
de tradução entre delegações, particularmente por
se tratar de uma área temática em que os conceitos-chave não estão consolidados na língua russa (ao
exemplo do conceito de interculturalidade, previamente inexistente), o que implica incluir no debate
conceitos mediadores tais como o de tolerância,
que não é isento de uma visão dominadora sobre a
diversidade étnica, linguística, cultural e religiosa.
A partir deste projecto foi possível sugerir um
conjunto de pistas sobre a inclusão de minorias no
desenho de territórios educativos interculturais. Em
primeiro lugar, privilegiando o conhecimento para
lá das evidências de dado território, propusemos
uma problematização subjacente ao desenho de
cada território educativo intercultural. Em segundo
lugar, identificámos uma pluralidade de visões sobre
as finalidades da educação e seu enquadramento
de grupos minoritários. Em terceiro lugar, considerando o caso português, sugeriu-se problematizar
a questão dos territórios educativos prioritários
enquanto territórios estruturados a partir de princípios de exclusão. Finalmente, propusemos discutir
e reenquadrar o princípio da interculturalidade em
contexto de desigualdades sociais.
A educação intercultural propõe finalidades
ideais de diálogo entre culturas, mas parte de realidades contextualizadas da vida social, produtoras
de maiorias e minorias significativas. A “vontade
nominal” de incluir minorias (expressa no acolhimento de um projecto como o ALLMEET), tal como
os direitos nominais de utilização de línguas minoritárias, já significam um certo nível de valorização e
sinalização face à matriz cultural maioritária. Mas esta
nominalidade intercultural pode não ser sinónimo da
interculturalidade de matriz europeia, observando-se
que as prioridades e referências para o desenho de
Plataformas Educativas Interculturais em contextos
russos não são necessariamente as mesmas entre
si (quando por exemplo algumas regiões identificam
como prioritário o diálogo inter-religioso, e outras
centram a sua preocupação na questão étnica ou
na existência de grupos sociais bastante distintos,
como é o caso dos mais jovens ou dos estrangeiros),
nem face às prioridades e referências dos contextos
nacionais das delegações parceiras da UE.
O contexto russo sugere-nos, contra a antiguidade étnico-cultural de Portugal e da velha Europa,
que a diversidade subjacente ao conceito de interculturalidade pode passar não só pela diversidade
“vindoura”, explícita na recepção de imigrantes, como
também pela diversidade autóctone. Esta atenção
para a diversidade interna do território de referência
constitui, por si mesma, uma pista importante para

A INCLUSÃO DE MINORIAS NO DESENHO DE TERRITÓRIOS EDUCATIVOS INTERCULTURAIS

a reflexão educativa. Esta pista permite resgatar o
contributo da educação intercultural duplamente
interventora face aos novos e velhos residentes,
bem como estimular a atenção para diferentes níveis
de diferença; uma atenção que se revela essencial
para o desenho de territórios actualizados nos seus
princípios inclusivos.
Finalizamos este artigo com a observação de
que os princípios de inclusão e as experiências de
exclusão fazem parte de um mesmo continuum, não
se tratando de um binómio mutuamente exclusivo
nem se referenciando a territórios com marcas 100%
utópicas ou distópicas. Centrar a atenção unicamente
nas boas práticas inclusivas é um risco que pode
contribuir para a desvalorização das desigualdades
sociais observáveis no território em questão, como
tem sido assinalado à abordagem da interculturalidade. Uma abordagem territorialmente ancorada
sobre o princípio inclusivo da educação permite
considerar os desafios e ponderar os recursos
existentes, reflectindo criticamente sobre as boas
práticas políticas e educativas, mas também sobre
experiências exclusivas observáveis em sociedades
plurais não igualitárias.
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BREVES REFLEXÕES SOBRE AS TRAJECTÓRIAS EDUCATIVAS DE
ESTUDANTES MIGRANTES NOS SISTEMAS ESCOLARES EUROPEUS
Morena Cuconato
University of Bologna, Department of Educational Sciences

Abstract
This paper proposes an analysis of the educational trajectories of disadvantaged students, among
them migrant ones, at the transition point from lower secondary into upper secondary school/
vocational education, i.e., the age group between 10 and 16 years. The data were collected in the
European project “Governance of Educational Transition in Europe – GOETE”. The main aim of this
paper is to present the interactive aspect of students’ transitions in order to spot some different
lights to the quantitative studies stating the serious migrant educational underachievement mainly
attributed to structural causes. Instead, the findings of GOETE project highlight the interplay between socio-economic structures and family resources, institutional pathways and support provided
by education (and welfare) systems, and the subjective motivation and orientation of the young
people. Confronted with a transition demand, migrant students’ possibility to act and make their
own choices is structured differently.
Keywords: migrant students, educational trajectories, transition, educational inequality

Resumo
Este artigo propõe uma análise das trajectórias escolares dos alunos desfavorecidos, entre eles
os migrantes, na transição do ensino básico para o ensino secundário superior ou o vocacional,
entre os 10 e os 16 anos. Os dados foram recolhidos através do projecto europeu “Governance
of Educational Transition in Europe – GOETE”. O objectivo principal é apresentar a dimensão
interactiva das transições dos alunos, realçando alguns aspectos em estudos quantitativos que
apontam para um sério subaproveitamento escolar dos migrantes devido a causas estruturais.
Ao invés, os resultados do projecto GOETE destacam a interacção entre as estruturas socioeconómicas e os recursos familiares, os percursos institucionais e o apoio dos sistemas de educação
(e de bem-estar), e a motivação e orientação subjectiva dos jovens. Confrontados com a transição, a possibilidade de os estudantes migrantes agirem e fazerem as suas próprias escolhas
é estruturada de forma diferente.
Palavras-chave: estudantes migrantes, trajectórias escolares, transição, desigualdade escolar

International assessments on students’ competencies show a serious migrant educational underachievement that differs across European countries
(Schnepf, 2007). While Fossati (2011), Schneeweis
(2011), and Dustmann et al. (2012) find no significant
differences between migrant and native students in
Britain and non-European “old” migration countries, in

Nordic and Continental Europe the achievement gaps
are significant, perhaps due to language acquisition
problems. Furthermore, with the aim of contrasting
the hypothesis of an “ethnicisation” of the gap, Crul
et al. (2012) show that migrant educational disadvantage differs across countries even when examining
the same (Turkish) minority group.
Sociological research on ethnic educational
inequality has identified home resources, parental
FORUM
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class, and cultural capital as the micro-level determinants explaining the educational disadvantage of
migrant student (Kristen and Granato, 2007; Van
De Werfhorst and Van Tubergen, 2007). However,
some authors (Hanushek and Woessmann, 2011)
attach to the different structures of the educational
system the missing migrant students’ possibility to
overcome their initial disadvantage. In the GOETE
project, we combined these two hypotheses.
With the aim of nuancing the phenomenon of
migrant students’ underachievement, in this article I
start from the assumption that the learning processes
and not the learning outcomes can spot lights on the
reasons of this underachievement. The mainstreaming use of the umbrella category “migrant student”
risks either to hidden or to generalize the individual
experiences, every-day life and future expectations
that have a deep influence on students’ possibility
to cope with the school requirements. Therefore,
there is the need of an interactive approach that
pays attention both to the institutional features of
the different education systems and to the individual
traits of (migrant) students’ educational trajectories.
After introducing the main concepts framing the
theoretical approach and the methodology of this
paper partially reproducing that of the GOETE project,
I present the five clusters of educational trajectories
emerging from the data and two exemplary learning biographies of migrant students highlighting
the individual motivational factors that make them
evolving differently. The end section proposes a
discussion of the finding.

Theoretical framework

FORUM

The insight that public education is a major
factor structuring individual life course trajectories
is widely acknowledged. Social and educational
researches have focussed on the reproduction of
social inequality in and through education in general
as well as on variations across different education
systems (Allmendinger, 1989; Bourdieu and Passeron, 1977; Mayer, 1997; OECD, 2001). Since the
1990s, public and policy discourses have increasingly referred to education as lifelong learning and
human capital as factors of economic growth and
social cohesion. A key concern in this regard has
been the reduction of early school leaving (Nesse,
2009). “Early” and “(life)long” refer clearly to the
concept of life course implied in such discourses.
Despite the apparent self-evidence and relevance
of this relationship, there are many aspects, which
are still under-researched and neglected by research
and public discourse like for example the separation
between education and life course. Education tends
to be dealt with as an input factor of individual
socialisation processes determining outcomes in
later life. In between it seems to be a black-box
Sociológico
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(Kelly, 2012) and this regards particularly the life
of migrant students.
Trying to replace this dichotomist view, I propose an interconnected approach to life course and
education, complementing the question about the
effects of education on the life course with questions
about the effects of the life course on education
both in terms of education as an institution and as
processes of individual learning and development.
Therefore, the progression, performance and experiences of children and young people in education
are considered as integral parts of their life courses.
This paper deals with the educational trajectories
of children and young people in lower secondary
education, from the end of primary education to
entry into upper secondary education and vocational
training. The focus is on the complex constellations
of structure and agency at this very special point
that in many cases coincides with the end of compulsory schooling and confronts students with new
(adult) expectations, status and practices having a
long-term effect on their future life course.
The concept of educational trajectories refers to
how individuals proceed through different educational
stages, how they combine them with other life spheres, how they cope with transitions and how they take
decisions regarding their educational career. Individual educational processes and life course trajectories
should be understood in terms of a dynamic and
dialectic relationship between structure and agency
(Emirbayr and Mische, 1998; Giddens, 1984), that
is to say between institutionalised life course and
subjective biography. Educational trajectories are
embedded in social structures providing individuals
with different resources and opportunities while at
the same time resulting from individual decision-making and complex interactions between students
and other actors. Progressing through school implies
an institutionally defined role and career and at the
same time represents an integral part of student
biographies (Heinz et al., 1996; Helsper et al.,
2008). While school careers are standardised and
structured by curricula, teaching and assessment,
school biographies are individual and structured
by subjective meaning and the need for coherence
between school and other aspects of life.
Another key aspect that adds to the complexity
of educational trajectories is that the time children
and young people spend in the education system is
not always as linear and homogeneous as suggested.
School entry, changes between school levels and
exit from school education represent major transitions, which can proceed more or less successfully
having consequences for the individual self-concept
as student. However even within stages of school
attendance there are transitions like changing school
due to moving house, a very frequent experience
for what concerns migrant students, repeating
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Methodology and empirical data
This article grounds on empirical data from a
sub-project carried out in the eight countries participating in the GOETE Project: Germany, Finland,
France, Italy, the Netherlands, Poland, Slovenia and
the UK. Qualitative case studies in three cities per
country were conducted in disadvantaged “local
school spaces” (Maroy, 2004), which includes also
extra- school educational actors as well as extra-curricular learning opportunities integrating or
complementing the school curriculum which can
therefore affect the educational trajectories of
young people.
In order to reconstruct the interactive nature of
students’ educational trajectories, the case studies
involved students, parents, teachers, principals and
local policy makers. Data were gathered from group
discussions with students and teachers, individual
in-depth interviews with parents (N=109) as well as
with students during (N=195) and after they had left
lower secondary education (N=109), reconstructing
their trajectories up to entering the post-compulsory
stage. These interviews were analysed in order
to compare the different views of the actors and
reconstruct interactive constellations. The coding
process was composed by a combination of qualitative content analysis and grounded theory and
combined open coding with the development of a
joint code tree built from the open codes developed
by the different national teams.
Although designed as an international comparative study, GOETE data do not allow for a comparative
analysis in a representative sense as the samples
are not representative and the data were collected
at different time points. Comparative analyses in the
GOETE project therefore rely on interpretation by
contextualising specific findings with regard to different cultural and structural contexts. Nevertheless,
reference has been made to existing comparative

typologies first as a rationale for the comparative
sampling of differing national contexts and second
as an interpretative framework that helps explain
differences and similarities (Walther et al., 2009).
We adopted the typology developed by Allmendinger (1989) who analyses education systems
according to the key dimensions of stratification and
standardisation. Stratification refers to the way and
the extent to which differentiated routes through
education lead to different outcomes, i.e. qualifications of unequal status. Standardisation refers to the
way and degree to which contents and qualifications
of education are regulated and recognised.
For the GOETE research, this typology is relevant for understanding the relationship between
education and later life course, access to and within
education, the labour market value of education,
and mechanisms of educational governance. The
resulting typology distinguishes four ideal types,
three of which are covered by countries in the
GOETE project.
STANDARDISATION

Low

High

Italy, Poland,
UK

Finland,
Slovenia

–

France,
Germany,
the
Netherlands

STRATIFICATION

Low

High

Table 1  Categorisation of countries; based on Allmendinger’s typology (1989)

Moreover, in order to address the relevance of
education, a biographical perspective is needed, and
has to be linked with given or withheld support inside
and outside school. The model of transition regimes
(Walther, 2006) combines Allmendinger’s typology
with the model of welfare regimes of Esping-Anderson
(1990), and includes youth-specific dimensions
such as young people’s access to social security,
orientations of policies for unemployed youth as
well as dominant cultural meanings of disadvantage
and youth. This model also distinguishes four types,
which are covered by GOETE countries. The types,
however, do not apply to post-socialist countries
like Poland and Slovenia (see table 2).
Combining this two typology in the analysis of
the finding should provide a more comprehensive
insight into how social inequality is constructed
and reproduced through overall discourses, institutional regulation, formal and informal support,
individual decision-making and – above all – comFORUM

school years (in some education systems), being
stigmatised as a (migrant) underachieving student,
or being downgraded to a school of lower status.
All these factors – some more visible and evident
than others – impact on the educational course and
broaden or narrow future life chances.
Therefore, analysing transitions implies taking
into account three dimensions: the institutional,
individual and interactive. This last regards the involvement of key actors in educational decision-making
at transition point. This perspective is central to avoid
the trap of methodological individualism, which is
to reduce decisions to individual (rational) choice
or structural determinism assuming an automatism
between structural conditions and individual decision-making, which is the main shortcoming of many
studies on migrant students’ underachievement.
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Table 2  GOETE countries according to youth transition regimes
Regime type

School

Training

Welfare

Disadvantage

Youth

Universalistic (FI)

Comprehensive

Standardised

State

Individual/
/Structural

Liberal (UK)

Comprehensive

Non-standardised

State/family

Individual

Economic
independence

Employment-centred
(D, FR, NL)

Selective

Standardised

State/family

Individual

Vocational
socialisation

Under-institutionalised (IT)

Comprehensive

Non-standardised

Family

Structural

Status vacuum
(dependency)

Post-socialist countries
(PL, SI)

Comprehensive

Variable

State/family

Individual/
/Structural

Variable

plex interaction between different levels and actors
rather than following one-dimensional causalities.
Its comparative dimension allows differentiating
between general dimensions and factors involved in
the emergence of educational trajectories and their
particular expressions in the context of different
national education systems and welfare states. In
the next section, we shortly present the main findings resulting from the analysis of case studies.
As our specific focus is on students with a migrant
background, we present their cases more in details
through two individual examples.

Diversity of educational trajectories
The qualitative analysis of the 106 in-depth
interviews with young people attending schools located exclusively in disadvantaged contexts was made
reconstructing their trajectories according both to
structural aspects (especially socio-economic status,
gender, migration or ethnic minority background but
also institutional structures of the education system)
and to individual agency. Interviews were structured
by an open beginning allowing for a biographical
narrative followed by a series of topics addressed
in all interviews to allow for comparison. Both
perspectives were interrelated in the dimensions of
earlier ruptures, destinations after lower secondary
education, and degrees of choice. Operationalising
educational trajectories in terms of ruptures, destinations and choice implies a crude reduction of
complexity, however it served as a heuristic means
to distinguish different patterns without neglecting
the tension between social structure and individual
agency. All the steps of the 106 educational trajectories were clustered in a matrix according to the
above-mentioned categories from which five main
patterns emerged:

FORUM

1. Smooth academic: linear progression into
general upper secondary school without
ruptures and in correspondence with one’s
own preference;
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2. Smooth vocational: linear progression into
vocational upper secondary education or
training without ruptures and in correspondence with own one’s preference;
3. Discontinuous academic: trajectory into
general upper secondary education after
earlier ruptures and/or requiring compromising one’s own preferences;
4. Discontinuous vocational: trajectory into
vocational upper secondary education or
training after earlier ruptures and/or requiring compromising one’s own preferences;
5. Intermediate or remedial: trajectory leading
into pre-vocational schemes or preparatory
courses after previous ruptures and against
one’s own preference.
Despite the non-representativeness of the
sample, it becomes obvious that patterns are partly
structured by education systems. In comprehensive
school systems migrant students display smooth trajectories into upper general or vocational education
while discontinuous patterns are closely related to
the selection mechanisms in differentiated systems,
especially in Germany and the Netherlands. In the
following I show in more detail the individual interplay
of factors involved in two migrant students’ trajectory contrasting a selective and a comprehensive
education system in order to show the two different
“windows of opportunity”.
Ron lives together with his parents and his sister
in Rotterdam (Netherlands). His father (Dutch) works
as administrative employee, his mother (Surinamese)
stays at home. At the time of the interview, he has
already 18 years of age due to ruptures in his school
career. It was “quite a dramatic period”, because
he was bullied most of the time in primary school.
Neither teachers nor pupils helped him: “Otherwise
I would have had a better youth and would have
attended school with much more pleasure”.
After primary school, he was advised to attend
a special school for students with learning difficulties
and behavioural problems although no test was made.
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Table 3  Trajectory of Ron (NL) into vocational education or training (discontinuous vocational)
Family
and social
background

Migration
background,
difficult
area,
segregated
schools

Primary
school

Experience
of bullying

Transition to
lower-secondary

First years in
special school
(on school
advice without
test)

Lower
secondary

Transition to
post-compulsory

Support
experience

After 3 years
transition
to lower
vocational
school
implying 2
years more
than normally

Vocational
school in
business
management
following advice
of friends and
parents

Primarily
parents,
negative
experience of
institutional
support

He regrets having lost two years as, according to
himself, he was not a bad student. Nevertheless,
he appreciates the time in that school where he
regained self-confidence: “I changed completely. If
that had not happened I might not even be able to
have this interview and to care for myself”.
After three years, he passed on to regular lower
vocational school (still a school of low status) where
he is again allocated on a low level: “I told them
that I found it too easy but they thought that I did
not do well enough and when I got good marks but
sometimes a bad mark, they took that as proof”.
In this school, he tried not to be associated with
bad students. He did not mind being referred to as
a “nerd”, he wanted to learn. He achieves a lower
secondary vocational qualification in trade and
administration.
After lower secondary education, his parents
advised him to choose a sector with safe labour
market prospects: “First of all you must have a stable
basis”. Regarding institutional help he says: “Help is
a big word”, guidance lectures and open days were
“not so relevant”. He chose a vocational school for
business management relying on recommendations
of friends already attending it and because it is close
to his home. He was disappointed when he found out
that he was again categorised too low. He tried to
protest, “right at the beginning so that they might
have done something about it”, but “they” did not
listen. Nevertheless, he did not lower his aspirations. He has developed the intention to finish this

Postcompulsory
stage

Intends to
continue
as high as
possible in
this strand

course in less time than foreseen. He likes the new
school – a new start, nice new fellow students and
teachers. The biggest difference is that students
behave as grown-ups.
In the future, he wants to get “as many diplomas as possible” and to become “a rich man” able
to support his parents. Regarding his chances, Ron
appears realistic, it can always turn out differently
from what you wanted, but he is not pessimistic either.
Ronaldo lives in a Roma settlement in Murska
Sobota (Slovenia) with his elderly and unemployed
mother. During primary and lower secondary school
he experienced discrimination. He admits that he
caused problems due to his “playful” attitude but also
felt treated as the “scapegoat on duty”. His decision
to enrol in a medical upper secondary school is inspired by TV medical series which he likes a lot, and
by his cousin who graduated from the same course.
His mother is very ambitious and expects him to
avoid a low status vocational career. Therefore, he
decided to enrol in the present school despite the
teachers’ recommendations to enrol in a vocational
school due to his poor final testing at the end of
lower secondary school. Although he knows that the
current course may be too difficult and demanding
for him due to his bad working habits, he affirms:
“this is my choice, I really don’t care what other
think about it”. However, after a few months he
is already considering the option of changing to a
shorter medical programme or – following the advice
of another cousin – even to a vocational school for

Table 4  Trajectory of Ronaldo (Slovenia) into a (smooth) academic trajectory.

Roma minority,
absent father,
unemployed
mother, Roma
settlement

Comprehensive
compulsory education

Institutionally
smooth has no
transition between
primary and lower
secondary school.
Individual problems:
discrimination, poor
work habitus

Transition to postcompulsory

Support
experience

Post-compulsory
stage

General upper
secondary
school with a
medical profile
despite school’s
recommendations
for vocational school

Cousins as role
models, little
support from
parents and high
mother’s pressure

Ambivalent attitude
swinging between the
ambition of finishing
the present school
or switching to car
mechanic
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car mechanics, if he does not perform well. At the
end of the interview, he stresses again the will to
finish the present school “I trust myself; I think I
will finish [this] school”. It remains uncertain whether his personal desires and ambitions are strong
enough to make up for the disadvantages resulting
from his minority status, his lack of family support
and his diffidence towards institutions.

Concluding remarks: migrant students
in transition under conditions
of disadvantage and inequality

FORUM

The empirical analysis seems to confirm the
hypothesis that in comprehensive schools, as opposed to selective systems, students are less at risk
of failing due to institutionalised transitions and
cooling out mechanisms. As Ronaldo attends the
comprehensive Slovenian school, his trajectory to
upper-secondary education is smooth in comparison
with that of Ron. However, the experience of being
the “scapegoat on duty” makes him mistrusting
teachers and educators. His attitude swings between
an apparent self-confidence and the awareness of
the need of a “plan b” to develop in case of failure.
While Ron has developed a more realistic vision
of the space of action that the system gives him
and he is ready to struggle as much as he can for
moving successful within it, Ronaldo develop his
plan according to his mother’s ambition and his
naïve interest for the medical profession. He looks
for role models within the family; he look at both
his male cousins independently from their field of
work: it seems that for him is more important to
have someone to follow than to develop an own
interest. However, it must be said that Ronaldo
is four years younger than Ron is and in Slovenia
the selection processes starts in upper secondary
education. This could also explain the different
parental advises. In the case of Ron, he and his
parents has already experienced the institutional
constraints that make them having a pragmatic
approach towards education; in the case of Ronaldo,
instead, the ambitious mother has seen his son
proceeding smooth though education and therefore
she develops higher expectation pressuring him to
enrol in the highest track of education. This observation is common to other parents with migrant
origin: in the countries with less selective systems,
they develop for their children plans that are more
ambitious than in the selective ones, stressing them
to follow the highest path, independently from their
interests and learning attitude.
Coming back to Ron, it is important to underline
that his trajectory reflects a series of factors found
also in other discontinuous and/or compromised
trajectories into vocational education or training,
the two clusters in which we found the majority of
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students with a migrant background (21 out of 34)1.
One factor is the experience of bullying, which was
not dealt with adequately in school by placing him in
a special school; the individual pays for the systemic
inadequacy of the school. This means that in case of
underachievement or problematic behaviours students
either are tracked in a stigmatized vocational route
(without continuation towards higher education) or are
segregated in special needs schools instead of being
institutionally supported. Segregation also applies in
socio-economic terms as Ron characterises his educational trajectory structured by schools with a high
share of students from disadvantaged backgrounds
and a climate of stigmatisation, de-motivation and
resistance. However, Ron develops a struggling
attitude and a clear prospect of his future priorities
that makes him ready to resist to these constraints.
Many migrant students in these clusters apparently
succeed in re-interpreting disadvantage as challenges
they feel able to meet. They share the ability to keep
their educational and professional plans alive despite
of adverse circumstances and to mobilize different
kinds of support.
These two exemplary learning biographies
should have demonstrated that education systems
alone do not explain all differences in educational
trajectories at transitions’ moments. Transitions are
“done” and processed in an interactive way through
negotiation and struggle between different actors at
different levels. This regards especially the trajectories of young people with a migrant background
whose parents are less confident with the education
system of the host country and often compelled to
follow work moving around countries, cities or areas
causing ruptures in the educational trajectories of
their offspring. The analysis of patterns of trajectories reveals that also under conditions of social
disadvantage individual cases differ with regard to
existing “windows of opportunity” towards different
directions, at different moments and depending on
different actors. Understanding small-scale interaction is necessary to extend the knowledge that
socio-economic structures of inequality, as well as
institutional structures of selectivity, make a difference to how these mechanisms work instead of
generalising the stigmatizing discourse of migrants
students as underachievers.

Notes
1

11 of the 21 students in these two discontinuous and or
compromised trajectories attended German and Dutch
schools (selective systems) while the other 10 were
schooled in the other six countries participating to the
project (FI,FR, IT, PL, SL, UK)
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Abstract
One of the stated aims of the state-funded school system in Scotland is to help develop global
citizens for the future. This paper argues that Global Citizenship must recognize the continued
widespread adherence to religion, acknowledge religious diversity and the challenges faced by
religious minorities to ensure a more comprehensive education in cultural identity, human rights,
diversity and inclusion. The paper uses the example of the Jews in the Greater Glasgow Area
and Scotland to illustrate this point. A discussion and analysis of the history and contemporary
manifestations of anti-Semitism is used to provide a deeper and more nuanced knowledge and
understanding of this form of discrimination.
Keywords: anti-Semitism, Glasgow, Scotland, Global Citizenship

Resumo
Um dos objectivos declarados do sistema escolar financiado pelo Estado na Escócia é ajudar a
desenvolver cidadãos globais para o futuro. Neste artigo argumenta-se que a Cidadania Global
deve reconhecer a contínua adesão generalizada à religião, dar conhecimento da diversidade
religiosa e dos desafios enfrentados pelas minorias religiosas para garantir uma educação mais
abrangente sobre identidade cultural, direitos humanos, diversidade e inclusão. No artigo é usado o exemplo dos judeus da Greater Glasgow Area e da Escócia para ilustrar este tópico. Para
possibilitar um conhecimento e compreensão mais profundos e detalhados sobre esta forma de
discriminação, recorre-se a uma discussão e análise da história e manifestações contemporâneas
de anti-semitismo.
Palavras-chave: anti-semitismo, Glasgow, Escócia, cidadania global

The aim of this paper is to argue for the inclusion
of a knowledge and understanding of religion, religious diversity and the challenges faced by religious
minorities in Global Citizenship (Biesta, 2013). The
paper uses the example of the Jewish community
in the Greater Glasgow Area and in Scotland to
illustrate this point, but also to demonstrate that
acquiring this knowledge and understanding requires a sophisticated approach that understands the
problematic nature of the term anti-Semitism and
draws on different sources and may even question

some interpretations of the history as written by
members of the Jewish community (Collins, 1993;
Endelman, 2002; Kushner, 1996; Levy, 1958).
This paper commences with an exploration of
Global Citizenship. Global Citizenship, as configured
in Scotland, that includes a focus on cultural identity,
human rights, diversity and inclusion (Learning and
Teaching Scotland, 2011). The paper argues, in
accord with the Council of Europe, that religion and
religious diversity are key dimensions of national
and international society and should be studied to
ensure a greater knowledge and understanding of
how they impact on the lives of people in contemFORUM
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porary societies. The paper continues with a brief
overview of contemporary religious adherence in
Scotland as represented in the 2011 national census and explains that the paper will focus on the
Jewish community in the Greater Glasgow Area and
Scotland (The Scottish Government, 2014). This is
followed by a short history of the establishment and
development of the Jewish communities in Scotland
(Abrams, 2009; Collins, 1993; Levy, 1958; Phillips,
1979). The paper then discusses the problematic
nature of the term anti-Semitism; the multifaceted
explanation of anti-Semitism of Brustein and King
(2004) and the explanation of sectarianism by the
European Parliament (2016), (Borowski, 2010;
Braber, 2007; Collins, 2008; Kushner, 1996). The
paper then examines the narratives of anti-Semitism
in Glasgow and Scotland and the “forgotten” history
of anti-Semitism and provides an analysis of the
major incidences of anti-Semitism, using different
dimensions of anti-Semitism. The conclusion concurs
with the recent inquiry What’s Changed about being
Jewish in Scotland? (2016) that “more and better
education” about Judaism is required in schools and
for adults and this should include a much greater
awareness of the extent of historical and contemporary anti-Semitism in the Greater Glasgow Area
and Scotland.

Global Citizenship

FORUM

There are a number of different ways in which
global citizenship can be described. The following
explanation from Oxfam is used by charities
and organisations focused on school curriculum
(IDEAS, 2016). A global citizen is someone who:
“is aware of the wider world and has a sense of
their own role as a world citizen; respects and
values diversity; has an understanding of how the
world works; is passionately committed to social
justice; participates in the community at a range
of levels, from the local to the global; works with
others to make the world a more equitable and
sustainable place and takes responsibility for their
actions” (Oxfam, 1997).
Despite the popularity of the terms, Citizenship
education and Global Citizenship, they are contested
concepts and have become increasingly problematic.
Citizenship has been associated with “membership of
an individual to a political community defined within
the contours of the Nation-State” (Tawil, 2013).
However, there are issues, in some countries, about
who legally qualifies for membership and how this
impacts on the position of migrants, refugees and
the ten million stateless people in the world (UNHRC,
2016). The concept of Global Citizen is contested
because citizenship is normally legally configured
as membership of a state and not as membership
transcending individual states (Tawil, 2013).
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Global Citizenship in Scotland
Global Citizenship is associated with school
education in Scotland (by contrast, Intercultural
Education is associated with different forms of post-school education). Citizenship and Global Citizenship
were introduced as part of the Scottish Curriculum
for Excellence in 2004 (Scottish Executive, 2004).
The Curriculum for Excellence is “encapsulated” in
four capacities that enable a young person to be: a
successful learner; a confident individual; a responsible citizen and an effective contributor (Education
Scotland, 2016a). A responsible citizen is one who
has “respect for others” and has a “commitment
to participate responsibly in political, economic,
social and cultural life”. Two of the capabilities of a
responsible citizen are to “develop knowledge and
understanding of the world and Scotland’s place in
it” and “understand different beliefs and cultures”.
Biesta (2013) points out that, surprisingly, religion
is noticeably absent from the core Curriculum for
Excellence documents that reference Citizenship or
are focused on Citizenship (Learning and Teaching
Scotland, 2002; Scottish Executive, 2004).
Citizenship, like the other three capacities, is
supposed to be developed through the eight curricular areas in schools (Expressive Arts, Languages,
Religious Education, Social Studies, Health and
Wellbeing, Mathematics, Sciences and Technologies). Global Citizenship, which is closely connected
to Citizenship, is described as being a key context
for learning across the Scottish school curriculum
(Education Scotland, 2016b). Citizenship and Global
Citizenship, then, are not designated as distinct
curricular subjects in school education in Scotland.
This can be contrasted with the separately funded,
governed and structured English school education
system (Holt et al., 1999). In England, Citizenship
Education was introduced into the National Curriculum in September 2002 (Keating et al., 2010). It
became a statutory, discreet and compulsory subject
at that time and aims to provide a “high-quality
citizenship education (that) helps to provide pupils
with knowledge, skills and understanding to prepare them to play a full and active part in society”
(Department for Education, 2013).
The positioning of Citizenship and Global Citizenship in the Scottish school curriculum reinforces
and promotes the idea that all curriculum areas can
contribute to Citizenship and Global Citizenship, and
this can be accomplished in an interdisciplinary way.
Global citizenship incorporates three main strands:
(1) Education for Citizenship; (2) International Development and (3) Sustainable Development (Learning
and Teaching Scotland, 2011). The first two strands
are of particular importance for this discussion.
Education for Citizenship is focused on: “Developing
children and young people’s sense of rights and res-
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Religion in Scotland
Historically, religion in Scotland has been
almost synonymous with Christianity since the fifth/
sixth centuries up to the mid twentieth century and
this has had an important impact on Scottish life,
culture and national identity (McCrone, 2001). One
of the key moments in this history is the Scottish
Reformation in 1560 that rejected Catholicism and,
as a result, the Church of Scotland, a Presbyterian
Christian denomination rooted in Calvinism, would
become the predominant Christian Church (Lynch,
1992). The construction of Scottish national identity was partially formed in the 19th century around
the concept of a Presbyterian Protestant people
(Robbins, 2000). This was to be challenged by an
influx of Irish Roman Catholics fleeing a series of
famines in Ireland and dramatically increasing the
small local Catholic population (Devine, 2006).
This challenge generated some sectarian hostility
and, in times of economic depression such as the
1930s, anti-Catholic campaigns (Finn, 2003). There
are other Christian denominations in Scotland and
also a number of smaller religious minorities, most
notably, the Muslims, the Jews, the Hindus, Buddhists
and the Sikhs. The national Scottish census of 2011
reported that 53.8% of the population claimed they
belonged to a Christian denomination (The Scottish
Government, 2014). The minority religions accounted

for a very small percentage of the total population:
Muslim (1.4%); Hindu (0.3%); Sikh (0.2%); Buddhist
(0.2%) and Jewish (0.1%).
There has been a decrease in religious adherence in Scotland, as recorded in the 2011 national
census compared to the 2001 national census, but
there still remains 56.3% of the population who claim
adherence to religion (36.7% claim they have no
religion and 7% did not answer the census question
in the 2011 census). There has been an interesting
increase, albeit small, in the minority religions; the
Jewish community has remained stable. All of these
religious groups have a physical and quite vibrant
presence in Scotland and contribute to a greater
understanding of the complexity and international
nature of religious manifestation, belief and practice
(Devine, 2006; Maan, 1992). It can be argued that
all these religious traditions may be best studied in
schools within the context of the curricular area of
religious education, but the knowledge and understanding of religious traditions, wherever primarily
addressed, should have an interdisciplinary focus
that contributes to the process of educating global
citizens. One of the challenges for educating global
citizens in Scotland is to help young people value
diversity, including religious diversity, but also
understand the causes and impact of historical
and contemporary forms of discrimination. This is
equally important for those who are undertaking
programmes and courses in Intercultural Education
at post-school level.
As has been stated, the majority of the Scottish
population (53.8%) continues to claim some form
of adherence to Christianity (The Scottish Government, 2014). While the denominational divisions
between Roman Catholics and Protestants have
been well documented and well publicized, it is
important to explore the inclusion of other minority
religious groups, such as the Muslims, the Hindus,
the Buddhists, Sikhs and the Jews and the serious
challenges they have faced in living in Scotland
(Scottish Executive, 2005; The Scottish Government, 2014). This paper will focus on the inclusion
of the Jewish community in the Greater Glasgow
Area and Scotland and explore some historical and
contemporary aspects of anti-Semitism. The Jewish
community has been chosen for this study because
they have been established much longer than any
other religious minority in the 19th to 21st centuries
(outwith the Christian denominations) (Abrams,
2009; Collins, 1993; Levy, 1958; Phillips, 1979).

Brief history of the establishment
and development of the Jewish communities
in Scotland and Glasgow
It is important to have some understanding of
the history of the Jews in Glasgow and Scotland.
FORUM

ponsibilities within communities at local, national and
global levels” and “fostering informed decision making
and the ability to take thoughtful and responsible
action, locally and globally”. International Development is focused on: “preparing children and young
people for life and active participation in a global,
multicultural society” and “developing a knowledge
and understanding of the world and Scotland’s place
in it”. Global Citizenship is ultimately designed to
enhance social literacy and to help young people to
gain an understanding of, and critically investigate:
cultural identity; human rights; diversity and inclusion
(including prejudice and racism).
Learning about cultural identity on a local,
national and international scale necessitates a knowledge and understanding of the religious dimensions
of cultural identity. On the local level, this is based
on the continued, rich historical and contemporary
traditions of religious life in Scotland (Houston, 2008;
Kenis et al., 2010; McKillop, 2015). On the wider
level, this is based on recognition of the worldwide
adherence to religious beliefs of many kinds and
in the acknowledgement by organisations such as
the Council of Europe, in the post 9/11 context, of
religious diversity and the importance of including
religious education in Intercultural Education in
schools in Europe (Council of Europe, 2015; Jackson,
2009; Keast, 2007; Pew Research Center, 2010).
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There are accounts of the existence of individual
Jews and Jewish families living in Scotland prior
to the nineteenth century. There is, however, little
evidence of any Jewish communities prior to this
date. There were a few academics and teachers
who had converted from Judaism and worked in
Edinburgh in the seventeenth century (Levy, 1958).
There were also a few Jewish tradesmen in Edinburgh
in the seventeenth and eighteenth centuries. The
first Scottish born Jews to graduate from Scottish
Universities were Louis Ashenheim from St Andrews
in 1839 and Asher from Glasgow in 1856 (both in
medicine) (Collins, 1987). Herman Lyon is noteworthy because he procured a Jewish burial place on
the Calton Hill in Edinburgh in the 1790s (Kadish,
2015a). The first recorded Jewish community of
twenty families opened a place for worship in Edinburgh in 1816 and moved to larger premises in 1825
(Phillips, 1979). This early community was engaged
in the clothing, fur and jewel trades. After a series of
moves, a purpose-built synagogue was established
in Salisbury Road Edinburgh, in 1932 with a capacity
for one thousand people (Kadish, 2015a).
Most of the early history of the Jews in Scotland
is focused in Edinburgh and there were other small
Jewish communities that were established in Aberdeen, Ayr, Dundee, Dunfermline, Falkirk, Greenock
and in the Highlands and Islands (Abrams, 2009;
Phillips, 1979). The Jews who settled in Glasgow
were to create the largest Jewish community in
Scotland. This Jewish community was first established in Glasgow in 1823 by traders and merchants
and grew slowly (Collins, 1993; Levy, 1958). The
community in Glasgow established a synagogue in
the city centre in the 1850s and opened the first
purpose built synagogue in Scotland in Garnethill in
1879 (Collins, 1987). This grand building is described
as a Cathedral synagogue, similar to other Cathedral
synagogues in Victorian Britain (Kadish, 2015a). The
numbers in the Glasgow Jewish community were
greatly increased by the arrival of Eastern European
migrants in the 1880s. The newcomers who spoke
Yiddish settled in the Gorbals, in the south of the city,
and increased the Glasgow community from 2,000
in 1891 to 7,000 within a decade (Collins, 2008).
There were tensions between the more established Jews around Garnethill and the incomers
in the south side. This tension was possibly due to
a combination of a division in social class between
the affluent established Jews and the more working
class Jews in the south side and a clash of religious
culture (Lipman, 1990). The Garnethill synagogue
was considered to be an englisher shul by the Jews
in the south side – a synagogue for assimilated
Jews (Braber, 2007). There was a further influx
of Jews into Glasgow from Germany beginning in
1933. These Jews were fleeing the rise of National
Socialism and on arrival in Britain were distributed
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to the cities which had sizeable Jewish communities
at that time (Grenville, 2010). There were tensions
between the more settled Jews and the new arrivals
around national and religious identity and there was a
perception that the German Jews were less religious
and had compromised their religious identity in favour
of their national identity (Alderman, 1998). These
tensions eased as the atrocities committed under
the “final solution” became more widely publicized
and there was a greater understanding of the plight
of the German Jewish refugees (Kolmel, 1987).
In the pre-World War II period, over sixty
Jewish shops and workshops produced an intense
and colourful Jewish street life in the Gorbals
(Wasserstein, 1996). There were Jewish bakers,
butchers and grocers and Yiddish was spoken in
the streets (Devine, 2006). When the Gorbals was
redeveloped in the 1960s the Jewish community
dispersed throughout the south side of the city and
the Greater Glasgow Area (Kenefick, 2013). There
are now no Jewish buildings left in the redeveloped
Gorbals area (Kadish, 2015b). The vast majority of
the Jews in the Greater Glasgow Area are Orthodox
(Collins, 2008). In 1931 a Reform congregation was
formed in Govanhill in the south side of Glasgow
(Braber, 2007). This congregation was small, though
the numbers were increased by the arrival of the
German Jews in 1933.
The contemporary Jews in Scotland, according
to the census of 2011 constitute 6,000 (0.1%) of
the population in Scotland and the Jews in Glasgow
constitute 897 (0.2%) of the population of the city
(Glasgow City Council, 2013; The Scottish Government, 2014). The population of Jews in East Renfrewshire Council area, in the Greater Glasgow Area, is
2,399 (2.6%) of the Council area (East Renfrewshire
Council, 2015). The majority of the Jews in Scotland,
therefore, are incorporated in the Greater Glasgow
Area. There is justified pride about the considerable
contribution of members of the Jewish community
in local and national politics, Academia, Medicine,
Literature and the Arts (Collins, 2008).

Anti-Semitism
Iganski and Kosmin (2003a: 6-7) argue that
the term anti-Semitism has developed from a concept that was originally used to describe a form of
racism to a concept that has become a “catch-all”
term. This catch-all term now applies to all “bigotry,
prejudice and discrimination” towards Jews (Falk,
2008). It is useful, for the purpose of this article to
discuss three periods of anti-Semitism: the period
from the late 19th century up to the Holocaust; the
Holocaust and immediate post-Holocaust period
and the period from the 1990s to the present day.
There are various popular theories posited for the
rise in anti-Semitism prior to the Holocaust. One is

THE IMPLICATIONS OF HISTORICAL AND CONTEMPORARY ANTI-SEMITISM

that is not anti-Semitic: “criticism of Israel similar
to that leveled against any other country cannot be
regarded as anti-Semitic”.
The academic discussion about the breadth of
the term anti-Semitism (Iganski and Kosmin, 2003a)
and the multifaceted nature of the term (Brustein
and King, 2004) and the diverse examples provided
by the European Parliament help to explain the
serious challenges that are faced in the analysis of
incidences of anti-Semitism.

Narratives of anti-Semitism in Glasgow
and Scotland
There have been a number of interesting
approaches to the issue of anti-Semitism in the literature about the history of the Jewish community in
Glasgow and the wider Jewish community in Scotland
– as written by members of the Jewish community or
by those associated with the community. A common
approach adopted by Jewish writers is to highlight
the lack of concerted anti-Semitic activity in the
history of Jews in Scotland and compare this with
other parts of the UK and Europe. This approach is
favoured in academic and literary accounts such as
those by Levy (1958), Daiches (1957; 1977) and
Glasser (1986). Levy, for example, in 1958 stated:
“It has been truly said that Jews have never been
persecuted in Scotland – and that can be said of
few other countries with a long history…” (1958: 9).
Abrams concurs fifty years later in 2009: “In general,
unlike most other European countries, Scotland has
had a good record of tolerance towards Jews, and
a lack of anti-Semitism. This was especially true
outside of Glasgow and Edinburgh” (2009: 82).
Collins (2008) and Borowski (2010) are in accord
with these views. However, they also comment (with
Abrams) on an increase of incidents of anti-Semitism
since the 1960s, which has intensified as a result
of tensions in the Middle East.
There are very few historical incidences of
anti-Semitism reported in the literature discussed
above and these incidences appear to support and
confirm the narratives that have been developed. It
is reported that some bowling clubs and golf clubs
in the Greater Glasgow Area would not admit Jewish
members in the 1920s and beyond this period,
prompting the establishment of a Jewish golf club
in 1928 (Devine, 2006). Similarly, there are very
few reported incidents of anti-Semitism in the Ayr
community and the small community in Greenock
was well integrated into the local community. In
Aberdeen, in the 1980s, there were attempts to
block both the twinning between the University of
Aberdeen and a University on the West Bank and
the visit of an Israeli delegation (Abrams, 2009).
There were further minor incidents, and in the early
2000s, there was an increase of anti-Semitic activity
FORUM

the modernization thesis that argues that liberalism
and capitalism helped to enable the “political, social
and economic emancipation of the Jews” leading to
a fear of the rise of the power of the Jews (Brustein
and King, 2004: 36). Brustein and King (2004) dismiss
this theory as it cannot be substantiated across the
European states. Another theory is the scapegoat
theory: the Jews as minority groups acted as useful
scapegoats at times of economic and national crisis.
This is discounted on the grounds that other minorities were used as scapegoats and it too cannot be
substantiated across the European states. Brustein
and King (2004: 38) argue that anti-Semitism should
be understood as multifaceted and that this includes
recognition of a range of “religious, economic, racial
and political prejudice”. The second period is the
Holocaust and immediate post-Holocaust era, though
care must be exercised in the use of the term “Holocaust” as neither the Nazis nor the Jews used this
term at the time of the Holocaust. The term Holocaust
should not be used synonymously with “Auschwitz”
(Bloxham and Kushner, 2005). There are still debates
about how the Nazis (and others), during a time of
chronic economic depression, were able to translate
an ideology of racism against the Jews into a policy
of murder and then genocide (Bloxham and Kushner,
2005: 8; Cohn-Sherbok, 2006). The third period is
the rise in anti-Semitism in Europe from the 1990s
(Iganski and Kosmin, 2003b). Iganski and Kosmin
(2003b) make the connection between the rise in
anti-Semitism in Britain and events in the Middle
East and the reporting of these events in the British
media. Incidences of anti-Semitism, for example,
increased at the inception of the second Intifada in
2001 and as a result of the Israeli occupation of the
West Bank in 2002.
The rise in anti-Semitism across Europe, in
recent years, has been monitored by the European
Parliament and the Parliament has produced the
following detailed working definition: “Anti-Semitism
is a certain perception of Jews, which may be
expressed as hatred towards Jews. Rhetorical and
physical manifestations of anti-Semitism are directed
towards Jewish or non-Jewish individuals and/or
their property, toward Jewish community institutions and religious facilities” (European Parliament,
2016). Anti-Semitism can be expressed in “speech,
writing, visual forms and action and employs sinister stereotypes and negative character traits”. The
European Parliament provides a very useful list of
examples of anti-Semitism which can be accessed
at http://www.antisem.eu/projects/eumc-working-definition-of-antisemitism/. This includes examples
that involve forms of racist, religious, political, economic and societal discrimination, Holocaust denial
or accusations of Holocaust exaggeration.
The European Parliament does acknowledge
that there can be valid criticism of the state of Israel
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caused by the conflict between the Israelis and the
Palestinians, though, there is no record of physical
violence towards the Jewish community in Aberdeen.
Abrams notes that there has been a series of anti-Zionist (non-acceptance of, and denial of legitimacy
of, Jewish nationhood) and anti-Semitic incidents in
Dundee since the 1960s that have led to the dwindling of the Jewish community (Alderman, 2002).
Abrams (2009) argues that the low levels of
anti-Semitism and very low levels of serious anti-Semitism in Scotland can be accounted for by the
respect of the Scottish Protestants for the Hebrew
Bible and the “people of the book”. Other reasons
for the historical low levels of anti-Semitism may be
that the Jews did not compete for semi-skilled and
unskilled jobs but created their own employment such
as tailoring and peddling (Devine, 2006). The Jewish
community also relied on their own social welfare
provided by the Jewish Board of Guardians and other
agencies so that new arrival Jews in the Gorbals
would not be a burden on public relief (Collins, 1990).
The history of religious discrimination in Scotland,
from the nineteenth century, is dominated by the
sectarian strife between Protestants and Roman
Catholics (Robbins, 2000). This has been marked by
periods of explicit sectarian discrimination towards
Catholics by the Church of Scotland in the 1920s,
anti-Catholic demonstrations in the 1930s and the
continuation of hostility through football rivalry and
marches and parades (Forrester, 1999; Murray, 2000;
The Scottish Government, 2015). The Jews were
much smaller in number than the Roman Catholic
community and posed less of a threat. Further, any
incidences of anti-Semitism were not on the same
scale and intensity of the sectarian dispute and were
not as sustained. The Jews in Glasgow, concentrated
in the Gorbals until the 1960s, appeared to have
a good relationship with the large Roman Catholic
community living there (Glasser, 1986).
Collins (2008) states that the contemporary
Jewish community in Scotland is sensitive to anti-Semitism, collective criticism of Jews and stereotyping of Jews. He points out that media reports
about the Middle East can provide an impetus for
anti-Semitism and there can be a conflation of Israel
and Jewish. This means that attacks on Jews in Scotland are motivated by anger about events in Israel
or events that are Israel-related. This is exemplified
in the defacing of Garnethill synagogue with the
words, “Hizbollah” in 2006 as part of a reaction in
different parts of the world towards deaths in Lebanon
(Herald, 2006; World Jewish Congress, 2006). The
public visibility of distinctive Jewish buildings, such as
the Jewish shops in the Gorbals and the impressive
purpose-built synagogues in Garnethill and Giffnock
were signs of the numerical growth and confidence of
the Jewish community and symbolized the physical
presence of the Jewish community. Ironically, they
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also provide easily identified and accessible targets
for anti-Semitic activity, such as those in 1947 and
2006. The attacks on Jewish buildings appear to be
motived by the religious and economic dimensions
of anti-Semitism.
Other recent reports of intimidating behavior
towards Jews in Glasgow, mirroring anti-Semitic
behavior in other parts of Europe, have been
prompted by events in Israel and Palestine (Garavelli, 2015). These recent attacks are consistent
with some of the examples raised by the European
Parliament (2016): “Accusing Jews as a people of
being responsible for real or imagined wrongdoing
committed by a single Jewish person or group…” and
“Holding Jews collectively responsible for actions of
the state of Israel”. This is not to deny the right to
engage in legitimate criticism of the state of Israel
or a serving government in Israel, as articulated by
the European Parliament (2016), but to reject any
criticism that is anti-Semitic.
A spike in anti-Semitic incidents in August 2014
prompted by the conflict in Gaza provided the impetus
for the Scottish Council of Jewish Communities to
conduct a government funded, small scale inquiry
into the experience of being Jewish in Scotland:
What’s Changed about being Jewish in Scotland?
(2016) (Frank et al., 2016; Mason, 2016). This was
a follow-up to a previous survey, Being Jewish in
Scotland in 2012 (Frank et al., 2013). The findings
of the 2016 inquiry are disturbing and reflect a
serious disquiet in the sample including: anxieties
about being identified as Jewish; keeping Jewish
identity quiet; the negative effects of the events in
the Middle East in 2014; the pro-Palestine stance
adopted by some Scottish Councils; the rise in anti-Semitism through social media; a lack of confidence
in the impartiality of public authorities (including the
Police) and some participants in the inquiry were
even considering leaving Scotland for the first time.
This rise in anti-Semitism appears to represent a
new development in the history of the Jews in the
Greater Glasgow Area and in Scotland.

The “forgotten” history of anti-Semitism
in Scotland
At this point it is instructive to revisit the history
of the Jews in the Greater Glasgow Area and Scotland
and the issue of inclusion and anti-Semitism. This
revisiting probes the history more deeply, and draw
on the additional accounts of historians who are not
affiliated to the Jewish community in Scotland. There
are a number of key incidences of anti-Semitism in
the Greater Glasgow Area that merit close attention.
The German Jews who arrived in Scotland in the
late 1930s, fleeing the rise of National Socialism,
were to experience discrimination in Scotland at the
outbreak of the Second World War (Kolmel, 1987).
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time. Further, the British Empire was diminishing
and new, more insular ways of understanding Britain and Britishness were emerging. This period of
unrest may also have reflected tensions surrounding
identity and a perception that the Jews, despite most
of them being born in Britain, were outsiders, even
foreigners. This is an example of the racist dimension
of anti-Semitism. One of the effects of this period
was that the Jewish communities affected by the
riots adopted a low profile (Kushner, 1996: 162).
According to Kushner (1996: 165-166), there has
been a process of “collective forgetting” about this
period within the Jewish community and these events
in Glasgow receive little attention in the literature.

Conclusion
The incidents recounted above demonstrate that
anti-Semitism in the Greater Glasgow Area and in
Scotland is a complex historical and contemporary
problem. There may not have been persecution
and concerted anti-Semitic activity over a period
of time and there may not be many examples of
personal violence (Levy, 1958). Nevertheless, there
were some serious incidents that are not widely
reported or have been “forgotten”, which have been
recovered by historians and create a fuller narrative.
Further, while there are some patterns that can be
discerned in the manifestations of anti-Semitism in
Scotland, the historical and contemporary evidence
appears to support the complex and multifaceted
anti-Semitism advocated by Brustein and King
(2004), the pluriformity of examples offered by the
European Parliament, and confirms the problematic nature of the term anti-Semitism (Iganski and
Kosmin, 2003a; Falk, 2004).
One of the interesting points for action for
public bodies in the recent What’s Changed about
being Jewish in Scotland? (Frank et al., 2016: 28),
is “more and better education about Judaism and
other religions in schools and for the general public”.
Another point of action for the Jewish community
and Jewish communal organisations is: “training
younger volunteers to speak about Judaism in schools
and to community groups”. It would be important
in both action points to focus on “better” education
in schools and for the general public, because a
better education would incorporate a more complete and nuanced knowledge and understanding
of the history and contemporary manifestations of
anti-Semitism in Scotland. This would be rooted
in a greater comprehension of anti-Semitism, the
problematic nature of the term anti-Semitism, and
of the different dimensions of anti-Semitism that
are most applicable to Scotland. This “better” education in Judaism would be an important part of the
education of young people in Scotland to be global
citizens. It would provide insight into the Jewish
FORUM

These experiences have received little attention
in the “narratives” of anti-Semitism in Scotland.
Kolmel (1987: 67) explains these experiences as
the result of a “widespread failure” to differentiate
between the German Jews and the National Socialist
Germans. Some of the German Jewish refugees in
Scotland lost their jobs at this time and others concealed their identity. Kolmel’s analysis, however, is
open to challenge, as it does not fully contextualize
these experiences within the rise in anti-Semitism
across Europe prior to the Holocaust that may have
contributed to the motivation for this combination of
the racist and religious dimensions of anti-Semitism
(Brustein and King, 2004). This also contributed to
another less well-known set of negative experiences
for Jews in Glasgow: at the beginning of the Second
World War there was vandalism of Jewish shops and
properties in Glasgow (Braber, 2007).
There were to be more serious incidences of
anti-Semitism in Glasgow in the summer of 1947.
The Irgun organization, a Jewish terrorist group,
kidnapped two British army sergeants in Palestine.
In an act of retaliation for the hanging of three
Irgun men, the two British soldiers were hanged
and their bodies were booby-trapped. This prompted
anti-Jewish riots in many British cities, including
Liverpool, Manchester, London and Glasgow (Endelman, 2002). This disruption began in Liverpool on
the first of August and spread to Glasgow on the
second of August (Kushner, 1996). Jewish shops in
the Gorbals were attacked and on the third of August
a Jewish shopkeeper in the Gorbals was beaten up.
The disruption dissipated by the end of the week
and there was fairly widespread condemnation of
this unruly behavior. Deeper public understanding
of the full horror of the Holocaust, the new relationship between Britain and the new Jewish state
and welcome economic recovery brought an end to
this anti-Semitic activity.
It is difficult to fully comprehend the motives
behind these attacks. The bombing of the King David
Hotel in Jerusalem in 1946 resulted in the death of
ninety-one people including many from Britain and
this major act of terrorism did not prompt rioting
in Britain (Kushner, 1996). By 1947 the effects of
the economic depression had become more widespread and there was an underlying perception that
Jews had exploited the war economically while not
participating in the military effort. Kushner (1996:
158) points out that the reality was that the Jewish
participation in the war was disproportionate to their
numbers, but the erroneous and damaging perception persisted and is an example of the economic
dimension of anti-Semitism.
There is evidence that a good proportion of the
rioters in Glasgow (and Liverpool) were people who
were unemployed; the two cities experiencing the
highest levels of unemployment in Britain at that
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community in Scotland and also the wider global
Jewish community and help their understanding and
critical investigation of cultural identity, diversity
and inclusion.
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LES FACES CACHÉES DE LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE ET LEUR UTILISATION
POTENTIELLE EN ÉDUCATION INTERCULTURELLE
AS FACES OCULTAS DA DIVERSIDADE RELIGIOSA E SEU USO POTENCIAL
NA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL
THE HIDDEN FACES OF RELIGIOUS DIVERSITY AND THEIR POTENTIAL USE
IN INTERCULTURAL EDUCATION
Abdeljalil Akkari
Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, Section des sciences de l’éducation

Résumé
Cet article propose une approche novatrice pour la prise en compte de la diversité religieuse à
l’école. Cette approche est basée sur une double posture. D’une part, nous proposons de mettre
en évidence la diversité interne de chaque religion afin de rompre avec la conception essentialiste
habituelle de la religion. D’autre part, il nous semble important d’insister sur les liens existants
entre différentes religions et croyances. Afin de permettre une prise en compte de la diversité
religieuse en éducation interculturelle, les acteurs de l’éducation doivent être ouvert au relativisme et syncrétisme religieux et se distancer de la tendance de chaque religion à croire détenir la
vérité spirituelle absolue.
Mots clefs: religion, diversité, relativisme culturel, interculturel

Resumo
Este artigo oferece uma abordagem inovadora para o reconhecimento da diversidade religiosa nas
escolas. Esta abordagem baseia-se numa postura dupla. Em primeiro lugar, propomos destacar a
diversidade interna de cada religião para romper com a concepção essencialista usual de religião.
Em segundo lugar, parece-nos importante sublinhar as ligações entre as diferentes religiões e
crenças. Para permitir a consideração da religião na educação intercultural, os actores educacionais devem estar abertos ao relativismo e ao sincretismo, distanciando-se da tendência de cada
religião em acreditar ser portadora da verdade espiritual absoluta.
Palavras-chave: religião, diversidade, relativismo cultural, interculturalidade

Abstract
This article offers an innovative approach to the recognition of religious diversity in schools.
This approach is based on a double position. First, we propose to highlight the internal diversity
of each religion to break away the usual essentialist conception of religion. Secondly, it seems
important to emphasize the links between different religions and beliefs. To allow inclusion of religion in intercultural education, religious education stakeholders must be open to relativism and
syncretism and distance themselves from the tendency of each religion to believe in possession
of absolute spiritual truth.
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Introduction
Malgré un processus de sécularisation existant
et plus ou moins prononcé selon les contextes, la
religion constitue l’une des dimensions importantes
dans la construction de l’identité culturelle des élèves.
Toutefois, la prise en compte de la diversité religieuse
à l’école apparaît comme une option difficile dans
les approches interculturelles. En effet, l’une des
conditions préalables de l’interculturalité est une
certaine ouverture au relativisme culturel. Or, les
croyances religieuses sont rarement relatives. Chaque
religion postule une certaine supériorité par rapport
aux autres. De surcroit, les institutions religieuses
se considèrent habituellement comme les garantes
de l’orthodoxie et de la pureté de la religion.
Ce texte a pour principal objectif d’explorer
l’utilisation potentielle de la diversité religieuse en
éducation. Ce que nous entendons par diversité
religieuse est à la fois la diversité interne d’une
religion mais aussi le rapport plus ou moins distant
qu’un individu entretient avec la tradition religieuse
héritée de sa famille ou de sa culture d’origine.
Dans la première partie de l’article, nous mettons
en évidence une certaine confusion terminologique à
propos de la diversité religieuse. Dans la deuxième
partie, nous nous focalisons sur la diversité interne
de chaque religion. La troisième partie du texte propose une analyse de la porosité des frontières entre
religions. La quatrième partie met en évidence la
difficile séparation entre apprentissage d’une religion
et apprentissage sur la religion. La cinquième partie
présente l’expérience suisse en matière de prise en
compte de la diversité religieuse et de production de
manuels scolaires visant à développer l’apprentissage
sur les religions.

Confusion terminologique

FORUM

Dans le discours actuel aussi bien scientifique
que courant, diversité religieuse et pluralisme religieux ont tendance à être interchangeables. Durant
d’autres périodes, ces deux termes avaient des sens
différents. La diversité religieuse est utilisée pour
souligner le fait qu’il y a des différences significatives entre les religions au niveau doctrinal, social
ou politique mais aussi des différences en matière
de pratique religieuse. Le pluralisme religieux
souligne l’acceptation, la reconnaissance ou même
l’encouragement de la diversité et la vision que la
“salvation/libération” peut être trouvée dans toutes
les religions ou en dehors (Meister, 2011).
Le terme pluralisme religieux, d’un emploi
désormais courant, renvoie donc à des réalités et
des significations diverses. Le pluralisme religieux
peut être utilisé dans des sens descriptif et évaluatif.
Certains observateurs estiment qu’il faut parler de
diversité religieuse pour qualifier la réalité empiriSociológico
N.º 28 (II Série, 2016)
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que tout en gardant le pluralisme qui représente
une manière bien spécifique de prendre en compte
cette diversité. Le pluralisme serait donc la réponse
idéologique et politique à la diversité empirique
fondée sur le respect mutuel des différents systèmes religieux et/ou culturels et sur la visée d’une
coexistence pacifique des diverses religions.
Au-delà de cette distinction, le problème de la
définition du pluralisme religieux, de son extension et
de ses limites, reste entier. Il est important d’observer
tout d’abord que le pluralisme religieux s’oppose au
“monisme religieux” où une seule religion détient la
légitimité religieuse et plus largement symbolique.
C’est un principe politique qui appartient à la pensée politique occidentale contemporaine. On peut
d’ailleurs noter que si la référence au pluralisme
religieux est positivement connotée dans ces sociétés, le terme ne fait pas véritablement sens dans
nombre de pays si ce n’est, assez souvent, comme
renvoyant à une imposition idéologique et politique
du “Nord” sur le “Sud” (Champion, 1999).
Cadge, Levitt et Smilde (2011) considèrent que
le “Christocentrisme (Christocentrism)” renvoie à
l’omniprésence du christianisme comme une référence hégémonique dans le débat sur la diversité
religieuse. Ces auteurs estiment que cette référence
est récente dans l’histoire humaine dans la mesure
où elle fait référence au christianisme tel qu’il est
pratiqué en Europe et aux États-Unis. Smilde et
May (2010) cités par Cadge et al. (2011) observent
qu’entre 1978 et 2007, plus de 50 % des articles
publiés dans les revues de sociologie de la religion
se réfèrent au christianisme. Poulson et Campbell
(2010) cités par Cadge et al. (2011) ont trouvé que
82 % des articles publiés entre 2001 et 2008 dans
la revue Journal for the Scientific Study of Religion
and Sociology of Religion traitent du christianisme.
A mesure que les chercheurs traitent dans leurs
travaux du phénomène religieux dans d’autres
régions du monde, les limites de ce christocentrisme
apparaissent clairement.
Par ailleurs, l’utilisation du terme foi, qui est plus
courante en anglais qu’en français, est également
problématique. L’utilisation de foi et religion comme
termes interchangeables interpelle. Selon (Nesbitt,
2009), le recours aux termes “tradition religieuse”
ou “foi traditionnelle” marque une tentative pour
rendre l’approche à la religion moins essentialiste.
Wolfs, El Boudamoussi, De Coster et Baillet
(2007) ont montré la difficulté de traduction du
terme “Laïcité” dans différentes langues. En anglais,
bien que le terme “Laicity” existe, c’est la notion
de “secularism” qui est utilisée. En arabe, la laïcité
est traduite par plusieurs termes comme madania
(civil, citadin, urbain) ou almania, dont la racine est
“monde”. Les connotations attachées au concept
almania, sont globalement négatives (confusion
avec l’athéisme, l’anti-religion) dans cette langue.
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“Ne le nions pas: le fait religieux est de
bonne diplomatie. L’expression a de l’emploi
parce qu’elle est commode, et d’une neutralité
peu compromettante. Elle ne privilégie aucune
confession en particulier. Chacun en a sa part
et tous l’ont tout entier. Le laïque soupçonneux
d’une possible contrebande spiritualiste excusera le religieux par le fait, qui force, dit-on, à
s’incliner. Et le croyant réticent devant toute
réduction positiviste d’une foi vivante excusera le fait parce que religieux: qu’importe le
flacon, pourvu qu’on ait le mystère ! L’alliage
des deux mots neutralise l’un par l’autre. Le
positif par le mystique, et vice-versa. Aussi bien
confessants et libres-penseurs y trouvent-ils
leur compte, sans y regarder de près. Chacun
peut faire sa part du feu (…).”

Dans la première partie de ce texte, nous avons
tenté de synthétiser les principales discussions
autour des termes utilisés pour aborder la diversité
religieuse. Non seulement le passage d’une langue à
une autre est redoutable pour de nombreux termes
mais la connotation historique et politique des mots
est différentes selon les contextes nationaux. Cette
confusion terminologique n’est pas favorable à une
opérationnalisation dans les écoles, les classes et
les programmes scolaires de l’éducation à la diversité religieuse. Elle exige de la part des chercheurs
et éducateurs un effort particulier pour définir des
termes communs et analyser leur perception par
les acteurs scolaires.

Les faces cachées de la diversité interne
de chaque religion
La prise en compte de la religion dans l’espace
scolaire constitue un véritable défi si l’on se place
dans une véritable posture interculturelle. En effet,
la religion, comme un1 des éléments caractéristiques
d’un groupe, d’un peuple ou d’un individu est souvent abordée dans une perspective monolithique,
essentialiste et rigide. Autrement dit, l’identité religieuse est habituellement définie au singulier. Dans
ce texte, nous adopterons une posture différente
en postulant l’utilité pédagogique d’une prise en
compte à l’école de la diversité interne constitutive
de toute religion. Comme le dit Willaime (2007), la
diversité culturelle est fortement présente au sein
des univers religieux eux-mêmes et que la gestion
de cette diversité est un défi, y compris pour les
acteurs religieux.
En premier lieu, il nous semble important de
noter que la baisse de la pratique religieuse produit

une diversité accrue du rapport des individus et des
groupes à la religion et au sacré. Des peuples et des
territoires qui pouvaient se réclamer d’une tradition
religieuse dominante ne peuvent plus se prévaloir
d’un tel fait aujourd’hui. Ainsi, l’Europe occidentale
pouvait se prévaloir d’une tradition chrétienne
dominante ne peut plus le faire aujourd’hui sans
risque d’exclure une partie de sa population. La
sécularisation d’une bonne partie de la population
européenne nous incite à considérer une pluralité
des rapports des citoyens européens de souche au
christianisme. La même constatation peut être effectuée à des degrés variables par rapport à d’autres
religions dans le monde.
Ainsi, un sondage récent montre que seulement
4 % des parents français retiennent la foi religieuse
parmi les qualités importantes à encourager chez
les enfants (Hervieu-Léger, 2002). Cela ne signifie
pas que les parents en question soient étrangers à
toute croyance religieuse. Mais la croyance religieuse
est devenue à leurs yeux une affaire de choix personnel, et elle n’est pas nécessairement associée
à l’obligation de la transmettre et de socialiser les
enfants dans la religion. Le thème du “droit au
choix” laissé aux enfants leur permet aux parents
de justifier leur refus, explicite ou implicite, d’agir
eux-mêmes comme agents de la transmission religieuse. Cette posture parentale répond au souhait
exprimé par les jeunes de “pouvoir choisir leur
religion” (s’ils jugent nécessaire d’en avoir une) en
fonction de l’affinité qu’ils ressentent avec telle ou
telle tradition religieuse. Toutes les institutions de
socialisation sont confrontées à cette profonde mutation culturelle qui place la notion de choix au centre
de l’identité individuelle. Toutefois, l’ébranlement
qui en résulte est d’autant plus sérieux, dans le
cas des institutions religieuses, que la transmission
engage - au-delà de la reproduction institutionnelle
proprement dite - ce qui est au principe même de
leur existence, à savoir la continuité de la mémoire
qui les fonde. Toute religion implique en effet une
mobilisation permanente de la mémoire collective
(Hervieu-Léger, 2002).
En second lieu, il importe de souligner que
la plupart des religions intègrent des interprétations diverses d’une même foi. Si on prend à titre
d’exemple l’islam, en plus des courants majoritaires
et connus que constituent le sunnisme et le shiisme,
on trouve d’autres doctrines qui se réclament de
l’islam. Pour signaler les plus importantes, on peut
mentionner les ibâdites, les druzes, les sikhs2, les
ahmadis et les bahaïs et bien d’autres courants
plus ou moins proches du soufisme. Mourad (2016)
rappelle à juste titre ce qui est aujourd’hui trop
souvent oublié. L’islam n’est pas un, mais multiple
et pluriel. Pourtant, les musulmans comme les
non-musulmans finissent par croire que le seul
vrai, c’est l’islam littéraliste et conservateur, celui
FORUM

Toute cette confusion terminologique a amené
Debray (2002: 171-172) à proposer le terme consensuel de “fait religieux”:
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des intégristes qui sont aujourd’hui au cœur de
l’actualité internationale.
De surcroit, on peut souligner que la conception
différente selon les contextes du rapport Etat et
Religion vont avoir des conséquences sur la manière
dont on assume l’identité religieuse individuelle et
collective. Ainsi, trois pays majoritairement musulmans, la Turquie, l’Iran et l’Indonésie vont produire
des versions bien différentes de l’identité religieuse.
En Turquie, l’Etat est officiellement laïc et garantit
la liberté du culte même si le pays est actuellement
dirigé par un parti islamo-conservateur. En Iran, le
shiisme est religion d’Etat et la liberté religieuse est
restreinte. Ce qui a par exemple contraint la communauté bahaïe à l’exil. L’Indonésie, pays musulman
le plus peuplé au monde, a préservé la diversité des
cultures religieuses (Pohl, 2006).
En troisième lieu, il faut tenir compte de la
position des familles par rapport à la religion. Cela
est d’autant plus important lorsque l’on parle de
diversité religieuse à l’école. Les familles ne se
situent pas dans une dualité entre ceux qui ont une
foi inébranlable et ceux qui n’ont aucune croyance
religieuse. Les familles se situent sur un continuum
entre ces deux positions extrêmes. Ce que les historiens et anthropologues ont observé, c’est qu’il y
a différentes façons de vivre sa foi ou sa conviction
religieuse dans toutes les religions: de la simple
bigoterie au mysticisme, de la pratique assidue à la
vague conviction, de la ferveur illuminée au simple
confort moral (Dortier, 2004).
En quatrième lieu, les migrations internationales
font voyager les religions et les croyances au-delà
de leur zone d’influence d’origine. L’acculturation
des migrants et leur rapport à la religion d’origine
varient énormément entre d’une part une sorte de
zèle de fidélité aux croyances religieuses d’origine,
et d’autre part une posture plus souple qui rejoint
la sécularisation de certaines sociétés d’accueil3. Là
aussi les catégorisations duales ne font pas de sens.
L’origine religieuse des migrants en Europe, particulièrement pour les musulmans, présentée souvent
comme un frein à l’intégration ou à l’insertion dans
les sociétés d’accueil élude la diversité du rapport
des migrants au religieux.
Une étude récente réalisée en Suisse montre
par exemple le détachement relatif des jeunes de
toutes les religions par rapport à la pratique régulière de la prière même si des pratiquants assidus
existent (Jödicke, 2011).
En cinquième lieu, les cas des mariages interreligieux sont de plus en plus fréquents. Il n’est pas
rare de trouver des enfants vivant dans des familles
se réclamant de plusieurs religions ou d’aucune.
Comment classer d’une manière absolu ces enfants
dans des cases religieuses hermétiques alors que le
rapport aux religions dans ce type de familles est
complexe et diversifié.
Sociológico
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Si la religion est historiquement indissociable
de la culture, il ne faut pas oublier la pluralité des
identités des individus dans le monde contemporain.
Cette pluralité culturelle croissante, que ce soit en
raison de l’influence des médias et des contacts
interculturels, de la mobilité sociale, des mariages
mixtes ou des quêtes spirituelles, incite les éducateurs à considérer également leur propre pluralité
(Nesbitt, 2009). Jackson (2012: 6) appelle à ce propos à présenter les traditions religieuses dans leurs
diversités: “Religious traditions should be presented,
not as homogeneous and bounded systems, but in
ways that recognise diversity within religions and
the uniqueness of each member, as well as the fact
that each person is subject to various influences”.
La diversité cachée à l’intérieur de chaque
religion nous oblige à une plus grande souplesse
quand on introduit des contenus scolaires à propos
des religions. L’essentialisme religieux consistant
à définir une religion par rapport à des références
historiques ou théologiques stables ou rigides n’est
pas compatible avec une approche interculturelle de
l’éducation. Albera (2005) propose par exemple à
propos de l’islam de “déplacer le regard”, compte
tenu notamment de l’immense littérature actuelle qui
tend à le stigmatiser et à l’essentialiser comme une
religion et une culture menaçante voire “terroriste”.
Il propose de partir au contraire de l’islam local (d’en
bas) afin de démentir les postulats d’homogénéité,
de cohérence et de fixité qui caractérisent la posture
culturaliste.
Enfin, la distinction entre “spiritualité” et “religion” nous semble constituer une piste de réflexion
intéressante pour l’éducation à la diversité religieuse.
La distinction entre “spiritualité” et “religion” n’est
pas aisée. La littérature est d’ailleurs partagée à ce
propos. Fry et al. (2005) estime que la spiritualité
est nécessaire pour la religion, mais la religion n’est
pas nécessaire pour la spiritualité. Selon Zinnbauer,
Pargament, Cole, Rye, Butter, Belavichet et al. (1997),
la spiritualité renvoie à l’expérience individuelle avec
la transcendance alors que la “religion” se réfère à la
théologie instituée et aux rites religieux. Ces mêmes
auteurs ont mis en évidence le fait que les individus
très religieux différencient peu ces deux termes alors
que les personnes qui s’identifient comme spirituelles
voyaient moins de recouvrement.

Traversées de frontières et partage
entre les religions
Non seulement chaque religion est diverse
comme nous avons tenté de le démontrer dans la
section précédente de ce texte. Mais de surcroit, les
religions partagent de nombreux éléments communs.
Les points communs peuvent être abordés à deux
niveaux. Tout d’abord au niveau théologique ou doctrinaire. Ensuite au niveau des pratiques religieuses
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pas des données établies et univoques, par rapport auxquelles on peut décrire les fréquentations
plurielles comme des écarts, des anomalies, des
extravagances (au sens littéral du terme). Il s’agit
plutôt d’interroger les processus stratifiés qui
génèrent des espaces religieux, dont les différentes
situations d’équilibre dépendent des négociations et
des confrontations entre des groupes et des acteurs
variés (Albera, 2011).
Il nous semble important de souligner qu’il y
a une forte valeur ajoutée éducative possible à ce
constat fait par la recherche sur la traversée des
frontières entre les religions. Paradoxalement, les
dernières décennies ont été propices à la montée de
l’intolérance religieuse justement dans les endroits
connus par la présence de pèlerinage mixtes. Quand
on sait que les bosniaques musulmans et les croates
catholiques fréquentent actuellement des classes
séparées en Bosnie, on se rend bien compte de
l’intérêt potentiels à présenter aux élèves des deux
communautés les pèlerinages mixtes comme un
héritage historique commun.

Une nécessaire mais difficile séparation
entre “apprendre une religion et apprendre
sur une religion”
Durant les dernières années, de nombreux
spécialistes de l’éducation ont postulé la nécessaire
séparation entre éducation religieuse et connaissance
des religions et du fait religieux (American Academy
of Religion et al., 2007; Chidester, 2003; Jackson,
1997; Jackson, 2008). Cependant, cette séparation
qui est nécessaire dans une perspective interculturelle
est plus difficile à opérationnaliser qu’il n’y paraît.
Tout d’abord, il y a un problème de personnes et
acteurs impliquées dans l’éducation religieuse et de
crédibilité de cette séparation. Il est en effet naïf de
croire qu’un enseignant d’éducation religieuse ou de
catéchisme peut se convertir par une baguette magique en anthropologue des religions. Par ailleurs, le
fait que certaines religions soient considérées comme
“religion d’Etat” fait que la présence de la religion
à l’école n’est pas anodine ou fortuite et équivaut à
une présence hégémonique par rapport aux autres
croyances. C’est ce que nous avons constaté dans
un projet sur la diversité religieuse en Méditerranée
occidentale développé dans le cadre du Conseil de
l’Europe, et pas seulement dans les pays de tradition
islamique (Maroc et Algérie) mais aussi dans certains
pays européens comme l’Espagne et l’Italie.
Comme l’a montré Sunier (2009) dans le cas de
la Grande-Bretagne, la plupart du temps, l’éducation
religieuse est chrétienne. La réforme éducative de
1988 (Education Reform Act) stipule que les programmes scolaires doivent “refléter les traditions
religieuses qui sont principalement chrétiennes”. Bien
que la société britannique soit devenue multiconfesFORUM

locales des croyants. Nous n’aborderons pas le premier niveau qui a fait l’objet de nombreuses études
notamment en ce qui concernent le socle commun
des religions monothéistes (Poupard, 1984). A ce
propos, la recherche archéologique démontre une
certaine continuité entre les conceptions religieuses
de l’Egypte pharaonique et les religions monothéistes
apparues toutes les trois au Moyen-Orient. Nous
nous concentrons sur la traversée des frontières
religieuses dans les pratiques locales.
Les ouvrages récents consacrés à la fréquentation des mêmes sanctuaires par des fidèles appartenant à des groupes confessionnels différents mettent
en évidence un phénomène largement méconnu de
traversées des frontières entre religions (Albera,
2011; Albera e Couroucli, 2009; Ben-Ami, 1990).
Habituellement, les actes de dévotion sont perçus
comme des moyens de souligner et de renforcer
les frontières religieuses, alors que certains d’entre
eux prennent place dans des conditions de rapprochement pacifique et de mixité religieuse autour
de lieux saints “partagés”. Ils font apparaître des
relations originales, qui étaient restées jusqu’ici
très largement invisibles, surtout à une époque où
sont plus volontiers mis en avant les affrontements
religieux. La mixité religieuse, cette aberration pour
tout intégrisme religieux, s’avère pourtant être un
phénomène traditionnel, surtout dans les régions
orientales de la Méditerranée, là où les populations
ont su s’adapter à une instabilité de la vie politique et religieuse depuis de nombreux siècles. Les
processus d’homogénéisation induits, au cours du
XXème siècle, par des nationalismes agressifs ont
substantiellement modifié le terreau propice à ces
échanges religieux (Albera e Couroucli, 2009).
Ces franchissements des frontières religieuses
se reproduisent au fil des siècles. Aussi bien au Moyen
Âge qu’à l’époque moderne, des sources variées
attestent une présence importante de pèlerinages
à deux, voire à plusieurs faces. Une contribution
importante à la compréhension de ces phénomènes
d’imbrication interreligieuse (qui se manifestent
souvent sous la forme de pèlerinages mixtes) vient
des recherches sur les relations entre chrétiens et
musulmans dans l’Empire ottoman. Les relations
entre ces deux groupes religieux à l’intérieur de
l’Empire étaient souvent symbiotiques. Aussi bien
les chrétiens que les musulmans étaient prêts à
adresser leurs demandes à un sanctuaire administré
par une autre religion, si ce dernier possédait une
réputation d’efficacité (Albera, 2011).
Pour prendre en compte les dépassements des
frontières religieuses, qui semblent souvent pratiqués par les pèlerins, il faut déplacer l’épicentre de
l’analyse: des systèmes religieux institués vers les
conceptions et les pratiques religieuses des acteurs
locaux. Aussi bien les frontières entre religions et
confessions que les identités religieuses ne sont
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sionnelle en raison de l’immigration, les prétentions
hégémoniques chrétiennes sont toujours faites en
prescrivant la “nature essentiellement chrétienne”
pour l’éducation religieuse qui est considérée comme
un guide moral dans une société multiculturelle.
L’étude de Phipps et Matkin (2009) a exploré
le degré d’ouverture à la diversité religieuse parmi
des étudiants pratiquants. Cette étude a mis en
évidence les tensions internes vécus par les sujets
qui peuvent être schématisées par trois axes: (a)
ouverture vers d’autres vérités religieuses vs maintien d’une religion qui détient la vérité unique, (b)
ouverture vers d’autres religions vs crainte du rejet
et (c) ouverture vers autrui vs maintien de la foi.
On voit donc bien la difficulté pour une personne d’enseigner la diversité religieuse à l’école en
oubliant sa foi et ses propres convictions religieuses.
La problématique dépasse largement le débat sur
le curriculum et l’école. La question de savoir si
la religion est un élément soustractif ou additif en
éducation multiculturelle est important. Dans le cas
de la religion en éducation multiculturelle, il y a une
préoccupation inavouée que l’exposition aux autres
religions peut ouvrir la porte au questionnement
de sa propre foi d’origine, ou même remplacer sa
vérité religieuse par une autre ou même encourager
le prosélytisme (Wilson, 2006).
Leirvik (2011) distingue à juste titre trois
niveaux du dialogue interreligieux: (a) entre les
élèves dans la classe, (b) entre les croyants dans la
société civile, et (c) entre l’État et les communautés/
minorités religieuses. Chacun de ces dialogues possède ses propres caractéristiques et sa dynamique
propre. Les conversations officielles entre l’Etat et
les représentants des communautés religieuses
est le plus vulnérable des dialogues interreligieux.
L’enseignement à propos des religions à l’école
illustre aussi combien il est difficile de tracer une
ligne de démarcation entre les dialogues initiés par
l’Etat et ceux portés par la société civile. D’une part,
l’éducation religieuse dans une école publique tiendra
compte des idéologies nationales et des priorités de
l’Etat, soit en donnant un espace à l’enseignement
confessionnel ou en ouvrant une arène pour un
apprentissage interreligieux. D’autre part, l’école ne
peut contribuer à la formation de bons citoyens que
si les élèves sont également autorisés à communiquer librement et de façon critique à propos de la
religion et de l’éthique. On peut donc légitimement
se demander si cela est possible dans le cadre d’un
enseignement confessionnel de la religion à l’école.
Comme l’a bien montré Simmons (2006), enseigner
à propos des religions peut devenir très vide un
guidage spirituel.
Rey (2009: 5) rappelle que vivre et apprendre ensemble la diversité religieuse à l’école n’est
pas facile et exige une posture de modération et
d’équilibre:
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“Les élèves pourront exprimer à l’école
leurs appartenances religieuses, leurs convictions non religieuses ou leur indifférence par
rapport à ces questions, tout en respectant
les sentiments de leurs camarades, c’est-à-dire avec modération, sans ostentation ni
prosélytisme. On évitera pourtant, même avec
l’intention louable de valoriser la diversité, de
leur imposer de l’extérieur une identité figée
(une étiquette donnée par des enseignants ou
des camarades...) ou de souligner des différences et de provoquer des stigmatisations.
Les circonstances sont nombreuses, dans
lesquelles les jeunes peuvent se sentir mal
à l’aise. Mettre le doigt sur leurs sentiments,
leur situation ou leurs différences (de convictions religieuses notamment, mais aussi
d’habitat, de langue familiale, de handicap…)
alors qu’ils/elles souhaitent être ‘comme les
autres’ peut représenter un manque de tact
dommageable. Dans les situations délicates,
des techniques de distanciation permettront
aux élèves de réfléchir et d’entrer en dialogue
dans des domaines qui les touchent sans être
impliqués directement ni embarrassés. Un
esprit d’ouverture leur donnera la possibilité
d’exprimer leurs sentiments si et quand ils le
souhaitent”.

L’approche interprétative proposée par Jackson
(2012) peut constituer une bonne piste de travail.
Elle vise à augmenter la connaissance et la compréhension des religions sans promouvoir ni miner
les croyances religieuses. C’est un défi qui nécessite
un périlleux équilibre.
L’Académie Américaine de Religion fait la distinction entre “enseigner à propos des religions”
et “endoctrinement religieux” à l’école. La première
approche exige que:
– L’approche de l’école à la religion est académique et pas confessionnelle.
– L’école peut s’efforcer de sensibiliser les élèves
aux religions, mais ne devrait pas insister
pour l’acceptation par les élèves d’aucune
religion.
– L’école peut parrainer l’étude de la religion,
mais ne peut pas parrainer la pratique de
la religion.
– L’école peut exposer les élèves à une diversité
de points de vue religieux, mais ne peut pas
imposer aucun point de vue particulier.
– L’école peut renseigner sur toutes les religions, mais ne peut pas promouvoir ou
dénigrer une religion.
– L’école peut informer l’élève sur les
 différentes
croyances, mais ne devrait pas chercher à le
conformer à aucune croyance particulière.
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Expérience suisse en matière de prise
en compte de la diversité religieuse à l’école
Dans cette partie du texte, l’objectif est de voir
comment la diversité religieuse est traitée à l’école
suisse et dans les manuels scolaires d’éducation

religieuse utilisés actuellement dans le pays. Tout
d’abord, il faut rappeler qu’en Suisse chaque canton
est souverain en matière de politique éducative, et
donc nous avons 22 systèmes éducatifs et donc 22
manières de considérer la présence de la religion à
l’école. D’une manière générale, on peut souligner
que la posture de l’école par rapport à la religion
se caractérise par la souplesse comme en témoigne
l’extrait ci-dessous d’une publication officielle du
Canton de Fribourg:
“L’école fribourgeoise, fondée sur le respect des droits fondamentaux de la personne,
admet le port du foulard islamique par les
élèves. Elle considère, en effet, que la prise en
compte de cette prescription religieuse pour
les élèves, pour autant qu’elle soit exempte
de tout prosélytisme, ne met pas en cause un
enseignement ordonné et efficace. Par contre,
le port d’un voile dissimulant le visage n’est
pas autorisé, car il empêche une bonne communication (non verbale) entre les élèves et
l’enseignante; La singularisation d’une élève
par un signe aussi visible que le port du foulard peut toutefois gêner son intégration et
sa socialisation dans le groupe classe et plus
largement, au sein de l’ensemble des élèves
fréquentant un établissement scolaire. Comme
pour les autres questions, les enseignants-e-s et les directions d’école sont invités à
attirer l’attention des parents concernés sur
cette problématique et à ouvrir le dialogue.”
(Direction de l’Instruction Publique, 2010: 15)

En Suisse, l’enseignement public sur le thème
de la religion introduit dans plusieurs cantons se
veut explicitement non religieux. Sa désignation
dans le curriculum scolaire est diverse. “Ethique et
religions” en Argovie, “Ethique et cultures religieuses” à Fribourg, “Histoire de la religion” au Tessin,
“Histoire biblique-cultures religieuses” dans le
canton de Vaud, “Religion et culture” à Zurich, et
“Enseignement des cultures religieuses et humanistes” à Neuchâtel. Ce cours a le plus souvent un
caractère obligatoire. La plupart des cantons qui
l’expérimentent le considèrent comme une branche
à part entière à l’exception du canton de Neuchâtel
où cet enseignement est intégré dans la branche
histoire. Certains groupes se sont fortement opposés
à cet enseignement. Pour les associations de libres
penseurs, cet enseignement menace la liberté de
religion. Les groupements à tendance évangélique,
eux, le considèrent comme une ingérence inadmissible dans l’éducation dispensée par les parents. Par
ailleurs, certains représentants de minorités, craignent que des contenus religieux chrétiens puissent
être transmis sous couvert d’enseignement public
(Jödicke, 2011).
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La laïcité de l’école et à l’école peut à cet
égard représenter une option intéressante pour
opérationnaliser au niveau pédagogique la nécessité
d’“apprendre sur les religions, sur la diversité des
religions et sur la diversité de chaque religion”. Elle a
l’avantage de rendre possible une dissociation entre
le cognitif et le spirituel. La laïcité peut également
être une option intéressante pour les sociétés ou le
religieux risque d’avoir une posture hégémonique
sur le politique.
L’islam est à ce propos un cas intéressant et complexe. Ainsi, Carré (1993) s’est inscrit en faux contre
la plupart des historiens qui prétendaient l’impossible
séparation entre pouvoir politique et religion en Islam.
Il a mis en évidence le fait que tous les pouvoirs dans
le monde musulman ont utilisé des logiques parfaitement temporelles et se sont contentés de négocier
leur légitimité religieuse avec un corps d’oulémas
(religieux) plus ou moins domestiqués. Carré (1993)
s’inscrit en faux contre la thèse courante consistant à
opposer, un christianisme par origine essentiellement
apolitique portant en germe l’évolution laïque et individualiste des sociétés occidentales contemporaines,
et islam associant à jamais religion et Etat, spirituel
et temporel, bref, essentiellement théocratique. Carré
(1993) met en évidence une même tendance à la
séparation des pouvoirs dans la pensée politique des
deux religions monothéistes.
La singularité française par rapport à la diversité
religieuse est aussi intéressante à analyser. Pour la
France, républicaine, tout ce qui relève des croyances
est de l’ordre du privé; elles sont donc respectées
mais leur enseignement ne peut trouver de place à
l’école publique (Borne, 2004).
En Europe, même quand une nation se reconnaît volontiers dans le message porté par une
Eglise, cette Eglise ne porte plus le monopole du
religieux à l’école. L’exemple grec est édifiant: le
but de l’éducation, dit l’article 16 de la constitution
du pays, est de développer “la conscience nationale
et religieuse des Grecs”. On sait que l’orthodoxie
définit la nation elle-même, on observe cependant
les débuts d’une sécularisation de cet enseignement,
la possibilité de s’y soustraire, l’autorisation donnée aux non orthodoxes d’assurer l’enseignement
religieux (Borne, 2004).
Si la plupart des spécialistes de l’éducation
estiment qu’il n’est plus possible de laisser la religion à l’écart de l’école, ils divergent de la manière
de la prendre en charge la connaissance des faits
religieux et la manière de le présenter aux élèves.
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L’expérience de la maison d’édition Enbiro dans
la production d’ouvrages scolaires est intéressante.
C’est une maison d’édition scolaire à but non lucratif
fondée en 1967 par plusieurs cantons romands. Trois
principes constituent la base de la ligne éditoriale
d’Enbiro: (a) refus de toute forme de prosélytisme;
(b) approche religieusement neutre, avant tout historique et culturelle et (c) respect des convictions
de chacun. L’analyse des manuels utilisés dans
l’enseignement sur les religions en Suisse montre
qu’il y a une approche plurielle des religions. Ainsi,
une brochure destinée aux élèves de la 5ème année
du primaire intitulée “Aux origines du monde” est
divisée en trois parties: (1) Le regard scientifique
sur l’histoire de l’univers, (2) La création du monde
selon la bible, et (3) Des récits d’origine des quatre
coins du monde.
Toutefois, on peut observer, qu’il y a peu de
place accordée la diversité interne de chaque religion
et à la traversée des frontières religieuses. Comment peut-on interpréter cette situation? Il nous
semble que la plupart des rédacteurs des manuels
se donnent comme priorité de palier à l’ignorance
du fait religieux à l’école et à la nécessité de refléter
la diversité religieuse des élèves. Par conséquent,
ils utilisent une approche, certes ouverte mais aussi
encyclopédique se contentant souvent par présenter les rites institutionnalisés dans une religion.
Par exemple dans le cas de l’islam, on présente
les 5 piliers (achahada, les prières quotidiennes,
le Ramadan, l’aumône (zakat) et le pèlerinage à
la Mecque). Cela transmet à l’élève un message
d’étanchéité entre les religions et de monolithisme
à l’intérieur d’une même religion.
La suisse représente un cas intéressant dans la
prise en compte de la diversité religieuse à l’école.
En effet, à la présence du protestantisme et du
catholicisme comme religions dominantes dans
de nombreux cantons du pays, s’ajoute l’arrivée
de l’islam et d’autres religions dans le sillage des
migrations internationales. Les cantons peuvent
reconnaître une religion comme élément central
de leur identité (par exemple les cantons du Valais
et Fribourg) ou bien revendiquer une posture laïque comme les cantons de Neuchâtel ou Genève.
Toutefois, même dans ce dernier, le fait religieux à
l’école est abordé:
“Affirmer que l’école est laïque, c’est rappeler cette neutralité de l’État à l’égard de toutes
les Églises et de toutes les confessions, mais
ce n’est pas nier et esquiver la thématisation
et la compréhension du fait religieux dans sa
diversité. Affirmer que l’école est laïque, ce
n’est pas renoncer à aborder certains sujets
susceptibles de fâcher, car ce serait oublier
les missions de l’école – qui sont notamment
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d’éveiller chez l’élève le respect d’autrui et la
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tolérance dont notre société a grandement
besoin. Une laïcité de l’ignorance, une laïcité
qui a peur du contact et qui fuit le débat, fait
le jeu de l’obscurantisme. Ce n’est pas cette
laïcité que nous voulons.” (DIP, 2016: 3)

Conclusion
Dans cet article, nous avons tenté de présenter
une approche originale de la prise en compte de la
diversité religieuse à l’école. Une première option
possible est de préserver l’école de tout débat sur
la religion en adoptant la laïcité comme principe de
base. Cependant, il y a deux limites à cette posture.
En effet, la laïcité n’empêche pas la religion de rentrer
à l’école par le biais d’accommodements historiques
avec les Etats nations et les religions. L’exemple de
la France est ce propos édifiant. Le fait que l’Etat
prône la laïcité comme valeur suprême de la république ne l’empêche pas de financer largement les
écoles privées catholiques. L’autre limite concerne
l’irruption du fait religieux par l’intermédiaire des
élèves, en particulier ceux issus de l’immigration.
Une école laïque peut être confrontée au port des
signes religieux à l’école ou à des tensions entre
pratique religieuse et apprentissages scolaires.
Nous avons proposé une option consistant à
insister à l’école sur la diversité interne de chaque
religion et sur la traversée salutaire des frontières
entre différentes religions. L’avantage de cette
option est d’initier à travers les approches interculturelles les élèves à un relativisme religieux.
L’altérité religieuse devient possible et contribue
à lutter contre un enfermement dans des certitudes religieuses transmise par la famille ou les
communautés d’origine. Evidemment, cette option
rencontrera des résistances, en particulier de la part
de certaines familles soucieuses d’une socialisation
mono-religieuse et des organisations religieuses.
En bref, il nous paraît important de ne pas laisser le fait religieux uniquement en dehors de l’école
ou entre les mains des représentants officiels des
différentes religions. Il est utile de l’intégrer dans les
approches interculturelles par l’intermédiaire d’une
posture qui privilégie les doutes, les emprunts, la
traversée des frontières par rapport à la tentation de
voir les religions et ceux qui les pratiquent comme
un tout, cohérent et immuable.
Depuis plusieurs décennies, l’éducation
multiculturelle/interculturelle a émergé dans de
nombreux systèmes éducatifs dans le monde.
Néanmoins, une confusion conceptuelle demeure
et limite l’impact pédagogique de cette innovation
majeure. Cette confusion est encore plus grande
quand il s’agit de traiter la question de la diversité
religieuse. Nous avons proposé dans ce texte de
traiter les religions d’une manière peu habituelle.
D’une part, en insistant sur la diversité interne
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d’une même religion et des liens et emprunts qu’elle
maintient avec d’autres. D’autre part, nous avons
mis en évidence les rapports flexibles et mouvants
que les individus maintiennent avec la religion.
Dans un monde où les migrations et les interactions
sont globales, il nous paraît primordiale de sortir
de la vision essentialiste et figée du rapport des
individus et des groupes aux religions.

CHAMPION, F. (1999), “De la diversité des pluralismes
religieux”, International Journal on Multicultural
Societies, 1 (2), pp. 40-54.

Notes

DIP (2016), La Laïcité à l’école, Genève, Département
de l’Instruction Publique de la Culture et du
Sport.

2

Dans les approches interculturelles, il est important
de considérer la religion comme l’un des éléments des
identités culturelles individuelles et collectives et non pas
comme l’élément principal. La même précaution s’applique
à la langue, l’appartenance sociale, l’ethnicité, la race.
L’enseignement sikh est né à la fin du 15ème-début du
16ème siècle dans le contexte des rencontres entre l’islam
et sa mystique soufie, et une partie de la spiritualité
hindoue.

3

A ce niveau, le contraste entre certains pays européens
et les Etats-Unis est saisissant. Dans les pays européens,
la pratique religieuse des migrants, surtout les musulmans, est considérée habituellement comme un frein à
l’intégration. Aux Etats-Unis, pays fondé au départ sur les
valeurs religieuses des colons anglo-saxons protestants de
la côte-est, la religion est traditionnellement considérée
comme une ressource pour l’intégration des migrants.
Les attentats du 11 septembre 2001 ont quelque peu
changé cette donne en ce qui concerne les États-Unis.
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O PODER DE UMA HISTÓRIA: ENCONTROS E DESENCONTROS CULTURAIS
THE POWER OF A STORY: CULTURAL MATCHES AND MISMATCHES
Ana Catarina Mendes Garcia
Formadora no Instituto de Emprego e Formação Profissional

Resumo
O fenómeno da globalização tornou-nos mais conscientes da diversidade cultural existente em
todas as sociedades. Importa, pois, que reflictamos acerca dos possíveis conflitos que do desconhecimento podem advir e das descontinuidades culturais que se podem gerar entre o ambiente
familiar do aprendente e o ambiente escolar. Além disso, a profunda conexão entre língua e cultura
impõe-nos uma avaliação do contributo do texto literário multicultural para o processo de ensino e
aprendizagem de inglês como língua estrangeira. Por conseguinte, são apresentados os resultados
de um estudo de caso em que foram aplicados excertos do romance Americanah, da autoria de
Chimamanda Ngozi Adichie, nas sessões de formação do módulo de língua estrangeira – inglês,
ministradas a um grupo de formandos a frequentar um curso de educação e formação de adultos
num Serviço de Formação Profissional da zona centro de Portugal.
Palavras-chave: multiculturalismo, língua inglesa, texto literário, competência comunicativa
intercultural

Abstract
The phenomenon of globalization has made us more conscious of the cultural diversity in all societies. Therefore, we should discuss the possible conflicts generated by ignorance and the cultural
discontinuities that may arise between the learner’s family environment and the school environment. Furthermore, the deep connection between language and culture forces us to evaluate the
contribution of the multicultural literary text to the teaching and learning of English as a foreign
language. Hence, we present the results of a case study in which excerpts from the novel Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie were applied in the training sessions of the module English
as a foreign language to a group of trainees attending an adult education and training course in
a Professional Training Service in the centre of Portugal.
Keywords: multiculturalism, English language, literary text, intercultural communicative competence

Quando o principal desejo de cada Estado é a
promoção do orgulho nacional, a História, enquanto
disciplina escolar, torna-se a ferramenta ideal para
o seu engrandecimento. Os aprendentes são, pois,
ensinados a acreditar que indivíduos com culturas
distintas das suas são moral e intelectualmente inferiores quando, na realidade, “contactos entre diferentes
civilizações provaram frequentemente ser marcos
para o progresso humano” (Russell, 2009: 527).
O contexto educativo surge como o principal
meio para desafiar uma visão única do mundo,

desfazendo “as paredes da prisão do lugar-comum”
(Russell, 2009: 388). A aula de língua estrangeira
poderá, assim, constituir um cenário possível para,
em conjunto com um corpus literário adequado,
contribuir para a formação de mentalidades e desconstrução de estereótipos.
Pretendemos, portanto, analisar se a inserção
de literatura multicultural na aula de inglês, enquanto
língua estrangeira, pode influenciar a percepção que
temos dos outros, condicionando a nossa resposta
a situações culturais específicas e promovendo
um diálogo verdadeiramente multicultural. Apresentaremos, pois, um estudo empírico realizado
FORUM
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no âmbito do módulo língua estrangeira – inglês
ministrado nos cursos do sistema de educação e
formação de adultos tutelados pelo Instituto de
Emprego e Formação Profissional e durante o qual
se aplicaram excertos do romance Americanah da
autoria de Chimamanda Ngozi Adichie.
O presente artigo encontra-se organizado
conforme de seguida se explicita. Nos pontos 2, 3,
4 e 5 centramo-nos nos conceitos mais relevantes
para a nossa investigação – multiculturalismo; língua
inglesa; texto literário e competência comunicativa
intercultural – que serão devidamente definidos e
desenvolvidos. O ponto 6 dedicamo-lo ao estudo
empírico e, como tal, às fundamentações teóricas
inerentes à escolha da metodologia de investigação,
bem como de instrumentação, à descrição de procedimentos de investigação e à discussão e análise dos
dados recolhidos. Nos pontos 7 e 8 detemo-nos nas
conclusões finais do nosso estudo, acompanhadas
das devidas recomendações.

O multiculturalismo
O multiculturalismo em contexto escolar

FORUM

Multiculturalismo é um termo polivalente que
pode reportar-se tanto a um movimento de ideias de
uma determinada sociedade quanto às relações entre
culturas dentro de uma mesma sociedade. Contudo,
na prática, este conceito aplica-se maioritariamente
ao impacto exercido sobre as culturas minoritárias
quando coabitam com uma cultura dominante
(Silva, 2008).
É centrada especial atenção neste tema na
segunda metade do século XX. A década de 1960
privilegia o assimilacionismo, baseando-o nos paradigmas educativos da privação cultural e genética.
Entendia-se, pois, que os elementos de cada grupo
minoritário padeciam de uma deficiência biológica
agravada pelo seu suporte cultural e que só poderia
ser combatida pela assimilação das normas da cultura
dominante e por programas de educação compensatória. Já a década de 1970 vem opor-se à corrente
assimilacionista, privilegiando o integracionismo
que visava a coexistência pacífica e um equilíbrio
saudável entre culturas. Os programas educativos
eram, portanto, concebidos para beneficiar a comunicação interpessoal, assumindo o professor o papel
de facilitador da mesma e tendo como objectivo final
a criação de um clima de respeito e de tolerância
(Silva, 2008).
Na perspetiva de Banks (2013; 2014), o
aumento da diversidade na maioria das nações
força-nos a repensar o conceito de cidadania e a
própria educação para a cidadania. Nesse sentido,
é necessário modificar o conhecimento que está
subjacente à sua construção: do conhecimento
dominante (ou mainstream) para o conhecimento
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académico transformativo. O primeiro reforça o
conhecimento tradicional estabelecido nas ciências
sociais e comportamentais e devidamente institucionalizado nas escolas e universidades da nação.
O segundo consiste em paradigmas e explicações
que desafiam algumas hipóteses epistemológicas
centrais no conhecimento anterior. Por conseguinte,
o conhecimento transformativo tem como propósito
desafiar as estruturas sociais, políticas e económicas
de uma sociedade que perpetuam a desigualdade e
que contribuem para a marginalização dos grupos
minoritários. Assim, uma educação para a cidadania
transformativa possibilita a reflexão e compreensão
das diferentes identidades culturais, nacionais, regionais e globais, bem como do modo como estas se
interrelacionam, capacitando os aprendentes para
a aquisição de informação, competências e valores
necessários para desafiar a desigualdade dentro das
suas comunidades e nações.
As descontinuidades culturais
No microcosmos escolar parecem tornar-se
evidentes as tensões quando se fala em diferenças
culturais. Na relação professor-aluno é possível que
se estabeleça uma comunicação deficiente que conduza a uma avaliação negativa por parte daquele.
Muitas vezes, o aluno ignora o facto de que traz para
a escola formas de comunicação que são aceites
no ambiente familiar, mas que não se adequam ao
ambiente escolar. O aluno imigrante acaba por se
sentir dividido entre duas culturas: aquela que é
transmitida pela família e a que é proporcionada
pela escola. É possível que, pelo facto de a escola
ignorar estas diferenças culturais e não proporcionar
actividades que permitam a integração do aluno
e o correcto desenvolvimento das suas destrezas
intelectuais, este se revele incapaz de adquirir a
linguagem que lhe permita comunicar de forma
efectiva (Silva, 2008).
De facto, as normas temporais do país de
origem poderão entrar em conflito com as do país
de acolhimento, resultando em problemas de pontualidade ou em dificuldade em acompanhar o ritmo
de trabalho de colegas e professor. Por outro lado,
a dificuldade em compreender e expressar-se na
língua do país de acolhimento poderá gerar situações constrangedoras, procurando o aluno evitar a
interacção oral. Os próprios estilos de aprendizagem
estão também fortemente dependentes de factores
de origem cultural, ou seja, o aluno tende a reagir a
cada situação de aprendizagem consoante a socialização mais ou menos permissiva de que foi alvo na
infância, da estimulação proporcionada pelo meio
envolvente, bem como da relação estabelecida com
o mesmo. Além disso, o facto de a cultura dominante
acabar, muitas vezes, por desvalorizar/ignorar a
cultura de origem do aluno contribui para que este
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O fenómeno da globalização: diversidade cultural
e alteridade
A diversidade cultural pode assumir significados
distintos, dependendo se é perspectivada de forma
positiva ou negativa. Estes extremos explicam-se
pelo facto de se lhes atribuir o enriquecimento proporcionado pela comunicação rica entre culturas ou,
inversamente, a capacidade de nos centrarmos, em
demasia, nas diferenças culturais que nos separam,
resultando em tensões e conflitos (Ribeiro, 2009).
Ligado ao conceito de diversidade cultural encontra-se o conceito de alteridade: “estado, facto ou
qualidade do que é ou pode ser outro, diferente ou
distinto” (Casteleiro, 2001: 187). Todavia, parece-nos redutor reduzir este conceito à forma como
percepcionamos o “Outro”. Na verdade, é onde
procuramos sentido para o Eu, mas conscientes do
seu igual estatuto incompleto e provisório, porque
humano e, portanto, permanentemente inacabado.
No momento em que se estabelece uma relação
entre ambos, desafiam-se estereótipos e ambos
saem invariavelmente modificados (Souza e Albuquerque, 2012).
Wulf (2010) considera que para evitar encontros com a diversidade cultural e a alteridade que
terminem em rivalidade e violência, precisamos de
normas. Estas foram formuladas na Carta dos Direitos
Humanos que se tornou uma referência para lá das
fronteiras da cultura europeia da qual emergiu. No
entanto, a violência entre indivíduos de diferentes
sociedades e culturas parece inevitável se as imagens do Outro não se tornarem parte integrante
do processo educativo. Assim, é essencial uma

educação transcultural orientada para uma melhor
compreensão do Outro e baseada nos conceitos de
paz e justiça social, o que implica uma reforma de
longo alcance do sistema educativo, traduzindo-se numa “tarefa contínua, ao longo da vida, que
é parte do sistema educativo formal, da educação
profissional e da educação continuada bem como
da educação informal” (Wulf, 2010: 43).
A aprendizagem transcultural surge, pois,
associada aos quatro pilares da educação (Delors,
2010): “aprender a conviver”; “aprender a conhecer”;
“aprender a fazer” e “aprender a ser”. Ao primeiro é
atribuída particular relevância, dado que, ao desenvolver o conhecimento a respeito dos outros, da sua
história, tradições e espiritualidade, se possibilita
a criação de um novo espírito que compreenda a
nossa real interdependência e que possa conduzir
à realização de projectos comuns ou a uma gestão
inteligente de conflitos. O segundo pilar procura
conciliar uma cultura geral ampla com a hipótese
de estudar, com maior profundidade, um número
reduzido de temas. O terceiro pilar compreende a
possibilidade de se adquirir uma competência que
torne o indivíduo capaz de enfrentar numerosas
situações, facilitando a cooperação. O quarto e
último pilar foca a capacidade humana de autonomia
e discernimento e a responsabilidade de cada um
na consecução de um destino colectivo.

A inter-relação língua – cultura
O caso da língua inglesa
Língua e cultura são dois fenómenos indissociáveis igualmente dinâmicos e em permanente
mutação (Fenner, 2001). Esta inseparabilidade
natural parece tornar-se evidente quando constatamos que os significados de uma palavra estão
estruturados em torno de uma prática social e,
deste modo, constrangidos por essa cultura (Cheng
et al., 2011). Com efeito, se considerarmos que a
comunicação, essa capacidade para partilharmos
ideias e sentimentos, é a base de todo o contacto
humano, então a cultura é aprendida, transmitida
e preservada através da comunicação.
A aprendizagem de uma língua estrangeira
pode, pois, proporcionar um encontro intercultural
em que a personalidade do aprendente seja desenvolvida no seu todo (Alves, 2001). De entre as línguas
estrangeiras com mais procura destaca-se, pela sua
qualidade omnipresente e estatuto de “língua franca”
(língua adoptada internacionalmente para efeitos de
comunicação entre um grupo multilingue), o inglês.
Harmer (2001) e Crystal (2003) relacionam a
globalização de uma língua com o poder (económico,
tecnológico e cultural) que lhe está subjacente.
Ambos oferecem o exemplo do latim que se tornou
uma língua internacional por todo o Império Romano,
FORUM

possa sentir que são mínimas as oportunidades de
tirar benefício da educação. Os próprios docentes,
consciente ou inconscientemente, criam expectativas
em relação aos seus alunos e parece ser comum
estas serem baixas quando se trata de aprendentes
de grupos minoritários. Por conseguinte, de cada
vez que aqueles emitem uma opinião desfavorável
relativamente às capacidades cognitivas destes
acabam por condicioná-los a agir de acordo com
as mesmas. Não causará, pois, estranheza que a
escola sirva de palco às mais variadas reacções que
podem ir desde a agressão psicológica à verbal ou
até mesmo física. As expectativas negativas dos
professores, tendo por base estereótipos e preconceitos, a utilização de determinados epítetos,
visando inflamar tensões raciais e o próprio ciúme,
gerado pelas elevadas expectativas e tratamento
diferenciado a determinado grupo de alunos por parte
dos professores representam factores que podem
despoletar as reacções mencionadas. Importa, pois,
que a escola reconheça a premência da comunicação
interpessoal/intercultural que enriquece a interacção
professor-aluno (Silva, 2008).
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não porque os romanos fossem mais numerosos que
os povos que conquistaram, mas porque eram mais
poderosos. Aliás, mesmo quando o seu poderio militar
declinou, a língua latina permaneceu, por mais um
milénio, como a língua internacional da educação
graças a um novo tipo de poder – o eclesiástico do
catolicismo romano. O poder, seja de que tipo for, é,
portanto, essencial à disseminação de uma língua e
à sua ascensão ao estatuto de língua internacional.
De acordo com Crystal (2003) a necessidade de
se estabelecer uma língua franca mundial assomou
no século XX, em particular a partir da década de
1950. De facto, a criação das Nações Unidas em
1945 e, a partir daí, de muitos outros organismos
internacionais resultou na pressão para se adoptar
uma única língua que facilitasse a comunicação
nesses meios. A preeminência da língua inglesa
ficaria estabelecida em 1960, muito embora, naquele
momento, ainda não pudesse ser descrita como
uma verdadeira língua mundial. Efectivamente, o
seu estatuto global só viria a ser assegurado por
dois acontecimentos posteriores. Em primeiro lugar,
os movimentos pela liberdade política, a partir dos
quais o inglês emergiu como língua com especial
estatuto em vários países. Na maioria destes
países o papel da língua inglesa era de tal forma
fundamental que nenhuma outra língua conseguiu
competir chegado o momento da independência. Em
segundo lugar, a revolução electrónica, aparentando
a língua inglesa estar no local certo (Estados Unidos
da América) e no momento certo (década de 1970):
“o desenvolvimento dos computadores do século
XX foi quase inteiramente um assunto americano”
(Crystal, 2003: 121).

O texto literário
O texto literário em contexto educativo
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O ensino de língua estrangeira tem-se inserido
em quadros instrumentalistas que dão primazia às
situações práticas e utilitárias de comunicação, o
que parece deixar pouco espaço para a utilização
do texto literário (Fenner, 2001).
Esta atitude poderá resultar de uma concepção
incorrecta de texto literário. Importa, pois, frisar
que este é, de facto, autêntico, criado para cumprir
uma finalidade na comunidade linguística em que
foi produzido e comporta, em si, a cultura dessa
comunidade. Além disso, a linguagem utilizada por
ser mais rica e diversa oferece maior potencial de
aprendizagem, permitindo uma amplitude de diferentes interpretações por diferentes leitores. Pode,
portanto, servir de modelo textual para a produção
dos aprendentes, estimulando a sua imaginação e
criatividade. O próprio acto de ler constitui já uma
experiência comunicativa em que o leitor participa
com o texto na produção de significado, logo é a
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partir do texto literário que se gera um ponto de
encontro cultural. Este encontro com o texto é um
diálogo que se assume como dialéctico, reforçando
as competências linguística e cultural. O aprendente
é influenciado pela cultura estrangeira enquanto
exerce simultaneamente a sua influência sobre
aquela (Fenner, 2001).
O texto literário multicultural
Tradicionalmente, o professor é instruído a
evitar conflitos a todo o custo ou, se tal se revelar
impossível, a procurar saná-los com a maior brevidade (Dietrich e Ralph, 1995). Não obstante, se
considerarmos que atravessar fronteiras culturais
envolve sempre conflitos, talvez possamos compreender a utilidade destes para o entendimento
da diversidade. De facto, poderão ter um efeito
benéfico sobre os alunos no sentido em que lhes
proporcionam a oportunidade de descobrir quais
as conexões e contrastes que emergem quando as
controvérsias são expostas e discutidas. A literatura
multicultural afigura-se-nos como um meio possível
para este fim.
No fundo, todos aprendemos através da
experiência e esta pode ser articulada, de forma
bastante natural, como uma narrativa que ajuda a
dar sentido às experiências que criarão um contexto
para a informação que será armazenada no nosso
cérebro. A literatura multicultural reflecte valores,
factos e atitudes culturais, providenciando uma janela
através da qual o leitor sente a estrutura profunda
da cultura. Quando confrontados com ideias que
inicialmente lhes poderão parecer desorientadoras,
os aprendentes poderão sentir-se tentados a reflectir
criticamente, confrontando as suas próprias crenças
e suposições culturais (Szecsi et al., 2010).

A competência comunicativa intercultural
Conceito e modelos de competência
A maioria dos autores parece ser unânime ao
considerar “competência como plural, no que diz
respeito aos elementos que a constituem, pluridimensional, complexa, um saber em uso, mobilizável
e transferível e de natureza combinatória” (Sá e
Paixão, 2013: 107).
O modelo de competência comunicativa tem tido
forte influência no ensino de língua estrangeira. Este
modelo engloba três competências: linguística, sociolinguística e pragmática (Alves, 2001). A competência
linguística diz respeito à extensão e precisão dos
conhecimentos, bem como à organização cognitiva
dos mesmos e sua acessibilidade. A competência
sociolinguística centra-se nas regras sociais para o
uso da língua. A competência pragmática reporta-se
ao uso funcional dos recursos linguísticos.
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O falante intercultural
É necessário que os aprendentes desenvolvam
uma consciência intercultural que lhes permita
adequarem-se a um mundo globalizado em que
indivíduos de culturas diversas estabelecem relações internacionais, acabando por se tornar falantes
interculturais (Byram et al., 2002). O professor
deverá, pois, auxiliá-los no desenvolvimento da
competência comunicativa intercultural. Esta pode ser
definida como uma estrutura para a aprendizagem
intercultural que prepara os aprendentes de língua
estrangeira para interacções significativas com outras
culturas (Nugent e Catalano, 2015). Esta competência
abrange três componentes: conhecimento, atitudes
e competências (Byram et al., 2002).
O conhecimento é importante na medida em
que há informação valiosa que o aprendente deve
adquirir acerca de grupos sociais e seus produtos
e práticas no seu próprio país e no do interlocutor,
bem como dos processos gerais de interacção social
e individual.
As atitudes podem resumir-se em duas palavras
“saber ser”, isto é, a curiosidade, abertura ao Outro
e capacidade de relativizar os seus próprios valores,
crenças e comportamentos, não os assumindo como
os únicos possíveis ou correctos e descentrando-se
para os olhar da perspectiva do Outro.
As competências subdividem-se em três: competências de interpretação e relação, competências
de descoberta e interacção e consciência cultural
crítica. As primeiras dizem respeito à capacidade de
interpretar um documento ou um evento de uma
outra cultura, explicando-o e relacionando-o com
documentos ou eventos da sua própria cultura. As
competências seguintes prendem-se com a capacidade de adquirir novos conhecimentos acerca de
uma cultura e das suas práticas, sendo capaz de
accionar conhecimentos, atitudes e competências
durante uma interacção em tempo real com os seus
constrangimentos próprios. A última competência
remete para a capacidade de avaliar criticamente,
com base em critérios explícitos, práticas e produtos da sua própria cultura e de outras (Byram et
al., 2002).
Na perspectiva de Sawyer (2014) embora as
duas se relacionem, a última transcende a primeira
uma vez que envolve repensar o próprio conceito de
identidade cultural. Só quando os alunos examinam
profundamente as suas próprias identidades múl-

tiplas bem como as de membros de outros grupos
culturais com os quais precisam de se relacionar,
conseguem compreender e (talvez) sentir a forma
como as diferentes identidades se justapõem, não
possuindo uma natureza fixa ou unitária.
Poder-se-á, então, considerar que a consciência
cultural crítica possui duas dimensões distintas:
social e psicológica. A dimensão social apresenta
a oportunidade para os aprendentes analisarem e
reflectirem em torno do aspecto social da língua e da
cultura, estabelecendo-se, deste modo, uma ligação
entre as competências comunicativa e intercultural.
Uma forma de colocar em prática esta dimensão
é dar aos alunos a possibilidade de ver a língua a
operar de forma diferente, consoante o contexto e
utilizador, ou seja, permitir que visualizem de que
forma valores culturais e crenças desempenham um
papel crucial nos tipos de interacção que ocorrem em
sociedades diversas, até quando a língua utilizada
é a mesma. Numa aula de inglês os aprendentes
poderão, por exemplo, comparar as variações linguísticas que ocorrem em situações sociais específicas
em Inglaterra, na África anglófona e no Canadá. A
dimensão psicológica considera a estreita ligação
entre língua e identidade. Por um lado, os aprendentes poderão examinar a complexidade da identidade
dos imigrantes no seu país; por outro, considerar a
transformação das suas próprias identidades pessoais
enquanto aprendentes de uma língua estrangeira.
Tomando consciência desta transformação (como
se vêem enquanto falantes dessa língua e como
os outros os vêem) como resultado dos estudos
linguísticos e culturais efectuados, estarão possivelmente mais abertos a considerar o impacto que
novas experiências culturais e linguísticas têm sobre
os outros (Nugent e Catalano, 2015).

Metodologia
Participantes
A amostra é constituída por um grupo de
dezasseis formandos portugueses a frequentar o
curso de Educação e Formação de Adultos – nível
básico – da área tecnológica de Padaria/Pastelaria.
As sessões de formação do módulo língua estrangeira – inglês foram ministradas num Serviço de
Formação Profissional da zona centro do país,
entidade afecta ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. Com duração total de 100 horas,
o módulo foi leccionado no período compreendido
entre setembro de 2015 e março de 2016. Quanto
ao género, onze elementos do grupo são do sexo
feminino e os restantes cinco elementos são do sexo
masculino. A faixa etária estende-se dos 30 aos 52
anos, situando-se a média de idades nos 40,8 anos,
sem consideração de género.
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Embora o modelo de competência comunicativa
já reflicta alguma preocupação com as identidades
sociais dos indivíduos quando em interacção, a verdade é que a noção idealizada de falante-ouvinte
nativo, que aquele comporta consigo, parece não
se adequar ao estatuto de língua franca da língua
inglesa (Byram et al., 2002).
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Instrumentos e procedimentos
A nossa opção metodológica recaiu sobre a
investigação qualitativa. Assim, optámos, em primeiro lugar, pela observação naturalista participante
(Bogdan e Biklen, 1994; Estrela, 1994), processando-se esta de forma sistemática através de um método
de notação que se consubstanciou num diário de
bordo (Estrela, 1994). Todos os relatos efectuados
foram divididos em duas partes. A primeira parte
ficou reservada ao registo descritivo, detalhado e
objectivo, do que decorria durante as sessões de
formação. A segunda parte incidiu sobre o curso
da investigação, reflectindo-se sobre o método e
eventuais conflitos ou dilemas surgidos no decorrer
das sessões de formação.
As primeiras duas sessões de formação centraram-se no desenvolvimento de actividades de
diagnóstico, dado que pretendíamos, por um lado,
avaliar as competências de interpretação textual
e a qualidade da expressão escrita e oral e, por
outro lado, era nossa intenção averiguar o grau
de sensibilidade relativamente às questões de teor
cultural levantadas pelos diferentes tipos de texto.
Optámos, pois, por tarefas desenvolvidas
em pequenos grupos que incidiram na audição e
interpretação da canção Imagine de John Lennon,
seguida da análise de imagens representativas da
crise dos refugiados de 2015. Após esta actividade,
e como forma de introduzir o texto literário em sala
de formação, começámos por solicitar uma abordagem interpretativa ao poema We refugees de
Benjamin Zephaniah. Deste modo, sugerimos que,
em pequenos grupos, seleccionassem um colega
para declamar o poema frente à turma. Efectuadas
quatro declamações, discutiu-se, em grande grupo, a
importância da declamação na transmissão da mensagem de um texto lírico e a dificuldade em recitar
com sentimento e ritmo numa língua estrangeira.
Procedemos, de seguida, à análise interpretativa
do poema em pequenos grupos, tendo-se seguido
a discussão em grande grupo.
Nas sessões seguintes procedemos à apresentação da autora Chimamanda Ngozi Adichie através de uma actividade de brainstorming relacionada
com a seguinte afirmação: Nigeria makes you think
of… De seguida, visualizaram e analisaram criticamente a palestra da autora intitulada The danger

FORUM

of a single story1. Procedemos também à audição
de um excerto de uma entrevista à mesma, tendo
cada um dos formandos trabalhado individualmente
na resolução de um exercício com aquela relacionado, debatendo-se, posteriormente, as ideias em
grande grupo.
As restantes sessões foram exclusivamente
dedicadas à leitura expressiva e análise crítica de
excertos do romance Americanah. Numa fase inicial os formandos foram organizados em pequenos
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grupos para debaterem e desenvolverem as suas
opiniões, sendo as mesmas discutidas em grande
grupo numa fase posterior. No final, foi solicitado
a cada um dos grupos que elaborasse uma body
biography de uma das personagens, ou seja, um
retrato visual e escrito que representasse vários
aspectos da vida de uma personagem dentro da
obra literária. Além disso, efectuaram também um
exercício de role-playing no qual representaram um
final alternativo para o romance.
A opção constante pelo desenvolvimento de
tarefas em pequeno grupo e posterior discussão
em grande grupo prendeu-se com a relevância que
atribuímos às relações de cooperação. Com efeito,
estas parecem constituir um importante suporte, em
particular no processo de ensino e aprendizagem de
uma língua estrangeira, podendo favorecer o desenvolvimento de competências de comunicação e de
colaboração entre os aprendentes e simultaneamente
favorecendo a sua participação, o seu envolvimento e
o desenvolvimento de competências sociais (Harmer,
2001). A par da tentativa de desenvolvimento da
expressão oral, efectuada através das discussões
em sala de formação, procurámos, de igual modo,
desenvolver a expressão escrita, não só através
dos exercícios efectuados em sala de formação,
mas também através do portefólio pessoal de cada
formando (English Journal). Este trabalho individual
permitiu-lhes reflectir sobre tudo o que ouviram,
leram e discutiram com os colegas. Ao terem que
estruturar os seus pensamentos através da comunicação escrita desenvolveram pensamento e linguagem. Por conseguinte, o acto de escrever torna-os
conscientes da sua falta de vocabulário e força-os à
aprendizagem de novos vocábulos consoante a sua
necessidade de expressão (Fenner, 2001).
O último passo de todo o processo de investigação consistiu na realização de uma entrevista
semi-estruturada em grupo focal cujos principais
objectivos consistiram em, por um lado, aferir a
importância que os formandos atribuíram à utilização de literatura multicultural enquanto factor
de motivação e possível instrumento facilitador
da qualidade da expressão escrita e oral e, por
outro, procurar entender até que ponto sentiram
mudanças na sua sensibilidade cultural e forma de
perspectivar o mundo.
Análise e discussão dos resultados
Todos os registos efectuados, durante a observação e na fase da entrevista, foram alvo de uma
análise de conteúdo, “uma técnica que procura
‘arrumar’ num conjunto de categorias de significação
o ‘conteúdo manifesto’ dos mais diversos tipos de
comunicação” (Amado, 2000: 5).
A análise efetuada ao trabalho desenvolvido
em sala de formação permitiu-nos obter quatro
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dos formandos com a necessidade de se deixar
o país natal em busca de melhores condições de
vida; de situações em que a cor da pele se revelou
um entrave ao verdadeiro conhecimento do Outro,
bem como a tendência geral, da sociedade em que
nos inserimos, de fazer juízos rápidos baseados
no aspecto físico da pessoa, desconsiderando uma
avaliação mais profunda baseada no convívio.
A categoria “língua estrangeira (inglês)”
centrou-se em aspectos linguísticos de pertinência
para a investigação em causa, tendo os formandos
revelado compreender a pressão a que um indivíduo
pode estar sujeito quando da utilização de uma língua
estrangeira. Estabeleceram, pois, uma ligação entre
língua e cultura, salientando a importância do contexto em que é aprendida a língua estrangeira e os
diferentes contextos em que esta pode ser aplicada.
O falante pode deparar-se com o choque entre uma
língua que julga dominar e a metamorfose que esta
pode sofrer perante uma base cultural diferente.
A análise efectuada à entrevista em grupo
focal permitiu-nos obter cinco categorias: “aprendizagem de inglês”; “multicultural”; “literatura”;
“construção cultural” e “trabalho desenvolvido em
sala de formação”.
A categoria “aprendizagem de inglês” confirmou o desinteresse e desmotivação inicial
anteriormente mencionados que sofreram uma
transformação ao reconhecerem a utilização de
um método diferente que se consubstanciou na
utilização de literatura e que os motivou de tal
forma que consideraram que a carga horária total
do módulo deveria ser maior.
A categoria “multicultural” voltou a abordar a
resposta dos aprendentes a outras culturas e a eventual influência do processo de ensino e aprendizagem
na evolução da mesma. Por conseguinte, tornou-se
evidente a desconstrução de ideias estereotipadas;
a importância do diálogo como ferramenta essencial
do conhecimento e compreensão entre culturas; a
relevância do seu papel enquanto pais/educadores
na transmissão de valores aos seus filhos e até
mesmo a forma parcial e pejorativa com que as
notícias são, muitas vezes, veiculadas pelos órgãos
de comunicação social, contribuindo para uma percepção negativa de determinados grupos culturais.
A categoria “literatura” focou-se essencialmente
na abordagem efectuada aos excertos do romance
Americanah. Os aprendentes aperceberam-se
que, tanto naqueles como na nossa sociedade, os
imigrantes são o alvo ao qual apontar com vista a
uma suposta resolução dos problemas sociais e, por
outro lado, identificaram-se com o seu sentimento
de não pertença. Entenderam ainda a importância
do texto literário na relação com o Outro, dado que
lhes permitiu observar as situações como se fossem
simples espectadores, mas, concomitantemente,
possibilitou-lhes identificarem-se com os problemas
FORUM

grandes categorias: motivações do grupo; empatia face ao Outro; literatura multicultural e língua
estrangeira (inglês).
A categoria “motivações do grupo” tornou
evidente a desmotivação e o desinteresse que
grassava no grupo no início do módulo. Era
notório o sentimento de frustração pessoal pela
obrigatoriedade de frequentar um curso indesejado,
bem como a desvalorização da sua qualidade
enquanto aprendentes de língua inglesa. Contudo,
no decorrer do módulo, a posição dos formandos face
à frequência do curso e à aprendizagem de língua
inglesa alterou-se, tendo passado a considerar-se
aptos para a aprendizagem de inglês e demonstrando
entusiasmo para a aplicação do mesmo no exterior
da sala de formação.
A categoria “empatia face ao Outro” colocou em
evidência uma visão estereotipada e preconceituosa
inicial que se veio contrapor a uma desconstrução
de estereótipos posterior. Com efeito, inicialmente
os formandos pareciam ter tendência para ostracizar
o Outro, estabelecendo consecutivas comparações
entre um “nós” e um “eles” e referindo-se a estes
de forma pejorativa. A forma como perspectivavam
a situação dos refugiados, entendendo-os como
uma ameaça a costumes e valores ou as imagens
negativas que associavam à Nigéria são disso exemplo. No decurso do módulo assistiu-se a algumas
mudanças que, desde logo, se evidenciaram pela
gradual, mas consistente desconstrução de estereótipos. O momento em que tiveram oportunidade de
se verem reflectidos no espelho é crucial para uma
autoanálise da perspectiva do Outro e, consequentemente, para compreenderem as implicações de
se ser alvo de preconceito.
A categoria “literatura multicultural” abordava a
reacção dos formandos à aplicação dos excertos de
Americanah em sala de formação. Em primeiro lugar,
tornou-se notória uma identificação pessoal de cada
um dos aprendentes com determinados aspectos do
texto literário. Destacaram algumas personagens
às quais se sentiram intimamente ligados por partilharem com as mesmas uma circunstância de vida
em que as dificuldades sentidas foram semelhantes
ou em que, de algum modo, se sentiram vítimas
de preconceito ou, pelo contrário, relembraram um
momento em que agiram preconceituosamente.
Reflectiram igualmente acerca da carga pejorativa e/ou moral que determinadas palavras, como
“preto” e “gordo(a)”, poderão carregar; das questões
burocráticas relativas aos processos de adopção
em Portugal, bem como a forma preconceituosa
com que já julgaram casais com filhos adoptivos
negros; da inquietação em relação ao papel da
mulher na sociedade, em particular o papel da mãe
na educação dos filhos em situação monoparental;
da identificação com os problemas advindos das
elevadas taxas de desemprego; da familiaridade

Sociológico
N.º 28 (II Série, 2016)
pp. 47-55

53

54

Ana Catarina Mendes Garcia

e atitudes das personagens e, por consequência,
reflectir sobre os mesmos.
A categoria “construção cultural” abordou os
estereótipos relativos ao continente africano, em
geral, e à Nigéria, em particular, bem como o papel
dos meios de comunicação social na construção
daqueles e a forma como foram desconstruídos
pelos formandos. Estes consideraram que há uma
tendência para assumir que o local de proveniência
de alguém identifica de imediato um indivíduo, a
sua forma de agir e de estar no mundo. Para tal
contribuem os meios de comunicação social que, de
acordo com os aprendentes, tendem a manipular as
notícias, cingindo-as a aspectos sensacionalistas e
disponibilizando apenas o lado negativo da história
de um povo.
A categoria “trabalho desenvolvido em sala de
formação” destacou a importância que os formandos
atribuíram ao trabalho realizado em pequenos grupos, pois este permitiu a troca de ideias e o desenvolvimento da oralidade. Por outro lado, frisaram
também a relevância do seu portefólio pessoal (o
English Journal) enquanto instrumento facilitador
do desenvolvimento da competência de expressão
escrita e ferramenta propícia ao questionamento e
à reflexão em torno de tópicos suscitados pelo texto
literário. Por último, destacaram a forma como foram
avaliados, considerando que o facto de se basear
em pequenas tarefas, que iam desenvolvendo primeiramente em grupo e depois individualmente,
contribuiu para diminuir a pressão de estarem a
ser avaliados.

falante competente da língua não é o seu domínio
quase nativo da mesma, mas a sua capacidade de
estabelecer uma comunicação intercultural (Byram
et al., 2002).
Em quarto lugar, sublinharam a importância
de lhes ter sido dada a oportunidade de aferirem o
seu próprio desempenho, bem como o dos colegas
quando se tratava de trabalhos de grupo.
Poderemos, pois, afirmar que a inserção de
literatura multicultural na aula de inglês, como língua
estrangeira, influencia a percepção que temos dos
outros, promovendo um diálogo verdadeiramente
multicultural.

Conclusões

ALVES, J. M. (org.) (2001), Quadro Europeu comum
de referência para as línguas – Aprendizagem,
ensino, avaliação, Porto, Asa.
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Os dados recolhidos permitiram-nos retirar
várias conclusões. Em primeiro lugar, os formandos
demonstraram uma clara mudança na motivação para
a aprendizagem de inglês, passando de um momento
inicial, em que o sentimento de frustração pessoal
se confundia com o menosprezo pela sua qualidade
enquanto aprendentes, para um momento posterior
em que se delineou uma atitude de entusiasmo e
em que se sentiram aptos a aprender.
Em segundo lugar, ao identificarem-se com
problemas ou atitudes das personagens, acabaram
por reflectir sobre si próprios o que contribuiu para
o seu crescimento pessoal e para a capacidade
de estabelecer uma relação dialógica entre o Eu e
alteridade.
Em terceiro lugar, demonstraram ter compreendido a ligação entre língua e cultura ao constatarem
as dificuldades que algumas personagens evidenciavam para interpretar determinadas expressões
que, embora expressas em inglês, adquiriam
significados que lhes eram totalmente desconhecidos. Esta constatação revelou-se essencial para
entenderem que o que faz de um indivíduo um
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Recomendações
Parece-nos relevante repensar a prática pedagógica de inglês em sala de formação de modo a
incluir a discussão em torno da diversidade cultural
através da utilização do texto literário multicultural.
Além disso, seria também importante replicar este
estudo com uma população de maior dimensão de
forma a conseguir-se uma melhor percepção do
potencial da inclusão de literatura multicultural na
aprendizagem de língua inglesa.

Notas
1 http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_
danger_of_a_single_story?language=pt#
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UM OLHAR SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DE MULHERES IMIGRANTES
EM CURSOS EFA – HISTÓRIAS DE VIDA
A LOOK OVER MIGRANT WOMEN’ EXPERIENCES IN EFA COURSES – LIFE
STORIES
Luís Filipe da Câmara da Fonseca
Centro de Emprego e Formação Profissional de Setúbal

Resumo
Este artigo é fruto da dissertação de mestrado em Ciências da Educação, intitulada “Um Olhar
Sobre as Experiências de Mulheres Imigrantes em Cursos EFA – Histórias de Vida”, submetida à
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
O autor teve como objectivo principal saber por que razão as mulheres imigrantes, que interromperam os seus estudos nos países de origem, decidiram voltar a estudar, nomeadamente em
cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) em Portugal.
Os relatos das participantes permitiram conhecer os seus percursos escolares nos países de origem, os motivos que as levaram a inscrever-se nos referidos cursos, as dificuldades enfrentadas,
assim como também perceber como encaram a educação e a formação, e que expectativas têm
após finalizarem os seus cursos.
Palavras-chave: mulheres imigrantes, educação e formação de adultos, cursos EFA de nível
secundário, aprendizagem ao longo da vida

Abstract
This study subsumes the dissertation entitled “A look over migrant women’ experiences in EFA
courses – Life stories”, submitted to the Universidade Nova de Lisboa as fulfillment of requirements
to obtain the degree of Master in the Science of Education.
This research aims to investigate the reasons why immigrant women, after a break in studies in
their countries, decided to go back to school and enroll in EFA courses in Portugal.
The narratives of the subjects allowed to follow their school careers in their home countries, the
reasons that led them to enroll in courses EFA in Portugal, as well as the difficulties they pass
through, and then to realize what does education and training represent to these subjects and
what expectations do they have after completing their courses.
Keywords: immigrant women, adult education, EFA courses secondary level, lifelong education

As nossas funções formativas no Centro de
Emprego e Formação Profissional de Setúbal despertaram-nos o interesse pelo tema deste estudo.
O desejo de aumentar os nossos conhecimentos e
melhorar as nossas práticas profissionais, assim
como de deixar o nosso contributo para a formação
e divulgação de conhecimento científico, levou-nos
a assumir o papel de “professor-investigador”1.

Com este estudo procurámos contribuir para
uma melhor compreensão acerca das mulheres
imigrantes que se encontram em formação em
cursos EFA, conhecendo as suas histórias de vida.
A leitura da tese de doutoramento de Dulce Silva
(2013), intitulada “Voltar à escola 20 anos depois: um
desafio pessoal e social”, influenciou a formulação das
nossas questões de partida e objectivos de estudo.
Os objectivos que nortearam o desenvolvimento desta investigação foram identificar as razões
FORUM
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pelas quais as mulheres imigrantes abandonaram
os estudos no seu país de origem, descrever as
principais motivações declaradas pelas formandas
que procuraram novamente o ensino num país que
não é o seu (estudo em Cursos EFA), interpretar
essas motivações e reflectir sobre a implicação do
conhecimento das motivações e das expectativas
dos adultos na promoção do ensino em Cursos EFA.
Tal como outros investigadores, como por exemplo Mendes (2008) e Miranda (2009), decidimos que
a população alvo do nosso estudo deveria pertencer
às nacionalidades imigrantes mais representativas no
nosso país, brasileira e cabo-verdiana, mas também
contemplar mulheres de países do leste europeu.
Este artigo encontra-se organizado em quatro
secções. A primeira corresponde à introdução. A
segunda secção refere-se ao enquadramento teórico, no qual dedicamos atenção aos conceitos de
imigrante e de estrangeiro e à literatura sobre as
mulheres imigrantes em Portugal, a aprendizagem
ao longo da vida e os cursos EFA. Na terceira seção
apresentamos a descrição do estudo realizado, o
objecto de estudo, especificando-se a estratégia de
pesquisa e os instrumentos utilizados. Por fim, na
última secção, apresentamos a conclusão.

Enquadramento teórico
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No sentido de conhecermos melhor a população
alvo do nosso estudo, a mulher imigrante, tivemos
em atenção os conceitos de imigrante e de estrangeiro e a literatura sobre mulheres imigrantes em
Portugal, a aprendizagem ao longo da vida (ALV)
e os cursos EFA.
O conceito de imigrante confunde-se com o
conceito de estrangeiro, sendo muitas vezes utilizado
como sinónimo, tanto nos meios de comunicação
social, como na literatura especializada e relatórios
das entidades que concebem dados estatísticos
relativos a estrangeiros (Cabete, 2010; Mortágua,
2010; Rosa, Seabra e Santos, 2003). A definição de
imigrante apresentada por Ferreira, Rato e Mortágua
(2004) é elucidativa deste facto: “O imigrante é,
por definição, um estrangeiro. É uma pessoa que
não tem a nacionalidade do país que o acolheu na
qualidade de imigrante, ou seja, que não prove ter
nacionalidade portuguesa. Contudo, nem todo o
estrangeiro é imigrante” (Ferreira, Rato e Mortágua,
2004: 26).
A definição apresentada pela União Europeia
(U.E.) considera imigrantes os cidadãos de países
terceiros. Atendendo a este facto, os cidadãos de
Estados−Membros que se encontram instalados em
Portugal não podem ser considerados imigrantes.
Pelo exposto, sentimos necessidade de explicitar
que ao longo do artigo, quando utilizamos a expressão “mulheres imigrantes”, estamos a referir-nos a
mulheres nascidas em países que não pertencem à
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U.E. e que vivem em Portugal, não incluindo uma
segunda geração de mulheres nascidas neste país,
nem filhas de pais imigrantes.
Os estudos sobre mulheres imigrantes no nosso
país têm sido dispersos e pontuais (Miranda, 2009).
Estes estudos têm sido dedicados a temas como:
identidades femininas em contextos migratórios,
padrões migratórios e mercado laboral. De entre
estes estudos ocorre-nos mencionar o de Mendes
(2008), que procurou contribuir para um melhor
entendimento do processo de (re)construção identitária de mulheres imigrantes em Portugal, tendo por
base as trajectórias de seis mulheres e o de Trovão
e Ramalho (2010) intitulado “Repertórios femininos
em construção num contexto migratório pós-colonial:
Dinâmicas familiares, de género e geração”.
Wall, Nunes e Matias (2008) realizaram um
estudo sobre os três principais grupos de mulheres
imigrantes em Portugal: cidadãs brasileiras, cabo-verdianas e ucranianas, tendo identificado dois tipos
de padrões migratórios: mulheres integradas num
projecto familiar e mulheres que migram sozinhas.
Para além disso, identificaram uma variedade de
trajectórias distintas no interior de cada perfil.
Em 2005, o SOS Racismo publicou a obra
“Imigração e etnicidade – vivências e trajectórias
de mulheres em Portugal”, na qual faz “um recorte
nas realidades das vivências no feminino e analisa
a situação da mulher na condição do seu deslocamento no território da imigração (…) e reflecte
sobre os encontros e desencontros étnicos” (SOS
Racismo, 2005: 7).
Malheiros, Padilla e Rodrigues (2010) realizaram um estudo sobre mulheres imigrantes
empreendedoras.
Porém, no que concerne a estudos que se
debruçam sobre as mulheres imigrantes e a educação
são poucos no nosso país. Tal como afirma Neves
(2012), os estudos que envolvem a imigração e a
educação têm privilegiado os filhos dos imigrantes
e não os pais. Neves (2012) realizou um estudo,
intitulado “A mulher imigrante brasileira no contexto
educacional português: limites e possibilidades”, com
o objectivo de conhecer e analisar qual a importância
que as mulheres imigrantes brasileiras residentes
em Portugal atribuem à educação e acerca da sua
inserção no contexto educacional.
Um outro exemplo é o de Estrela (2013) que
realizou uma dissertação de mestrado intitulada
“O leste em Portugal: a integração de imigrantes
ucranianos e a educação de adultos”, procurando
perceber como é que estes imigrantes se têm
integrado na nossa sociedade, através da inserção
em percursos educativos para adultos promovidos
pelo Estado.
A sociedade actual, apelidada do conhecimento,
caracteriza-se pela necessidade de uma actualização
permanente de conhecimentos, de aquisição de
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Descrição do estudo realizado
Este estudo seguiu uma metodologia qualitativa,
utilizando como instrumentos de recolha de dados
a entrevista em profundidade, semi-estruturada e
a narrativa escrita.
Nas entrevistas foi utilizado um guião constituído por 8 blocos de questões (legitimação da
entrevista; caracterização das formandas; percurso
migratório; passado escolar; motivação; relação com
colegas e formadores; expectativas; informação
complementar).
O estudo passou por dois momentos. Num
primeiro momento solicitámos uma narrativa escrita
num formulário próprio intitulado “Por favor conte
a sua experiência de vida até chegar a este curso
EFA” e, num segundo momento, as entrevistas.
A entrevista foi dividida em duas partes: uma
com perguntas fechadas envolvendo aspectos de
natureza biográfica como idade, estado civil, tempo
de residência em Portugal e uma segunda parte,
constituída por perguntas abertas, com perguntas
acerca de marcos importantes da vida das entrevistadas, do seu relacionamento com a família ao
longo do tempo, a forma como vieram para Portugal,
quais as motivações que conduziram à frequência
de cursos EFA, assim como as suas expectativas e
planos futuros.
As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas, sendo os conteúdos analisados
no conjunto de cada nacionalidade e no conjunto
global das nove entrevistas. No tratamento dos
dados recolhidos, recorremos à análise de conteúdo.
No que diz respeito às participantes, o estudo
contou com a participação de nove voluntárias, três
brasileiras, três cabo-verdianas e três mulheres de
países do leste europeu que se encontravam a frequentar cursos EFA de nível secundário, num Centro
de Emprego e Formação Profissional.
Participantes brasileiras. As participantes
brasileiras tinham idades compreendidas entre os
31 e os 47 anos. Eram naturais do Estado de Minas
Gerais, uma da cidade de Belo Horizonte e duas de
Ipatinga. De acordo com vários autores como, por
exemplo Miranda (2009) e Malheiros (2007), uma
grande percentagem de brasileiros que se encontram em Portugal são provenientes de Minas Gerais.
Estas mulheres abandonaram cedo os estudos,
duas devido às dificuldades económicas da família
e outra devido ao namoro.
A decisão de deixarem o Brasil foi influenciada
por amigos ou familiares a trabalhar no nosso país,
tendo lá deixado filhos e vindo a casar em Portugal.
Em Portugal, tiveram dificuldades em encontrar
emprego, tendo sido o desemprego e o desejo de
melhorar as habilitações académicas que as levaram
a inscrever-se nos cursos de técnico auxiliar de
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competências e capacidades (Ferreira, 2010). Quer
as organizações quer os indivíduos vêem-se confrontados com um modelo de “sujeito aprendente”,
numa sociedade em que a aprendizagem ao longo
da vida (ALV) se tornou uma condição imperativa
para a inclusão.
A ALV assume-se como um “factor determinante” para enfrentar os desafios que as sociedades
contemporâneas colocam aos cidadãos (Alves, 2010;
Ávila, 2008).
Os Cursos EFA, destinados a cidadãos com
idade igual ou superior a 18 anos, que pretendam
concluir o ensino básico ou secundário, encontram-se organizados numa perspectiva de ALV, enquanto
instrumentos promotores da (re)inserção sócio-profissional e de uma progressão na qualificação. Deste
modo, ajudam a combater a pobreza, a exclusão
social e a marginalização dos excluídos pelas baixas
qualificações ou pelo desemprego.
Os cursos EFA podem contribuir para uma
melhor integração de imigrantes na sociedade portuguesa, permitindo-lhes adquirir as competências e as
qualificações necessárias para enfrentar as exigências
crescentes do mercado de trabalho. Monteiro (2011)
foi um dos autores que se debruçou sobre a questão
de como pode a educação de adultos contribuir para
a inclusão social de grupos mais desfavorecidos.
Este autor usou o exemplo de cursos EFA dirigidos
a mulheres desempregadas e residentes em meio
rural, procurando analisar o modo como a educação
se pode transformar num passo importante para
que estes adultos vejam reforçada a sua condição
de cidadania e a capacidade para participarem na
determinação do seu destino.
Alguns autores têm-se dedicado ao estudo dos
motivos que levam os adultos a frequentar cursos
EFA. Ferreira (2010) considera que os adultos se
inscrevem nestes cursos devido a motivos extrínsecos, havendo diferenças significativas na natureza
dos motivos, em função do género e do nível de
formação frequentado. A autora refere, também, que
estes adultos pretendem uma melhor gestão da sua
carreira profissional e a aquisição de competências
que lhes permitam manter o emprego ou procurar
outro melhor. Fonseca (2010) desenvolveu um
estudo semelhante ao de Ferreira (2010). A autora
procurou conhecer os motivos e as expectativas que
conduzem os indivíduos à escolha e à frequência
de cursos de EFA. Fonseca (2010) conclui, tal como
Ferreira (2010), que os motivos mais seleccionados
pelos adultos foram factores extrínsecos. Fonseca
(2010) refere os motivos vocacional (enriquecimento do curriculum vitae), operacional profissional
(melhoria do desempenho no trabalho) e económico
(progressão profissional).
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saúde, de técnicas de esteticismo e cosmetologia
e de técnico de turismo ambiental e rural.
No que diz respeito ao relacionamento com os
colegas da turma, alguns autores como Malheiros
(2007) consideram que o facto de falarem português
contribui para uma melhor interacção social. “Os
Brasileiros são considerados em diversos estudos
de opinião efectuados junto da população portuguesa como o grupo imigrante mais próximo desta”
(Malheiros, 2007: 23).
Apesar das entrevistadas considerarem que a
sua relação com os colegas era boa, afirmaram que
não tinham amigos nas suas turmas.
Uma das entrevistadas diz já ter sido discriminada por uma colega brasileira: “Já senti preconceito
na minha turma com colega brasileira de se achar
superior. Mas eu não dou importância. Na vida a
gente leva tantas pancadas. Chega uma altura
que não é a gente estar habituados mas já temos
defesas” (Vanessa, entrevista).
No que concerne à relação com os formadores,
consideram que alguns são mais atenciosos do que
outros e gostam de interagir com os formandos.
Alguns formadores são mais expositivos e não gostam
de ser interrompidos. Das três entrevistadas apenas
uma disse: “Já sofri alguma discriminação por parte
de alguns formadores” (Andreia, entrevista).
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Participantes cabo-verdianas. As participantes cabo-verdianas tinham idades compreendidas
entre os 22 e os 59 anos. Uma das entrevistadas
nasceu na Ilha de Santo Antão e as restantes na Ilha
de Santiago, sendo uma casada, uma em união de
facto e outra divorciada. O número de filhos variava
entre os dois e os quatro.
O abandono dos estudos prendeu-se com
dificuldades económicas das famílias.
As três mulheres vieram para Portugal em
1971, 1987 e 2009, respectivamente. De acordo
com Batalha (2008), a migração cabo-verdiana para
Portugal iniciou-se nos anos 1960.
Duas das entrevistadas já exerceram várias
profissões no nosso país enquanto que a mais nova
tem tido muita dificuldade em encontrar emprego.
Estas mulheres inscreveram-se nos cursos EFA
devido ao desemprego, por quererem melhorar as
habilitações académicas e, no caso de uma delas,
para ocupar o tempo. Uma das entrevistadas frequenta o curso de técnicas de auxiliares de saúde
e as restantes o de cozinha e pastelaria.
Duas entrevistadas disseram que tinham um
bom relacionamento com os colegas de turma e com
os formadores, queixando-se apenas de haver poucas aulas práticas no curso de cozinha e pastelaria.
Apenas a entrevistada mais jovem diz: “Eu
gosto desta turma mas não quero apegar-me às
pessoas porque depois levo patadas. Amigos lá fora,
aqui não” (Sidneia, entrevista).
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Estas mulheres consideravam que seria mais
fácil encontrar trabalho após a conclusão dos cursos.
Duas delas pensavam que se o estágio corresse
bem poderiam ficar a trabalhar no local onde este
decorresse.
Participantes de países do leste europeu.
As participantes de países do leste europeu tinham
idades compreendidas entre os 31 e os 35 anos,
sendo duas naturais da Ucrânia e outra da Moldávia. Uma das entrevistadas concluiu o 9.º ano
de escolaridade na Ucrânia, as restantes concluíram o 12.º, tendo uma destas frequentado o primeiro ano do curso universitário de contabilidade
e finanças. São casadas e têm filhos nascidos em
Portugal.
O facto de muitos ucranianos terem vindo para
Portugal e de terem tido sucesso influenciou-as a
decidirem emigrar, tendo uma delas vindo com o
marido e as outras alguns anos depois dos respectivos maridos.
Uma das entrevistadas frequenta o curso de
técnica de maquinação e programação e as outras
o de aeronáutica. Os motivos que as levaram a
inscrever-se nestes cursos foram o facto de se
encontrarem desempregadas, de quererem melhorar as suas habilitações académicas e de quererem
apostar num curso com saída profissional.
As três consideraram que tinham um bom
relacionamento com os formadores, mas o mesmo
não acontecia com os colegas, devido às muitas
intervenções que faziam nas aulas. Se não percebem
o que é dito, pedem que os formadores expliquem de
novo e colocam dúvidas e questões. Os colegas não
entendem e pensam que fazem isso para se evidenciarem. Duas delas consideram que os portugueses
são muito desleixados com a forma como se vestem
e que as pessoas que de algum modo sobressaem
pela forma de vestir ou de falar são apontadas. Por
isso, afastam-se da maioria dos colegas porque se
sentem criticadas e discriminadas.
As entrevistadas consideraram que após a
conclusão dos cursos seria fácil integrar o mercado
de trabalho porque são áreas em que há oferta de
emprego.
Todas as participantes deste estudo imigraram
para Portugal em idade activa. Tal como afirmam
Rodrigues, Correia, Pinto, Pinto e Cruz (2013), os imigrantes apresentam uma característica semelhante:
grande parte deles imigra para Portugal em idade
activa e desenvolve a sua actividade profissional e
por vezes a vida familiar.
Contrariamente às mulheres cabo-verdianas
e de países do leste europeu, no que diz respeito à
decisão de emigrar as mulheres brasileiras tomaram a decisão sozinhas. Todas tinham amigas ou
familiares em Portugal que as ajudaram à chegada
e a encontrar local para residirem.
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estamos tirando o curso. Pela visão que muita gente
tem da parte estética que vem do Brasil. Parecia
que tinha medo de ser confrontada com alguma
coisa. Você fica lá que você aqui está para aprender”
(Andreia, entrevista).
No que diz respeito ao relacionamento com
colegas estas mulheres afirmam que não têm amigos verdadeiros nas turmas que frequentam: “Eu
só tenho uma amiga na turma que é ucraniana.
Falo com os colegas portugueses mas não muito.
Sinto alguma vergonha por não falar bem. Mas
os portugueses olham muito para nós por sermos
estrangeiras” (Alina, entrevista).

Conclusão
Este estudo permitiu-nos conhecer um pouco
acerca dos imigrantes em Portugal através do estudo
de histórias de vida de um grupo de mulheres imigrantes que se encontravam a estudar em cursos EFA.
Foi nossa intenção conhecer os motivos que
conduziram ao abandono escolar das mulheres
imigrantes nos seus países de origem, quais os
motivos que as levaram a estudar novamente, mas
desta vez no país de acolhimento, que dificuldades
sentem nos cursos, como é o relacionamento com
os formadores e com os colegas e que expectativas
possuem para o futuro quando terminarem os cursos.
Comparando os três grupos de mulheres, brasileiras, cabo-verdianas e de países do leste europeu,
percebemos que há diferenças no que diz respeito
à decisão de emigrar. As mulheres brasileiras, solteiras ou divorciadas, decidem e vêm para Portugal
sozinhas, enquanto que as outras o fazem tendo por
base um plano efectuado com os maridos.
Embora pertencentes a comunidades diferentes
as histórias de vida destas mulheres têm elementos muito semelhantes. Nos países de acolhimento
tendem, independentemente das habilitações académicas a ocupar as profissões pior remuneradas e
precárias. Para além disso, o desemprego e o facto
de desejarem ter melhores empregos foram as
razões principais que as levaram a voltar a estudar.
Foi também o desejo de melhorarem as suas
vidas financeiramente que levou algumas das mulheres entrevistadas a criarem o seu próprio negócio. É
o caso de uma cabo-verdiana que teve uma loja de
corte de cabelo e um café, de uma ucraniana que
teve um café e de uma brasileira que teve três lojas
de venda de produtos naturais e de atendimento
de nutricionista.
No que diz respeito ao relacionamento com os
formadores as participantes consideram que é bom.
Mas com os colegas é um relacionamento pouco
profundo. Todas as mulheres consideram que não
têm amigos nas turmas que frequentam.
Chamou-nos a atenção o facto de estas mulheres se sentirem satisfeitas com os cursos e sentirem
FORUM

Em todos os casos a motivação de emigrar
foi económica. Estas mulheres revelaram, quer na
narrativa de vida quer nas entrevistas, que as suas
famílias tiveram problemas financeiros. No estudo
de Miranda (2009), a motivação da emigração das
mulheres foi a mesma. As mulheres emigraram para
ganhar mais e para conquistar melhores condições
de vida.
A nível profissional as profissões que ocuparam
em Portugal foram muito semelhantes, ou seja,
relacionadas com restaurantes, cafés e limpezas. À
excepção de uma brasileira que trabalhou também
em bares e de uma cabo-verdiana que desde que
se encontra no nosso país apenas teve um emprego
de três meses numa loja chinesa. De acordo com
Costa (2009) os imigrantes em Portugal ocupam o
grupo das profissões mais desfavorecidas económica
e socialmente.
Rodrigues, Correia, Pinto, Pinto e Cruz (2013)
explicam que, apesar das mulheres imigrantes da
europa de leste deterem bons níveis de instrução,
trabalham em actividades com baixos salários e
desvalorizadas socialmente, como os serviços de
limpeza e trabalhos domésticos.
Contudo, é de frisar que algumas das mulheres
entrevistadas tiveram o seu próprio negócio por
conta própria. É o caso de uma cabo-verdiana que
teve uma loja de corte de cabelo e um café, de uma
ucraniana que teve um café e de uma brasileira
que teve três lojas de venda de produtos naturais
e atendimento de nutricionista.
Dos três grupos de mulheres apenas o grupo
das mulheres dos países do leste da Europa dizem
não gostar muito do curso devido ao facto de não
entenderem tudo o que é dito em português. As três
manifestaram que os cursos são muito exigentes,
principalmente para os estrangeiros que não sabem
falar português. As três consideram que embora
tenham muitas dificuldades em compreender tudo
o que é leccionado esforçam-se muito por ter boas
notas.
As entrevistadas consideram que a sua relação
com os professores é boa. Costa (2011) refere que
é importante existir um bom relacionamento entre
formador e formando num clima de confiança,
amizade e entreajuda que seja propício à aquisição de aprendizagens. Esta autora explica que por
vezes há aspectos que condicionam a actuação dos
formadores com os grupos de formação, como por
exemplo, a heterogeneidade de idades numa mesma
turma. Numa turma podem coexistir formandos de
18 com outros de cinquenta anos ou mais. Por isso,
se verifica uma heterogeneidade nos conhecimentos
adquiridos e até na forma de aquisição dos conteúdos.
Das entrevistadas apenas uma, brasileira,
afirma ter sofrido discriminação com formadores:
“Já sofri alguma discriminação por parte de alguns
formadores. Principalmente nesta área em que nós
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que são importantes para as suas vidas, depositando
muitas expectativas no estágio profissional após a
conclusão dos cursos, nos quais poderão aplicar na
prática o que aprenderam.
Compreendemos que as mulheres dos países do
leste europeu têm maior dificuldade em acompanhar
as aulas do que as outras devido à dificuldade com
a língua portuguesa. Mas, embora as dificuldades
com a língua leve as duas que frequentam o curso
de aeronáutica a dizer que não gostam do curso, não
é um facto de desmotivação. O desejo de aprender
é mais forte e leva-as a participar mais nas aulas e
a exporem todas as suas dúvidas.
Consideramos que este tipo de estudos é
importante porque permite-nos compreender como
é a inserção dos imigrantes no nosso país. Escutando, por exemplo, como fizemos, as vozes destas
mulheres podemos perceber que aspectos devem
ser melhorados nos cursos EFA, de modo a atingir
níveis superiores de qualificação dos indivíduos
pouco escolarizados e a inseri-los de forma eficaz
no mercado de trabalho. Reconhece-se que estes
cursos podem ser muito importantes na integração
dos imigrantes no nosso país. A formação e a qualificação potenciam a integração dos imigrantes bem
como constituem uma dimensão essencial da aprendizagem ao longo da vida. Mas algumas questões se
levantam. Deverão os cursos EFA integrar formandos
que não dominem a língua portuguesa ignorando
as diferenças linguísticas e culturais? Sabemos
que a educação se consolida quando é promovida
a igualdade de oportunidades, mas para que tal
aconteça não pode escamotear as diferenças e as
constantes mutações a que a sociedade está sujeita.
As diferentes culturas presentes num determinado
espaço de aprendizagem devem ser valorizadas,
devendo ser incluída nas políticas educativas de
modo a atender às necessidades educativas dos
formandos das comunidades imigrantes, tal como
de minorias étnicas ou religiosas.

Notas
1

Expressão utilizada por Alarcão (2001).
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O ENSINO DE PORTUGUÊS NA ÁSIA ORIENTAL: DE QUEM PARA QUEM
PORTUGUESE TEACHING IN EASTERN ASIA: FROM WHOM TO WHOM
Ânia Soeiro Matos
Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian, Faculdade de Espanhol e Português, Departamento de Língua Portuguesa

Resumo
Ao longo deste artigo são analisados os processos de desenvolvimento da língua portuguesa e do
seu ensino na Ásia Oriental, nomeadamente na República Popular da China, Japão e República
da Coreia. Posteriormente, traça-se o quadro actual do Ensino da Língua Portuguesa na região,
recorrendo, por um lado, a elementos quantitativos que nos permitem ter uma ideia da escala de
como o português é tratado em cada contexto e, por outro lado, a elementos qualitativos que nos
permitem ter um olhar mais minucioso da realidade para além dos números. O que encontramos
são contextos com alguns pontos em comum, mas com muitas diferenças marcadas pela história
de cada país, e das suas relações com os países de expressão portuguesa, e com a própria língua
portuguesa.
Palavras-chave: ensino de PLE, China, Japão, Coreia do Sul

Abstract
This article analyses the development and teaching process of the Portuguese language in East
Asia, namely in the People’s Republic of China, in Japan and in the Republic of Korea. Further on
in the article the current situation of the Teaching of Portuguese in the region will be discussed.
Both quantitative and qualitative elements have been used to ascertain the scale at which Portuguese is considered and taught in each country. Moreover, in addition to the figures the qualitative
elements provide a more detailed picture of this reality. We have observed contexts with some
aspects in common, however with many differences stemming from the history of each country and
its relation with the countries of Portuguese expression and with the actual Portuguese language.
Keywords: teaching Portuguese as a foreign language, China, Japan, South Korea

O foco deste artigo situa-se no desenvolvimento
do Ensino de Português Língua Estrangeira (EPLE)
na Ásia Oriental, um espaço que tem merecido do
mundo lusófono uma atenção progressivamente
maior ao longo das últimas décadas, sobretudo
devido ao interesse mútuo em cooperar nos âmbitos
comercial e económico.
De forma a concretizar o que se entende por
Ásia Oriental, referimos desde logo a proposta da
Divisão de Estatística das Nações Unidas (United
Nations Statistics Division, 2013), que define
pragmaticamente a Ásia Oriental como sendo o
território constituído pela República Popular da
China (Regiões Administrativas Especiais de Macau
e Hong Kong, bem como Taiwan, estão incluídas),

Mongólia, República Democrática da Coreia (Coreia
do Norte), República da Coreia (Coreia do Sul) e
Japão.
Neste caso, o nosso ângulo de análise circunscreve-se às realidades chinesa, japonesa e coreana,
pelo facto de representarem conjunturas nas quais
presentemente o EPLE adquire maior importância, até pela própria posição que estes países
ocupam no pelotão da economia mundial e que
se traduz numa aposta no ensino de línguas
estrangeiras. Assim, procurar-se-á estabelecer a
comparação de um conjunto de indicadores relativos
ao EPLE nesta região, com o objectivo de analisar
a sua evolução, e olhar globalmente para o perfil
dos agentes do processo ensino-aprendizagem
nesse canto do globo. Pretende-se, ainda, cartografar o percurso da língua portuguesa, de modo
FORUM
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a compreender melhor a situação presente no
âmbito do EPLE.

A Língua Portuguesa, o EPLE,
e a sua implementação na Ásia Oriental
Vasco Graça Moura (2005), na publicação
“Atlas de Portugal”, refere que “em muitos pontos
do globo, a língua portuguesa terá ‘entrado e saído’
com relativa precariedade”, sendo que “em muitos
ficou e ainda hoje perdura”. Quanto à justificação
para tal fluxo, o mesmo autor aponta para razões
de “natureza histórica, política e administrativa,
institucional, social, cultural e familiar”, que o próprio
caracteriza como evidentes, e que no seu conjunto
promoveram condições para uma permanência que
varia “em termos muito diferentes entre si”.
Esta breve caracterização remete-nos para a
universalidade da língua portuguesa e, simultaneamente, para a complexidade inerente ao alcance da
sua introdução fora do espaço onde teve origem.
Vasco Graça Moura (2005) propõe ainda como
exercício que possamos imaginar “um missionário,
ou um comerciante português a chegar às partes da
China ou do Japão (…) e começarem a entregar-se
à sua actividade, falando e fazendo-se entender”.
Apesar da aproximação entre o “eu” e o “outro”
que esta ideia nos transmite, todos os factores que
influem nesta relação abrem caminho a percursos
diferentes da língua portuguesa no espaço asiático.

A Língua Portuguesa e o EPLE na China
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Quando falamos das relações sino-portuguesas,
estão em equação mais de 500 anos de história.
Desde a chegada de Jorge Álvares em 1513 à Ilha
de Lingding (
), e da consolidação da administração portuguesa em Macau, a China e o mundo
lusófono partilham um passado, um presente, e
trabalham no sentido de construir um futuro através
de uma estreita cooperação. A análise do ensino
da língua portuguesa neste artigo não contempla
o período em que Portugal administrava o território
macaense, pois para todos os efeitos o território era
oficialmente português.
Nesse sentido, em território chinês, só após a
fundação da República Popular da China, em 1949, é
que se dá uma gradual aposta no ensino de algumas
línguas estrangeiras. Foi preciso esperar até 1960,
em Pequim, para despontar oficialmente o primeiro
curso de português no Instituto de Radiodifusão
da China, actual Universidade de Comunicações
da China (CUC), aquando do estabelecimento formal do seu Departamento de Línguas Estrangeiras
(Ran, 2006; Yan, 2008). Orientado pela professora
brasileira Mara Mazozini, este primeiro curso tem
a duração de quatro anos e dele fazem parte 23
alunos, embora apenas 18 o concluam (Yan, 2008).
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Posteriormente abrem cursos de português no
Instituto de Línguas Estrangeiras de Pequim (hoje em
dia, Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim/
BFSU1) ainda na década de 1960, e na Universidade
de Estudos Internacionais de Xangai2 na década
de 1970, que se juntam ao Instituto Politécnico
de Macau e à Universidade de Macau como únicas
instituições com oferta de PLE no Ensino Superior
chinês (Yuan e Água-Mel, 2012).
Ran (2006: 4) esclarece, a este propósito, que
entre as décadas de 1970 e 1990 a língua portuguesa “era principalmente ensinada visando o seu
uso na área da diplomacia na China Continental”, um
paradigma que apenas mudou em finais da década
de 1990, e sobretudo a partir de meados de 2000,
quando “[a] aprendizagem do Português passou
duma necessidade meramente política para um
instrumento útil e importante para entrar no mundo
lusófono, nomeadamente na área da economia”.
A oferta de PLE aumenta, assim, de forma praticamente desenfreada na China a partir da década
passada, mudando o panorama da oferta curricular
drasticamente. O que encontramos actualmente é um
universo documentado de 26 instituições de Ensino
Superior que oferecem um programa curricular de
EPLE, o que representa um acréscimo de 21 Universidades face a aproximadamente 10 anos atrás. Este
crescimento estará longe de ser sustentado, mas
visa suprir as necessidades de procura e oferta que
existem para a língua portuguesa. Soares (2013)
refere a este propósito, citando o Prof. Carlos Ascenso
André, que não são 26 mas 28 as Instituições que
ensinam português, para sensivelmente 1350 alunos.
Segundo a mesma fonte (2013), “há mais de 100
docentes a leccionar português no Ensino Superior.
É um corpo muito jovem, 65% dos professores são
chineses [35% são portugueses ou brasileiros] e
têm problemas de formação”.

A Língua Portuguesa e o EPLE no Japão
Tal como a sua vizinha China, o Japão tem
uma longa história com o mundo lusófono. Reconhecidos como os primeiros europeus a chegar ao
Japão (Hall, 1991; Mason, 1997), os portugueses
estiveram em contacto próximo com os japoneses
durante aproximadamente 100 anos, até à entrada
em vigor da política sakoku (
) por parte do bakufu
Tokugawa (
) , que interdita a presença de
todos os estrangeiros – excepto os holandeses em
Nagasaki (
) – no Japão (Hall, 1991).
Esta proximidade possibilitou mais do que
meras trocas comerciais ou conversões religiosas.
Araújo (2008) pondera sobre as trocas de itens
lexicais entre o idioma português e o japonês,
citando Fonseca (1985), e refere um universo de
aproximadamente quatro mil palavras de origem
portuguesa que terão utilização na língua japonesa,
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aos estudos luso-brasileiros, leccionando língua
portuguesa docentes de três nacionalidades: 52 professores japoneses, 19 brasileiros e 3 portugueses.
O Camões – Instituto da Cooperação e da
Língua, I.P. (Instituto Camões, 2015) promove o
ensino da língua portuguesa conjuntamente com três
instituições japonesas de Ensino Superior, nomeadamente a Universidade de Osaka, a Universidade
de Quioto – não confundir com a Universidade de
Estudos Estrangeiros de Quioto (UEEQ) –, bem como
a Universidade de Estudos Internacionais de Kanda.

A Língua Portuguesa e o EPLE na Coreia
Atendendo à caracterização da história da língua portuguesa nos Estados que constituem a Ásia
Oriental, não será surpreendente verificarmos que a
Coreia assume uma posição notavelmente distinta
no que diz respeito ao ensino da língua portuguesa
quando comparada com os seus vizinhos, quanto
mais não seja por ser patente, pela sua conjuntura,
uma superficialidade de relações culturais que se
reflectem no peso que a língua portuguesa tem no
sistema de ensino coreano.
Essa (ausência de) importância e frugalidade
do ensino de língua portuguesa na Coreia foram
inclusivamente assumidas pelo ex-embaixador de
Portugal em Seul, o Dr. Henrique Silveira Borges,
mesmo que tenham sido envidados esforços no sentido de melhorar esse panorama com a assinatura,
em 1990, de um acordo de cooperação cultural entre
Portugal e a República da Coreia (Colaço, 2008).
O que encontramos na Coreia, em síntese, é
o ensino de língua portuguesa circunscrito a duas
Universidades: a Universidade de Estudos Estrangeiros de Hankuk e a Universidade de Estudos
Estrangeiros de Busan.
A primeira, pelo que nos é dado a conhecer no
seu sítio oficial5, possui dois campus, ambos com
oferta no ensino de português: um deles, situado
em Seul, acolhe a Faculdade de Estudos Ocidentais,
e refere a existência de um departamento de português autónomo, que assume treinar “continuamente
profissionais para carreiras em Moçambique, Angola
e Brasil” (Universidade de Estudos Estrangeiros de
Hankuk, 2015a); o segundo, em Yongin, baptizado
de campus global, é casa da Faculdade de Idiomas,
que tem como missão “revelar capacidades de cada
aluno e aumentar sua produtividade nos estudos
em (…) português (…), criando assim profissionais
coreanos de alto nível com capacidade de criação e
liderança global” (Universidade de Estudos Estrangeiros de Hankuk, 2015b).
No caso da Universidade de Estudos Estrangeiros de Busan, também é dado a conhecer no
seu sítio oficial que o departamento de português
está inserido na Faculdade de Estudos Ocidentais
e, aqui, a única informação presente sobre a acção
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termos esses que passam, em primeira instância,
por um processo de nativização e apropriação. Entre
esses itens destacam-se pan (
), botan (
)
ou kasutera (
), cuja etimologia é pão, botão
e castela (vulgo pão-de-ló), reflectindo a introdução
de novas práticas e conceitos relacionados com a
culinária e o vestuário trazidos pelos portugueses
durante esse século caracterizado pela aproximação
de culturas.
Apenas mais tarde, a partir de meados do
século XIX, após a reabertura do Japão ao exterior,
um novo fulgor é vivenciado pela língua portuguesa
no país do sol nascente, sublinhado pela chegada
do professor João Abranches Pinto, em 1918, e dois
anos mais tarde com a inauguração do primeiro
curso universitário de Língua e Cultura Portuguesas
na Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio
(Araújo, 2008).
O ensino da língua portuguesa no Japão tem
uma particularidade que o torna essencialmente
diferente dos restantes Estados da Ásia Oriental, e
mesmo de muitos outros Estados a nível mundial.
O que testemunhamos no Japão é um ensino de
português que vai ao encontro da configuração social
única do Japão, definida pelas vagas de emigração
de nipo-brasileiros do Brasil para solo nipónico: por
um lado, encontramos em algumas instituições o
ensino da língua portuguesa no Ensino Fundamental
e Médio – ou seja, na aprendizagem básica e matricial da formação dos indivíduos – e, por outro lado,
vemos uma forte presença do ensino do português
no Ensino Superior.
De uma análise ao sítio da Embaixada do
Brasil em Tóquio3 emerge o peso que o ensino da
língua portuguesa tem para as comunidades nipo-brasileiras. Podemos conferir que existem quarenta
e cinco escolas brasileiras homologadas no Japão,
com intervenção em diferentes níveis do sistema
de ensino, mas cuja acção é visível sobretudo no
Ensino Fundamental (6 aos 12 anos) e Ensino Médio
(12 aos 18 anos).
No que diz respeito ao Ensino Superior no
Japão, o ensino da língua portuguesa reflecte os
desenvolvimentos sociais mais recentes do país,
embora não esqueça o peso histórico da presença
portuguesa no Japão, sobretudo pré-Tokugawa. Isto
significa que encontramos uma tendência maior
para privilegiar a variante brasileira da língua portuguesa, sem ignorar no entanto a existência de
alguns cursos, em menor número, dedicados ao
português europeu.
Rocha (2013), citando dados fornecidos pelo
IPOR4 referentes a 2011, menciona a existência de
31 universidades japonesas que desenvolvem cursos
de língua portuguesa, estando matriculados 5035
alunos em diversos níveis de fluência linguística.
Rocha (2013) avança ainda que em apenas 5 destas
universidades existem departamentos dedicados
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do departamento tem contornos algo curiosos: “o
departamento de português está focado em fornecer educação sistematizada de modo a melhorar
as competências linguísticas dos estudantes de
português, [e] (…) cultivar peritos internacionais
em cultura local e contextos dos países da América
Latina, como Angola e Brasil, que estão a emergir
como gigantes económicos na região” (Universidade
de Estudos Estrangeiros de Busan, 2015).
Em jeito de comparação, salta à vista, de
imediato, que o nome de Portugal está ausente da
informação contida na descrição dos vários departamentos. Ambas as Universidades, e respectivos
departamentos, focam-se em Angola e Brasil – a
UEEH também refere Moçambique – ao qual não
será alheio o potencial económico desses Estados-membros da CPLP, algo que é inclusive sublinhado
pela UEEB. De resto, não se pode deixar de mencionar
o lapso geográfico da UEEB que coloca Angola na
América Latina, o que veicula uma imagem pouco
consentânea com o famoso nível académico sul-coreano.
Esta negligência poderá ser uma das razões
pelas quais nos é difícil encontrar informação sobre
o contexto de ensino local, não sabendo ao certo
quantos alunos estudam português, quem são os
professores, quais são as dificuldades encontradas.

Exemplos da estrutura e funcionamento
de universidades na Ásia Oriental
Nesta parte, o desafio passa por abreviar o
objecto de análise, partindo da parte para compreender o todo, ou seja, propomos analisar como
é que três universidades, uma de cada país, estão
organizadas, quem são os docentes e os aprendentes, e como é o ensino de PLE.
Para o efeito, foram utilizados dois métodos
distintos de recolha de dados: pesquisa (e análise)
documental e entrevista. Procurou-se recolher a
maior quantidade possível de informação sobre as
instituições em questão, bem como complementá-la
através do contributo de informantes – que permanecerão anónimos a seu pedido, e serão referidos
doravante como X (número) – com experiência no
Ensino Superior asiático.
Não tendo sido possível realizar entrevistas ou
questionários a responsáveis da Universidade de
Estudos Estrangeiros de Quioto, fomos constrangidos a realizar uma recolha e análise documental
tão profunda quanto possível.
Universidade de Línguas Estrangeiras
de Dalian (DLUFL/ULED)
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A Universidade de Línguas Estrangeiras de
Dalian (DLUFL) iniciou a sua actividade em EPLE
no ano lectivo de 2008/09. O curso de LicenciaSociológico
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tura encontra-se dividido em 4 anos, estando
prevista a opção para prosseguir os estudos em
Mestrado a partir do ano lectivo 2016/17. O PLE
não tem um departamento completamente autónomo, encontrando-se agregado ao Departamento
de Espanhol.
A DLUFL é uma Universidade com tradição no
ensino de algumas línguas estrangeiras, sobretudo
Japonês, Coreano e Russo, e procura desenvolver
a sua actividade de forma apoiada também no
ensino da língua portuguesa. É importante para a
Universidade que os seus professores, sejam eles
falantes nativos ou chineses, procurem ter formação
avançada.
Actualmente estão sob contrato sete professores
chineses e quatro leitores estrangeiros (três portugueses e um brasileiro). Os professores chineses,
normalmente, leccionam sobretudo disciplinas de
gramática, tradução e interpretação, cabendo aos
leitores portugueses matérias do foro cultural e das
competências comunicativas (quer de produção, quer
de recepção). É de referir que dois dos professores
chineses contratados pela Universidade não estão
de momento a leccionar por razões de ausência no
estrangeiro, em trabalho para o Instituto Confúcio. Deve-se acrescentar que é comum, segundo
os informantes X1 e X2, os professores chineses
ausentarem-se durante um ano – ou mais – para
estudarem fora do país, normalmente em Portugal.
A título de exemplo, o informante X1 estudou na
Universidade do Minho, enquanto o informante X2
realizou o seu Mestrado em Coimbra.
As faixas etárias aos quais os docentes pertencem não são semelhantes. De acordo com o
informante X3, algumas universidades chinesas
assumem a prática de contratar professores com
bastante experiência – alguns deles, inclusivamente,
após já se terem aposentado – de modo a conferir
prestígio ao curso e equilibrar a eventual inexperiência do corpo docente. Há na DLUFL dois professores
com mais de 60 anos, um na faixa etária dos 50,
a maioria tem entre 28 e 35 anos, e existem ainda
dois professores com menos de 27 anos.
No que diz respeito à experiência, a grande
maioria tem entre 2 e 5 anos de prática na área do
EPLE. Paralelamente, ao nível do currículo académico,
apenas um professor tem Doutoramento (havendo
ainda um doutorando), existindo seis mestres, e
uma mestranda. Ainda de referir é a questão dos
leitores que aparentemente fará de Dalian uma
raridade no Ensino Superior chinês: de acordo com
os informantes X2 e X3, é bastante difícil contratar
leitores estrangeiros, mas a DLUFL consegue ter
quatro nos seus quadros. A maioria das Universidades
tem somente um leitor, e não raras vezes há anos
lectivos em que nem um é possível contratar. Esta
questão não se deverá a limites orçamentais, mas
à dificuldade de angariar leitores, sobretudo pela

O ENSINO DE PORTUGUÊS NA ÁSIA ORIENTAL

Universidade de Estudos Estrangeiros
de Quioto (KUFS/UEEQ)
Uma das instituições japonesas em maior
destaque é a Universidade de Estudos Estrangeiros
de Quioto, uma das previamente mencionadas – e
restritas – instituições com departamento de estudos
luso-brasileiros, e com protocolos de intercâmbio
com a Universidade de Coimbra, Universidade de
Brasília, Universidade de São Paulo e Universidade
Federal Fluminense.
O seu papel na divulgação e desenvolvimento da
língua portuguesa no Japão está bem documentado.
O Departamento de Estudos Luso-Brasileiros da UEEQ
tem um sítio oficial6 com alguma informação sobre a
sua actividade, na qual está incluída a organização do
tradicional “Concurso de Eloquência de Língua Portuguesa para Estudantes Universitários Japoneses”7.
Uma das figuras responsáveis por este dinamismo é o Professor Ikunori Sumida. Nos parágrafos
que se seguem, partindo do artigo do Prof. Sumida
que sintetiza a sua apresentação no I SIMELP (Simpósio Mundial da Língua Portuguesa), tentar-se-á
analisar o programa curricular em vigor na UEEQ.

Desde logo Sumida (2008) adianta que o
Departamento de Estudos Luso-Brasileiros (vulgo
DELB) foi fundado em 1967, por altura de uma época
de robusta internacionalização do Japão, tendo o
Mestrado em Estudos Luso-Brasileiros tido a sua
primeira edição em 1971. Em Maio de 2008, o DELB
tinha nos seus quadros 17 docentes8, que ensinavam português a 272 alunos (mais 3 de Mestrado
e outros 3 de Doutoramento), com 67 alunos no
1.º ano, 70 no 2.º ano, 81 no 3.º ano e 54 no 4.º
ano. Independentemente de não haver um termo
de comparação, os dados revelam alguma consistência, e indicam que um número considerável de
alunos progride e conclui os seus estudos de língua
portuguesa na UEEQ.
Relativamente ao programa curricular em vigor,
Sumida (2008) afirma que este se pauta pelo “equilíbrio da preparação dos discentes na sua competência
linguística quer em Português Brasileiro (PB), quer
em Português Europeu (PE), sem esquecer a língua
portuguesa em África e na Ásia”, referindo ainda que
o programa das disciplinas segue os princípios orientadores do “Quadro Europeu Comum de Referência
para as Línguas”. Ademais, Sumida (2008) aponta
como principal objectivo do currículo do primeiro ano
a aprendizagem do português prático e a cultura
dos países lusófonos, acrescentando que o facto de
ser a primeira língua estrangeira que muitos alunos
aprendem – com excepção do inglês – promove que
no ano inicial do curso os aprendentes tenham de
adquirir as noções básicas de Fonética, Morfologia
e Sintaxe, enquanto a partir do segundo ano, para
além de Linguística e Literatura, os aprendentes são
estimulados com temas da actualidade dos países
lusófonos. É de salientar que ao longo dos quatro
anos do curso as disciplinas obrigatórias incluem o
estímulo de diversas competências quer ao nível da
produção como da recepção em língua portuguesa.
Um dos aspectos mais inovadores, porém,
é o chamado projecto CALL (Computer Assisted
Language Learning), que consiste em aulas de
laboratório, obrigatórias em todos os departamentos da UEEQ, e que visam facilitar, neste caso, a
aprendizagem da língua portuguesa através das
novas tecnologias (Sumida 2008). O “CALL – Português I”, a título de exemplo, tem como objectivo
“o contacto inicial com a Fonética da língua portuguesa, nomeadamente a aquisição de fonemas e a
apresentação das principais variantes do português”
(Aires, Iyanaga, e Muramatsu, 2008), tendo os seus
autores produzido ainda um manual – Portufone –
vocacionado para falantes nativos de japonês, em
jeito de programa informático.
O DELB da Universidade de Estudos Estrangeiros
de Quioto pode ser considerado, por esta descrição
que é aqui feita, um paradigma do ensino da língua
portuguesa na Ásia, não só pela sensibilidade e
preocupação na elaboração do programa curricular
FORUM

complexidade de estabelecer uma rede de contactos
rica com profissionais qualificados.
Mudando o foco para os aprendentes, desde
2008/09 até 2014/15, entraram na DLUFL 30 alunos em cada ano lectivo. As turmas, geralmente,
são apenas compostas por alunos de nacionalidade
chinesa, sendo que no 2.º ano é possível aos aprendentes, ao abrigo de um protocolo com a Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa (FCSH – UNL), estudar em Portugal. Os
aprendentes que decidem ir para Lisboa podem,
a partir do 3º ano, permanecer na FCSH, estudar
na Universidade de Aveiro ou regressar a Dalian.
Ademais, os aprendentes podem escolher apenas
ir para Portugal no 3.º ano, estando de momento
essa opção restrita ao estudo na Universidade de
Aveiro, onde têm a oportunidade de completar a
Licenciatura e prosseguir para o 2.º ciclo de estudos.
O número de aprendentes por turma é, pela
razão supracitada, pouco uniforme, e o nível dentro
de cada grupo é também heterogéneo. Para aumentar ainda mais a complexidade salienta-se que ao
abrigo de protocolos com a Universidade de Estudos
Estrangeiros de Tianjin (TFSU) e com o Instituto de
Línguas Estrangeiras Jilin Huaqiao (HQWY) é possível
a inclusão de alguns aprendentes dessas instituições
nas turmas de português da DLUFL.
Ainda não existe uma grande dinâmica no
que diz respeito à promoção da língua portuguesa,
e da licenciatura de português, quer no campus
universitário como fora deste, faltando por exemplo
uma maior proactividade na realização de eventos
ou concursos, ou mesmo de uma semana cultural.
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e dos materiais didácticos, bem como por todo o
conjunto de iniciativas, previamente descritas, que
promovem a língua e a cultura dos países lusófonos.
Universidade de Estudos Estrangeiros
de Hankuk (HUFS/UEEH)
Para conhecer um pouco melhor a realidade sul-coreana, foi realizada uma entrevista por escrito a
um informante anteriormente ligado à Universidade
de Estudos Estrangeiros de Hankuk (HUFS/UEEH).
Este informante – doravante X4 – tem uma leitura
bastante crítica das diferenças que encontrou entre
o ensino da língua na Europa e na Coreia do Sul,
referindo que:

geira”, afirmando também que estaria “totalmente
fora de questão uma discussão sobre esse assunto
que envolvesse os próprios professores nativos,
ou até as instituições com as quais colaboravam”.
No que diz respeito à caracterização dos próprios aprendentes, X4 traça um cenário algo negro
relativamente aos finalistas e às suas competências
linguísticas:
“mais de 50% [dos aprendentes que
estavam no último ano do curso] não haviam
atingido sequer um nível A1 [do QECR] em
todas as competências. Alguns eram capazes
de manter uma conversa básica de circunstância, ou repetir discursos previamente
memorizados (tal como um discurso sobre a

“a diferença mais drástica terá a ver com

cultura portuguesa, uma letra de fado, ou algo

o contraste entre a dedução e a indução: ao

similar), mas não encetar um novo diálogo”.

passo que nas culturas ocidentais modernas,
usualmente, o ensino da língua é feito através
de métodos comunicativos, novas situações
de comunicação, de cultura integrada e
construindo-se novos discursos a partir de
blocos primários, a esmagadora maioria do
ensino das línguas na Coreia do Sul é feita
através de métodos repetitivos, de indução,
de quadros comunicativos algo desfasados da
realidade e artificiais”.

FORUM

Ademais, pela estrutura do curso de Língua
Portuguesa na HUFS, X4 refere que o leitor apenas
se cingia a aulas de comunicação oral, tendo com
professores coreanos as aulas de “compreensão
gramatical, escrita, tradução (…)”, apontando a
“falta de comunicação e mesmo colaboração entre
os professores coreanos e os leitores nativos das
línguas, situação sentida através dos vários departamentos (…)” como um dos maiores problemas
para quem ensina PLE na HUFS.
Em termos de aprendentes, X4 menciona que
por ano, cada turma teria “cerca de 20 a 30 alunos. Poderia ter até quatro turmas, duas em Seul,
duas em Yong-In”. Quanto às suas funções, que já
referimos cingirem-se mais às competências orais,
de produção e recepção, admite que as partilhava
com ”outro professor, cidadão brasileiro, de larga
experiência (…)”, propondo-se a “servir de termo
de comparação com a norma brasileira, expondo
através dos mais diversos materiais e situações à
vivência da realidade de Portugal”.
X4 afiança ainda que as suas aulas eram ministradas apenas aos aprendentes dos dois primeiros
anos do curso (que no total teria quatro anos), deixando os aprendentes de ter contacto com falantes
nativos nos derradeiros anos do curso da HUFS. X4
avalia esta situação “como paradoxal ou mesmo
ridícula numa organização equilibrada dos processos
de aquisição e aprendizagem de uma língua estranSociológico
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X4 refere existirem “excepções, claro está, e
mesmo alguns alunos brilhantes que procuravam
uma autonomia total na aprendizagem do português, que se revelaria em excelentes conhecimentos
da língua ou pelo menos na sua possibilidade de
comunicação” dos quais excluía um caso particular
que mencionámos num ponto anterior: “cidadãos
coreanos nascidos ou educados durante longos
anos no Brasil, de que havia um número significativo (no fundo, eram mais ‘brasileiros’ até pelos
comportamentos culturais e proficiência da língua,
do que ‘coreanos’)”.
Uma explicação para este fraco desempenho
trivializado na aprendizagem da língua portuguesa
pode ser atribuído a um factor sociocultural, que X4
subscreve dizendo serem “os anos universitários dependendo do curso e perspectivas profissionais,
naturalmente, mas generalizo – os únicos em que
se pode não usar uniforme, vestirem-se como bem
entendem, pintar o cabelo de azul, etc.”, em suma,
em que é permitido aos alunos coreanos “terem
liberdade”, por contraste ao seu percurso escolar
anterior, caracterizado por um grande rigor e pressão
para entrar na Universidade, o que poderá levar
posteriormente a uma “certa lassidão nos estudos,
mormente quando dizem respeito às línguas”.

Conclusões
A realidade da Ásia Oriental face ao EPLE não
é homogénea, revelando características próprias de
cada Estado-Nação, com raízes na história individual
partilhada com os países de expressão portuguesa.
No caso da China vemos que a conjuntura económica favorável, e a aposta no carácter utilitário
da língua portuguesa como uma ferramenta que
garante empregabilidade “no jornalismo, na diplomacia e nas empresas” (Soares, 2013), propiciam
o aparecimento de cada vez mais instituições que

O ENSINO DE PORTUGUÊS NA ÁSIA ORIENTAL

de professores. O rácio de professores nativos e
estrangeiros é relativamente semelhante, 30%
para 35%, respectivamente. Este valor ligeiramente
superior por parte da China pode ser justificado
também pela tentativa de arranjar docentes com
formação específica, e não havendo no próprio país
em número suficiente, recruta-se no exterior.
Quanto aos aprendentes, o Japão tem uns
avassaladores 5035 alunos, para os 1350 da China.
Estes dados podem ser lidos de várias maneiras.
Dada a proximidade do Japão com o mundo lusófono,
até pela importante comunidade nipo-brasileira que
ali vive, é normal que haja um número superior de
alunos. Além disso, o Japão é uma das potências
económicas mundiais, com interesses no Brasil e nos
países africanos em desenvolvimento, como Angola
e Moçambique. Na China, parece-nos haver ainda
algum desconhecimento sobre o potencial da língua
portuguesa por parte do público pré-universitário
chinês. Muitos alunos referem, informalmente,
que não conheciam nada sobre Portugal ou sobre
o Brasil antes de entrarem no curso, o que poderá
condicionar estes valores.
A maior semelhança entre estes contextos
assentará, possivelmente, na tentativa de instrumentalização da língua portuguesa para intervir
no sector dos negócios, particularmente com os
países emergentes de língua oficial portuguesa.
Esta disposição, no entanto, não será exclusiva da
Ásia Oriental, embora aqui assuma uma importância
fundamental pelo poderio económico dos países desta
região e pela sua necessidade de competir não só
entre si, como com outras potências económicas
inter-regionais, funcionado a língua portuguesa
como uma ponte privilegiada para um mundo com
mais de 250 milhões de falantes.

Notas
ou Beijing Foreign Studies University

1

(BFSU)
ou Shanghai International Studies University

2

(SISU)
3

Disponível em http://www.brasemb.or.jp/portugues/

4

Instituto Português do Oriente, disponível em http://
ipor.mo/

5

http://www.hufs.ac.kr/

6

Disponível em http://www.kufs.ac.jp/Brazil/delb/index.
html

7

Mais informações disponíveis em http://embaixadadeportugal.jp/pt/lingua-portuguesa/concursos-de-eloquencia/

8

Em 2011, segundo o IPOR, esse número era de 13
docentes: 2 Portugueses, 3 Brasileiros e 8 Japoneses.

9

Por Dekasseguis entende-se o conjunto de cidadãos,
descendente de japoneses que nasceu na América do
Sul, e que emigrou para o Japão exercendo sobretudo
trabalhos que requerem mão-de-obra pouco qualificada.
FORUM

oferecem a língua portuguesa nos seus currículos.
Embora este processo nem sempre seja sustentado
e com a qualidade desejada, algumas instituições,
como a DLUFL, parecem investir cada vez mais
no desenvolvimento dos seus recursos humanos,
para que consequentemente o ensino evolua para
os padrões desejados por todos os responsáveis, e
sobretudo pelos aprendentes de hoje, que em muitos
casos serão os professores de amanhã.
Em relação ao Japão, presenciamos um EPLE
com grande enfoque na variante brasileira da língua portuguesa. A este facto não serão alheios os
processos de diáspora que criaram novos desafios
– nomeadamente no sector da Educação – para as
comunidades nipo-brasileiras que vivem no Japão.
Observamos um EPLE que tem origem no ensino
básico, e não apenas no ensino superior, e que apesar de não estar a crescer a nível universitário, se
encontra a crescer no ensino fundamental e médio,
suprindo as necessidades educativas dos filhos dos
Dekasseguis9. Encontramos neste país um nível de
organização de ensino muito evoluído, com uma
longa e rica história no Português Língua Segunda e
Estrangeira, e que servirá de exemplo para a região
em termos de meta qualitativa a atingir.
Por último, a Coreia aparenta ser um caso
em que a perspectiva de apresentar o Português
unicamente como um meio para realizar negócios
com países emergentes de expressão portuguesa,
colocando um excessivo peso no previamente referido carácter prático do ensino da língua, acaba por
asfixiar o contexto do EPLE. As instituições, pelo
que pudemos aferir, não garantem uma qualidade
de ensino exemplar, o que terá reflexo nas competências dos aprendentes sul-coreanos e no desenvolvimento do PLE na Coreia. Além disso, a falta de
ligação cultural entre o mundo lusófono e a Coreia,
e os vínculos desta com países de outras esferas
linguísticas acaba por secundarizar a necessidade
de desenvolver o PLE no país, sendo o Português
uma nota de rodapé em comparação com o que
encontramos na China e no Japão.
Em termos comparativos, o Japão conta com
31 Universidades que ensinam PLE, enquanto a
China tem 26. No início do século existiam apenas
5 Universidades em território chinês, e duas delas
situavam-se em Macau. Esse número é, hoje, mais
de 5 vezes maior. No caso da Coreia, apenas existem duas Universidades com PLE. A demografia não
explica tudo, até porque a Coreia tendo apenas sensivelmente menos de metade da população do Japão,
tem 15 vezes menos instituições que ensinam PLE.
Um dado curioso, é que a China tem bastantes
mais professores de PLE do que o Japão, apesar
do menor número de cursos e de alunos. Uma das
ideias que estará por trás desta diferença passará
pela aposta na quantidade de docentes para colmatar algumas insuficiências a nível de formação
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INTERCULTURALIDADE E REFLEXÃO PEDAGÓGICA EM CONTEXTO
DE MUDANÇA SOCIAL. ENTREVISTA A ANTONIO GENOVESE
INTERCULTURALITY AND REFLECTIVE PEDAGOGY IN TIMES OF SOCIAL
CHANGE. AN INTERVIEW WITH ANTONIO GENOVESE
Antonio Genovese
Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”

Inês Vieira
Universidade Nova de Lisboa (FCSH/UNL), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais (CICS.NOVA)

na investigação. A partir dele deu-se a aproximação
entre os grupos de trabalho da UNIBO e do CICS.
NOVA, marcada pelo projecto ALLMEET – Actions of
Lifelong Learning Addressing Multicultural Education
and Tolerance in Russia (co-financiado através do
programa Tempus da União Europeia, 2013-2016).
O projecto ALLMEET foi um dos pontos de partida
para o presente número temático da revista Forum
Sociológico sobre interculturalidade e educação.
Presta-se aqui homenagem e convida-se a
centrar a atenção nas palavras de Antonio Genovese.

História da interculturalidade
Inês Vieira (IV) – Podemos começar por falar
sobre a história do interculturalismo?
Antonio Genovese (AG) – Para fazer uma
reflexão sobre a história da interculturalidade – eu
falaria mais de interculturalidade que de interculturalismo, que é uma expressão menos utilizada
em língua italiana.
IV – Porquê?
AG – Talvez porque, em italiano, o sufixo “-ismo”
faz mais referência a movimentos. O multiculturalismo pode ser entendido como um movimento de
pensamento com referência à multiculturalidade. E
em Itália talvez não exista um movimento de pensamento tão compacto ao ponto de podermos falar de
interculturalismo. Fala-se mais de interculturalidade
porque, dos pontos de vista psicológico, sociológico,
pedagógico, etc., não há um movimento assim tão
forte... Ao passo que com o tema do multiculturalismo
identifica-se não só uma realidade, mas sobretudo
um pensamento sobre esta realidade.
A interculturalidade representa uma direcção
de trabalho, uma perspectiva a realizar a partir da
realidade social italiana que, nos últimos vinte anos,
se transformou em sentido multicultural.
FORUM

Antonio Genovese é uma referência essencial
na Pedagogia Intercultural italiana1, numa direcção
de desenvolvimento da pedagogia crítica2. Teve um
papel pioneiro na criação de Centros de Documentação/Laboratórios de Educação Intercultural (CD/
/LEI)3 em Itália, onde se propõe o diálogo entre a
escola, os serviços educativos e os actores sociais
do território para o desenvolvimento integrado de
objectivos interculturais. Com Andrea Canevaro4
criou a revista Educazione Interculturale5, importante para a disseminação de boas práticas nesta
área pedagógica.
Após uma longa experiência de docência universitária em História da Escola, Tecnologias Informáticas para a Aprendizagem e Pedagogia Geral, em
2000 tornou-se Professore Ordinario de Pedagogia
Intercultural na Universidade de Bolonha. Leccionou,
em vários cursos de licenciatura e mestrado integrado (até à sua aposentação, em 2013), Pedagogia
Intercultural e da Interculturalidade, Pedagogia das
Diferenças e da Mediação Intercultural.
Problematizou e mobilizou para os currículos
dos cursos pedagógicos os debates sobre estereótipos, preconceitos, xenofobia, racismo, identidades
e sentidos de pertença, conflitos culturais, educação
global, anti-racista e intercultural, entre outros tópicos relativos aos grupos imigrantes e da segunda
geração, de crescente importância no contexto italiano. Trabalhou, para além da interculturalidade e do
multiculturalismo, sobre as temáticas dos conflitos
e da violência, dos efeitos sociais e dos problemas
educativos da globalização6.
Esta entrevista foi realizada no dia 19 de Maio
de 2016 no Departamento de Educação da Universidade de Bolonha – lugar central na vida académica
e pedagógica de Antonio Genovese – e faz parte de
um diálogo mais longo entre entrevistado e entrevistadora7. Um diálogo de orientação e partilha de
uma abordagem à interculturalidade na pedagogia e
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Na realidade, Itália já era um país com profundas diferenças culturais bem antes da chegada de
imigrantes: fortes diferenças sociais, entre o norte
e o sul de Itália, diferenças de género, de acesso
à cultura, etc. Porém, a expressão “multiculturalidade” só se usa desde a chegada a Itália, no final
da década de 1980, de imigrantes estrangeiros à
procura de trabalho.
Mudança dos fluxos migratórios
e da realidade social

FORUM

Seguramente, se queremos falar de interculturalidade no mundo académico, devemos falar
sobretudo a partir da realidade... Então... Para não
nos alongarmos demasiado, proponho partir da II
Guerra Mundial e das migrações que lhe sucederam
na Europa. Porquê a II Guerra Mundial? Porque
provocou uma mudança radical: se, até à data, as
migrações da Europa do Sul (Portugal incluído) se
direccionavam aos Estados Unidos e à América do
Sul, com o fim da II Guerra Mundial e a necessidade
de reconstrução da Europa, em particular da Alemanha, inverte-se este fluxo. O que não significa que a
migração acabe, mas a migração da Europa do Sul
torna-se europeia. Em particular em direcção à Alemanha, mas não só, porque ao lado da reconstrução
coloca-se todo o tema de “desenvolvimento” que se
segue à II Guerra Mundial, por isso há uma migração de portugueses, espanhóis, italianos e gregos
em direcção à Alemanha, a Inglaterra, a França...
Este é um dado importante fundamentalmente até
à década de 1960, porque com a descolonização e
as lutas de libertação do “terceiro mundo” começa
a abrir-se um outro fluxo migratório, sobretudo
desde o norte de África até França, e dos países da
Commonwealth até Inglaterra. Ao mesmo tempo,
a Alemanha continua a ter um afluxo de migrantes
provenientes do sul europeu.
Até à chegada dos imigrantes do norte de África
e depois da Turquia, quais são as características
da primeira migração, digamos, interna à Europa?
Migrações laborais. Ou seja, migrações sobretudo
no masculino, de jovens, ligadas a contratos de trabalho; acabados os contratos de trabalho, regresso
a casa. Portanto, uma migração muito controlada.
Isto verifica-se, em particular, na Alemanha, devido
às baixas da II Guerra Mundial, com milhões de
mortos, sobretudo jovens e homens, milhões de
feridos, sobretudo soldados jovens e homens, mas
também civis, e aqui acrescentamos mulheres. Para
se reconstruir, a Alemanha precisava da mão-de-obra que chegava do sul europeu. E em geral, como
ocorre na história das migrações, aquela migração
apresentava-se como temporária, ligada a tipos
específicos de trabalho, momentos particulares, mas
sempre com a ideia de regresso a casa. Obviamente
não é sempre assim – pense-se nos numerosos
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casamentos de homens sul europeus com mulheres
alemãs, por exemplo – mas, em geral, creio que se
pode dizer que se tratava de uma migração controlada e que, mais cedo ou mais tarde, resultaria em
retorno ao país de origem.
Este traço, esta característica que é, precisamente, a característica de todas as migrações
laborais, muda com a descolonização. Isto é, caem
os regimes coloniais e quem deixa o próprio país
– muitas vezes por estar ligado ao regime colonial
– sai com toda a família. Por isso, em particular no
caso francês – que considerava os territórios das
colónias como territórios de ultramar, territórios
franceses com leis francesas, com língua francesa,
etc. –, no momento em que os países adquirem a
própria liberdade e autonomia, França encontra-se na
situação de ter no seu território “cidadãos franceses”
que falam francês, mas também falam árabe, que
têm características culturais diferentes, e por vezes
com outras características somáticas, de tradição ou
nos modos de vestir, de comer, etc. Por isso, começa
a mudar radicalmente o quadro da migração, que já
não pode ser considerada (apesar de também existir)
migração laboral, porque se tornou uma migração
que se quer estabilizar no país de chegada. Este
traço começa a caracterizar a chegada de imigrantes
dos países africanos também noutros países (como,
imagino, tenha acontecido também em Portugal!),
mas seguramente em Espanha, Itália e Grécia, a
partir mais ou menos da década de 1980, em que
este fluxo começa a ser observado.
Há que acrescentar, porém, que não desapareceu o fluxo contemporâneo de italianos no
estrangeiro (e também de espanhóis, portugueses e
gregos!), mas torna-se menos visível. Se olharmos
para as estatísticas, até 2012 havia aproximadamente 5 milhões de imigrantes regulares em Itália,
e ao mesmo tempo havia 5 milhões de italianos
regularmente residentes no estrangeiro. Por isso,
o fluxo migratório nunca foi interrompido. Porém,
do ponto de vista da visibilidade social, ou seja de
como a nova realidade social é percepcionada e
reelaborada pelo senso comum, enquanto que o
italiano no estrangeiro já não se vê, torna-se invisível até aos olhos dos italianos, começas a ver mais
na tua rua, no cenário da tua cidade, que vive um
estrangeiro diferente de ti, com hábitos diferentes,
com modalidades de vida diferentes.
Mudança das respostas políticas
e institucionais
A presença de imigrantes em Itália remonta
aproximadamente à década de 1980, mas foi a partir
da década de 1990 que se tornou um problema ao
qual era necessário responder nos planos institucionais a diferentes níveis: político mas também social,
escolar, etc. Em 1992 surgiu a primeira lei italiana
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sempre alterações consistentes nos objectivos
e na normativa. Porém, o que se tentou fazer,
tanto ao centro-esquerda como ao centro-direita,
ainda que com muitas diferenças, foi alcançar uma
“normalização do imigrante”, através da criação
de leis no âmbito das quais o imigrante se deve
reger para ser considerado um imigrante regular
no nosso país. Eu diria que mesmo os primeiros
governos de centro-direita colocaram o problema
da integração de quem estava cá com as suas famílias, com filhos que iam à escola com as crianças
italianas, que brincavam com as crianças italianas,
e colocou-se também o problema, muito sentido,
da integração através da aprendizagem da língua
italiana, sobretudo pela segunda geração. Para os
imigrantes a língua era considerada importante, mas
sobretudo para a vivência quotidiana, para poder
fazer compras num supermercado, para falar com o
empregador e com os colegas de trabalho, etc. Mas
para as crianças e os jovens a perspectiva muda
completamente, porque a língua não tem apenas
uma função utilitarista, torna-se também a língua
da vida quotidiana, dos afectos, da relação social,
da possível integração social plena.
O mundo da imigração estrangeira começa,
passo a passo, a estratificar-se e a diferenciar-se: por
um lado o imigrante regular, por outro o imigrante
indocumentado (muitas vezes próximo a formas
ilegais); o imigrante que procura trabalho e quer
retornar ao país de origem e o que trouxe para cá
a sua família, projectando o seu futuro em Itália; o
imigrante, primeira geração, que vive quase exclusivamente com os seus compatriotas e, por outro
lado, a segunda geração que procura uma vida mais
semelhante aos seus coetâneos italianos. Começam
a vislumbrar-se mundos completamente diferentes
e coloca-se, de maneira forte, consistente e substancial, o tema das possíveis formas de integração.
O desafio da integração em contexto
de globalização
O que significa a integração nos planos social,
educativo, relacional ou laboral? Quais os princípios
em que se inspira? E aqui, em paralelo com estas
mudanças, começa a nascer também o pensamento
pedagógico intercultural. Diria que nasce como consequência das fortes mudanças sociais produzidas
pela imigração.
Um outro elemento que coloco sempre neste
quadro de mudança, que para mim é muito importante ainda que muitas vezes não tenha sido considerado como devia, é o tema da globalização. A
migração tem sido vista simplesmente como consequência das condições económicas desastrosas dos
países pobres, de um “ali não têm o que comer, por
isso a fome e a falta de trabalho empurra-os para os
países ricos, países onde se pode satisfazer a fome e
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para a migração, que procurava estabilizar a presença de imigrantes em Itália. Foi a primeira grande
medida de legalização, ao atribuir a permissão de
residência a quase todos os imigrantes indocumentados em Itália. Começamos, assim, a ter normas
que regulam a presença de estrangeiros. Durante
toda uma primeira fase, seguramente até à viragem
do século, a ideia política prevalecente apontava
para a possibilidade de existir uma migração laboral, de cidadãos estrangeiros regulares, homens ou
mulheres, com um trabalho estável, um contrato de
trabalho, uma casa. Ou seja, uma pessoa capaz de
viver autonomamente, que não criava problemas de
legalidade, e sob esta premissa era-lhe atribuída a
autorização de residência. De seguida – e também
em relação ao que ia acontecendo noutros países
europeus – introduziu-se em Itália a possibilidade
de reagrupamento familiar, ou seja, um imigrante
que vivesse aqui há um certo número de anos, com
contrato de trabalho estável e habitação, tinha o
direito de trazer para cá cônjuge e filhos.
É evidente que aqui encontramos dois cenários
político-institucionais muito, muito diferentes. No
primeiro caso tratava-se de dar o mínimo, ou seja,
a habitação, o trabalho e algum tempo livre – e aqui
a imigração em Itália era sobretudo masculina e
esperava-se que terminasse com o retorno do imigrante ao seu país de origem. Por este motivo, por
muito tempo permaneceu em vigor uma normativa
que tinha como referência o imigrante jovem, que
realiza um certo trabalho e que, após um determinado período, presume-se que regresse a casa.
Por isso, do ponto de vista do que nos interessa ao
nível de respostas sociais, essas eram muito baixas
e muito, muito escassas.
O cenário muda completamente quando, em
vez de migração laboral, passamos a lidar com uma
migração (mais generalizada) da população, com a
chegada de famílias. Neste caso já não chega o trabalho e a casa, começam a ser necessários serviços
sociais, médicos, dirigidos também às famílias, e
torna-se mais importante a possibilidade de celebrar
a própria fé e credo religioso. Com a chegada dos
filhos aumentam os pedidos de formação e nascem enormes problemas relacionais nas escolas,
com conflitos frequentes entre pessoal escolar e
famílias (pense-se, por exemplo, no problema do
ensino da língua italiana a crianças nascidas no
estrangeiro, ou no problema da alimentação para
crianças muçulmanas, etc.). Neste novo cenário
muda completamente o quadro dos pedidos feitos
pelas comunidades estrangeiras, e nasce a necessidade do Estado italiano dar novas respostas a estes
problemas novos e desconhecidos.
Em Itália foram criadas várias leis sobre estes
temas, mas nunca houve uma linearidade, porque
aos governos de centro-esquerda sucederam-se
governos de direita e centro-direita, por isso houve
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há trabalho”. Ou seja, em termos puramente económicos. Ao passo que o tema da imigração na era da
globalização, se for observado nas suas dinâmicas
complexas, não tem sentido (apenas) pelos aspectos
económicos que se possam destacar, mas também
pelos modelos e estilos de vida, pelos objectivos
de relação social que são apresentados aos jovens
em todos os ângulos do planeta. Quando os jovens
africanos saem de África para virem para a Europa,
não é apenas pela motivação de melhoria económica
– claro que pode haver sempre esta dimensão –,
é também porque já têm um estilo de vida muito
semelhante aos jovens europeus, têm os mesmos
mecanismos relacionais, ouvem a mesma música,
vêem imagens semelhantes, com a televisão vêem
os mesmos programas, têm as mesmas aspirações,
a mesma vontade de bens de consumo.
Um campo de estudos que se observou em
Itália, mas que depois foi um pouco esquecido, diz
respeito à importância dos mass media. Em Itália
tivemos, por volta da década de 1990, a chamada
“invasão dos albaneses”, mas se observarmos porque
é que os albaneses saíam, não encontramos apenas a crise económica no país de origem; também
constatamos que os albaneses viam a televisão italiana, aprendiam a falar italiano, tinham os modelos
italianos. Lembro-me de falar com alguns jovens
albaneses que me diziam: “Parecia que Itália era o
país das utopias, onde tudo podia ser alcançado, e
nós na Albânia não tínhamos nada; ir para Itália era
ter bicicleta, mota, carro, ir dançar, viver, enfim!”.
Isto dá-te bem a ideia de não ser apenas o mecanismo económico a regular determinados fluxos e
factores. É preciso estudar muito bem também os
temas que dizem respeito à comunicação de massa,
a tecnologia, os estilos de vida, as aspirações e
desejos das pessoas. Eu diria que a globalização
é um terreno em que as Ciências Sociais têm coisas a dizer e trazem um contributo importante ao
conhecimento do fenómeno da interculturalidade.

Pedagogia Intercultural e Ciências Sociais
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IV – E qual seria, então, o contributo da Pedagogia Intercultural para as Ciências Sociais?
AG – Partimos desta mudança no mundo – que
não é apenas mudança de cenário, mas também
de quem está no palco cénico – em que os actores
sociais se encontram numa realidade, num cenário
que mudou muito, e por isso todas as partes do
guião que até agora tinham sido postas em cena
já não são suficientes, é preciso mudar. Isto surge,
a meu ver, em primeiro lugar no plano normativo,
no plano jurídico, que certamente é um terreno
muito importante, mas também surge no plano
económico e no plano político. Mas, à medida que
a migração se transforma numa migração estável,
torna-se necessário observar outros temas e outras
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causas. Aqui (encontramos) o contributo da Pedagogia Intercultural, que partiu, como vimos, das
relações educativas, e que permite analisar o tema
dos conflitos. Não apenas os grandes conflitos sociais
e económicos, mas também os conflitos relacionais,
entre pessoas e grupos, que podem conduzir a
violências, opressões e rupturas.
Pedagogia para estrangeiros, integração
e anti-racismo
Dou um passo atrás para responder à tua pergunta: eu não falaria de “Pedagogia Intercultural”,
não há apenas uma Pedagogia Intercultural, há
muitos pontos de vista. Um tema decisivo de diferenciação entre as diferentes abordagens é, a meu
ver, o conflito, como se analisa e como se pensa
geri-lo. Este é um tema muito importante.
Também em Itália se desenvolveu, com consistência e de modo difuso, ainda que nem sempre de
forma explícita, uma “pedagogia para estrangeiros”
(esta perspectiva educativa nasceu na Alemanha do
pós-Guerra). O que é que os estrangeiros deviam
fazer segundo esta perspectiva? Os estrangeiros
deviam aprender a língua italiana, aprender as
regras italianas, aprender como se vive aqui e estar
cá “normalizando-se”. E isto diz respeito não só à
pedagogia como também à política, e, se formos ver
os programas de todos os partidos de centro-direita,
ainda hoje subsiste esta ideia. Existe a ideia de uma
pedagogia especial e específica, diferenciada para
os outros, em que o objectivo de fundo é: “tu vieste
para cá, por isso deves tornar-te italiano, ponto final”.
E uma pessoa torna-se italiana estudando a língua,
estudando a história, aceitando as normas, vivendo
como se vive cá em Itália. Por isso, usas véu? Não,
se estás cá deixas o véu em casa. És religioso? A
religião é um facto pessoal que deves viver em
casa. E assim se cria um conjunto de regras, todas
orientadas para a assimilação.
Posteriormente nasceu um outro direccionamento pedagógico: o da integração social e relacional, que se baseia na valorização das diferenças.
Aceitar as diferenças como um recurso, não só para
o estrangeiro mas também para nós. Favorecer
a capacidade de viver e de se confrontar com as
diferenças: deste modo todos aprendemos mais
alguma coisa, enriquecemos vivendo num mundo
plural e globalizado. Não é uma escolha feita só a
pensar nos estrangeiros, não é um idealismo ingénuo
para que o estrangeiro esteja melhor, não; tens,
digamos assim, um percurso educativo que é útil
para o estrangeiro mas que também é necessário
para ti, autóctone. Talvez seja útil sobretudo para
ti, ao dar-te instrumentos para viveres num mundo
globalizado. O programa Erasmus pode ser visto
como um instrumento que te dá, a ti Inês, a possibilidade de conheceres uma parte da Europa, mas

INTERCULTURALIDADE E REFLEXÃO PEDAGÓGICA EM CONTEXTO DE MUDANÇA SOCIAL

Compreender estereótipos, preconceitos
e conflitos
Esta análise dos preconceitos e dos estereótipos também se vê reforçada, nos dias de hoje, pelo
contributo das Ciências Cognitivas, onde se estuda o
tema “como é que conhecemos?”. Para as Ciências
Cognitivas o preconceito é algo que te ajuda na
vida pessoal, por ser um modo de simplificarmos a
nossa organização do conhecimento, para podermos
ler a realidade que nos rodeia; não tem apenas um
lado negativo. As Ciências Cognitivas ensinam-nos
que a construção do nosso pensamento também se
baseia na simplificação e na generalização, que são
as características de fundo do preconceito. Por isso,
todos nós somos portadores, muitas vezes inconscientemente, de preconceitos, porque a simplificação
e a generalização são mecanismos que nos ajudam
a construir o nosso pensamento!
Daí ser tão importante trabalhar para conter e
contrastar os preconceitos, e este é seguramente
um terreno de intervenção em que a Pedagogia
Intercultural (ou, pelo menos, alguns sectores da
Pedagogia Intercultural italiana e francesa) bebeu

da educação anti-racista. Lembro-me do primeiro
curso em que participei, como aluno e não como
docente, precisamente sobre a pedagogia anti-racista. Neste curso faziam-nos trabalhar sobre
todas estas temáticas, com uma série de exercícios
de desempenho de diferentes papéis, exercícios
cooperativos em que devias reflectir sobre ti mesmo
e identificar os teus preconceitos – e, assim, fazer
emergir o “teu ser racista”.
Um outro nível que permite construir bases
sólidas para uma Pedagogia Intercultural é a capacidade de enfrentar o preconceito do ponto de vista
social, ou seja, como surge a transmissão social do
preconceito: através dos amigos, da família, dos mass
media, dos grupos de referência. A psicologia social
coloca em evidência que os preconceitos presentes
(de maneira mais ou menos consciente) no indivíduo encontram a sua legitimação no pensamento
colectivo difundido em determinada realidade. Por
exemplo, tu até podes pensar que “os negros são
bons dançarinos”, mas esta afirmação torna-se um
preconceito quando se estabiliza e se generaliza,
quanto “todos os negros” se tornam “bons dançarinos”. Porque é que este pensamento se estabiliza e
generaliza? Porque encontra uma legitimação social.
Porque o amigo concorda, porque o pai também o
diz, porque são coisas que ouviste dizer por pessoas
nas quais confias, coisas que leste.
A pedagogia como intervenção social
É por isso que a Pedagogia Intercultural deve
trabalhar sobre o indivíduo, mas não só sobre o
indivíduo, também deve trabalhar sobre o contexto
em que vive o indivíduo: sobre a escola, a família, o
bairro, o grupo de amigos, a equipa de desporto...
Começa a surgir uma ideia, digamos assim, um
pouco mais aberta da educação: já não se olha
apenas para a escola, para o processo educativo
formalizado, institucionalizado, também se começa
a olhar para todo o contexto de vida. O que se
passa no bairro? Que lugares frequenta o jovem,
a criança, etc.? Como é a situação da família? Que
relacionamentos tenho eu, professor ou educador,
com a família? E por isso começas a alargar o olhar
também para as profissões sociais: não importa
apenas o professor, mas também o educador, o
assistente social, o auxiliar de educação, o polícia,
os funcionários das lojas, o pároco, etc.
Qual é o contributo da Pedagogia Intercultural? Colocar em evidência estas interconexões que
existem entre as diferentes disciplinas e adquirir a
consciência de que sozinhos não chegamos a lugar
nenhum, que se não desenvolveres um pensamento
complexo, que te permita enfrentar a complexidade,
só vês uma pequena parte da realidade social e não
consegues agir. A pedagogia não é só pensamento,
também é acção, intervenção educativa, é necessário
FORUM

que também dá aos estudantes italianos (e a nós,
Professores italianos!) mais uma possibilidade de
aprendizagem: dá, a todos nós, uma nova possibilidade de nos transformarmos. Portanto, o intercâmbio
Erasmus não é feito apenas para o estrangeiro que
vem estudar para Itália; não, também é feito para
que todos nós, italianos (estudantes e professores),
tenhamos a possibilidade de conhecer outras culturas
e de mudar os nossos pontos de vista!
Também neste percurso, digamos assim,
direccionado para uma integração positiva, não
assimilacionista, podemos identificar sumariamente
duas perspectivas: a anglo-saxónica, estruturada
em torno da educação anti-racista; e a francesa,
precisamente a da interculturalidade. Portando,
uma destas perspectivas começa a colocar muito
em destaque – e bem, na minha opinião – o tema
do racismo e dos preconceitos.
Na altura em que surgiu, houve um slogan
francês que me tocou muito, de uma associação que
se chamava SOS Racisme. O slogan dizia: “Combate
o racista que... vive dentro de ti”. E este, na minha
opinião, é um ponto decisivo: o outro é racista?
Talvez, é possível que aquele tipo seja racista. E
tu? E eu, como sou? Este ponto de vista abre uma
perspectiva pedagógica muito importante: o racismo,
os preconceitos racistas partem dos indivíduos e
podem, depois, manifestar-se de forma colectiva.
Mas a raiz está dentro do indivíduo. E também dentro
do pensamento de quem deve educar! É daqui que
o trabalho educativo deve partir: de mim, educador,
para poder perceber os preconceitos que os outros
também têm!
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contar com o contexto familiar, com a situação do
bairro, dos amigos, etc.

A Pedagogia em diálogo com as Ciências Sociais
e Humanas

A Pedagogia e os desafios políticos
e institucionais

É um evento extremo, mas ajuda-nos a perceber a necessária relação da Pedagogia com outras
ciências. Aqui, a Pedagogia não toca directamente
o assunto, precisa de outras ciências. Precisa da
História para perceber o que foi o nazismo e o
holocausto. Precisa de investigação das Ciências
da Comunicação para perceber que com o nazismo
e o fascismo temos, pela primeira vez, um uso
“moderno” dos meios de comunicação de massa. E
precisa de outros elementos que dizem respeito à
religião, elementos teológicos que permitam perceber como é que a religião se colocou face à questão
dos judeus. Como é possível que a Igreja Católica
tenha permanecido em silêncio face ao extermínio
de um povo, um povo monoteísta, que adora o
mesmo Deus único? O que se passou na história
das religiões que tenha levado a isto? Obviamente,
é preciso procurar conhecer também as dinâmicas
sociais e relacionais.
Porque é que um povo inteiro, praticamente
sem oposição, se convenceu de que os judeus
deviam ser destruídos, que eram “as sanguessugas
a depredar a pátria”, porque é que se convenceram da superioridade dos alemães em relação a
outros povos? Nenhum destes elementos pode ser
analisado exclusivamente do ponto de vista educativo, há uma série de circunstâncias a estudar.
A ciência! A ciência que chega ao ponto de justificar estas coisas! A ciência que chega ao ponto
de dizer “sim, os judeus são seres inferiores por
biologia”! Como é possível chegar a este ponto? Se
observares estes temas apenas do ponto de vista
educativo, perdes a complexidade da realidade e
não consegues apreender como e porque é que
surgem certos processos.
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É necessário considerar um terceiro ponto
em que a Pedagogia pode dar um contributo,
inspirando-se noutras disciplinas. Para uma acção
educativa mais incisiva, e que se oriente sempre
em direcção não-violenta, de relações positivas
entre seres humanos e com o nosso planeta Terra
(obviamente, do meu ponto de vista), também se
coloca o tema político e institucional. Para explicar
o que entendo por isto tomo como referência a tragédia do Holocausto, do nazismo e da situação dos
judeus. Como é possível, perguntei a mim mesmo
(mas não só eu, felizmente!), que a Alemanha, a
Alemanha que na década de 1930 é o ponto mais
avançado no mundo ocidental, por cultura científica,
humanística, era o ponto máximo das capacidades
industriais, o máximo de desenvolvimento cultural,
económico, científico... como é possível que, precisamente naquele país, se tenha chegado a um ponto
tal em que o outro (o diferente, o judeu) devesse
ser anulado, apagado da Terra? Um conflito pode
até ser violento, mas chegar à destruição completa
do outro, porquê, como é possível?
Na minha opinião, foi possível devido ao processo de desumanização do outro. O outro deixou
de ser humano. Mas como é possível que aquele
ser que é como eu, que se aborrece, come, fala, até
fala a mesma língua que eu, como é que se torna
um ser não humano, um animal?
Para o compreender é preciso começar a pensar sobre o que era e porque surgiu esta mudança
de significado e de percepção que se produziu
no âmbito político, mas não só. Começou com o
desenvolvimento de uma linguagem discriminante e
“desumanizante”: para os judeus já não se usavam
termos humanos, começavam a usar-se termos
animais (ratos, sanguessugas, ratazanas, aves de
rapina, parasitas, carraças, etc.), porque esta linguagem devia conduzir a uma visualização daquela
pessoa, o judeu, não como ser humano, mas como
qualquer coisa de não humano. A política começou
uma operação de desumanização, mas quem a
continuou foram os mass media, a igreja, a ciência,
a cultura, ou seja... a um certo ponto constituiu-se
mesmo um círculo perverso e totalizante em torno
deste pensamento discriminante. Por esse motivo,
mesmo quem nunca tivesse visto um judeu na sua
vida, começava a pensar que os judeus não eram
seres humanos.
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Os desafios presentes de uma Pedagogia
Intercultural e “problematicista”
Há várias coisas que hoje me preocupam, que
têm demasiados traços de semelhança com o que
aconteceu na década de 1930. Por exemplo, os muros
que se estão a construir na Europa. O que me faz
ter medo é o pensamento que está por trás destes
muros, um pensamento que não nasce numa terriola
perdida que defende o próprio território e não quer
outras presenças. Não, estamos a falar da Europa
do século XXI, da Europa do terceiro milénio, onde
tudo é superdesenvolvido: cultura, ciência, tecnologia, mass media... Porque é que se difunde um
pensamento tão violento e discriminante? Creio que
nos encontramos numa situação muito semelhante à
que foi criada nas décadas de 1930/1940 na Europa,
em que demasiadas instituições apontavam naquela
direcção e muitas instituições permaneceram em
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As origens da Pedagogia Intercultural em
Bolonha e em Itália
IV – Como nasceu a Pedagogia Intercultural
em Itália, e em Bolonha em particular?
AG – Em Bolonha eu diria que nasceu comigo
e com o Andrea Canevaro. Inicialmente o Andrea
deu-me muitas sugestões, muitas indicações. Mas,
mesmo como disciplina académica, a ser chamada
com a etiqueta de “Pedagogia Intercultural”, nasceu
porque eu quis ensinar estes temas na Universidade,
e esta vontade foi aceite pelos meus colegas académicos. A denominação “Pedagogia Intercultural”
era inexistente, foi preciso agir seja nos planos de
estudo da Faculdade, seja a nível de Reitoria e,
através das organizações pedagógicas académicas,
também a nível nacional. Assim, fizemos com que

fosse criado um corpo de estudos de “Pedagogia
Intercultural” em quase todas as universidades
italianas onde se ensinava Pedagogia, como parte
da Pedagogia Geral.
Começámos a trabalhar sobre estes temas a
partir da década de 1990. Em Itália, os primeiros
docentes de Pedagogia Intercultural foram Concetta
Sirna Terranova, Franca Punto Minerva, Agostino
Portera, e em Bolonha eu, Stefania Lorenzini e
Ivana Bolognesi.
Em Bolonha, para além da introdução da
Pedagogia Intercultural na universidade, estivemos
envolvidos na criação dos Centros de Documentação e Laboratórios (de formação) para a educação
intercultural, com o objectivo de abrir a universidade
aos problemas que começavam a emergir na escola
e na sociedade.
Os primeiros pedidos de ajuda que nos chegaram à universidade foram feitos por professoras em
pânico, que nos diziam: “Chegam à escola crianças
marroquinas, tunisinas, que não sabem uma palavra
de italiano. Não sabem falar, não sabem escrever,
como é que lhes podemos ensinar italiano?”.
Partimos destas necessidades e envolvemos
grupos de docentes que ensinavam a língua italiana.
Mas, ao mesmo tempo, começámos a colocar o problema da integração social, porque naquela altura,
nas escolas, havia uma certa tendência em pedir
turmas separadas para as crianças e jovens que
não soubessem o italiano! Procurámos explicar aos
professores que o ensino da língua italiana passa
por uma boa socialização, e não pela separação!
Experimentámos diferentes estratégias: em vez de
separar os alunos, constituíram-se pequenos grupos
em que os alunos italianos ensinavam algumas coisas
aos colegas estrangeiros, e aos alunos estrangeiros
pedíamos que falassem de si e do seu passado de
modo a que as diferenças fossem valorizadas, e
não convertidas em obstáculos. Foi um trabalho
verdadeiramente difícil, porque os professores
estavam apavorados com as mudanças radicais que
observavam nas suas turmas.

Um debate difícil em contexto de crise
IV – Na sua opinião, quais são os principais
desafios da interculturalidade no presente?
AG – A presença de estrangeiros em Itália
tornou-se mais consistente e passou a colocar
problemas mais graves, sobretudo para as classes
sociais mais pobres, menos fortes ao nível socioeconómico. Pessoalmente, fazendo parte de uma
classe social média-alta, não sinto a concorrência
dos imigrantes no plano profissional, pelo contrário,
sinto que o imigrante representa um recurso ao nível
cultural, no trabalho e na minha rede de amigos.
Noutras situações, a presença da migração muda
não só o cenário, mas também os temas da própria
FORUM

silêncio, não falaram na linguagem que deveriam ter
usado face a eventos deste tipo. Daí que se chegue
a esta contraposição absurda, como se todos os
problemas que vivemos hoje fossem imputáveis –
como no caso dos judeus – ao estrangeiro que cá
chega, ao sírio, ao marroquino, ao africano.
Tomo como referência uma pedagogia que
considero não só intercultural como também “problematicista”. Um pensamento “problematicista”
conduz-te na direcção da complexidade da realidade
de hoje, face à necessidade de estes temas serem
colocados de diferentes pontos de vista, de diferentes sectores, mas também de diferentes forças
institucionais, culturais e políticas. Na minha opinião,
sobretudo face às dinâmicas violentas que pudemos
observar nos últimos anos, este é um ponto de vista
muito importante: permite-te sair da fortaleza da
educação entendida como apenas escola e processos
formativos. Faz-te ver como a formação de hoje é
uma acção que passa pela escola mas também pela
família, pela internet, pelas instituições do bairro,
pelos grupos desportivos, pelos mass media...
O contributo que a Pedagogia Intercultural
pode dar é precisamente este: uma visão crítica que
permite ao sujeito adquirir os instrumentos necessários para se orientar na realidade complexa. Ou
seja, a capacidade de apreciar e gerir as diferenças
culturais, os pontos de vista diferentes e por vezes
até contrastantes, com um horizonte a meu ver
irrenunciável, que é o da não-violência.
Se este horizonte se perde acabamos por chegar a conflitos que tendem a destruir o outro. Como
diz um intelectual italiano que estimo muito, Gino
Strada (presidente da Emergency), a guerra deve
tornar-se um tabu, a guerra deve ser expulsa do
pensamento humano, a violência deve ser expulsa
do nosso pensamento. É possível? Talvez seja, talvez
consigamos alcançar este objectivo se nos movermos
numa direcção crítica e atenta ao mundo complexo
e à cultura plural.
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vida. Há grupos sociais autóctones que, directa ou
indirectamente, são atingidos pela crise económica
e pela imigração. Quando trabalho em associações
de voluntariado, em particular com italianos em
situação mais débil, ouço várias vezes: “Mas porque
é que o estado italiano tem de gastar tanto dinheiro
com os imigrantes e com os refugiados políticos, e
eu que estou desempregado, sou idoso, tenho uma
reforma de 300€ por mês e tenho de viver assim?
Porque é que aqueles recursos não são também para
mim?”. É claro que se tu estiveres numa situação de
concorrência directa com o imigrante, que é mais
pobre do que tu, torna-se difícil fazer-te compreender
todas estas questões...
Há uma mudança muito radical das formas de
vida, tanto que, hoje, todos entram em competição.
Mas há quem seja directamente afectado por essa
competição e há quem consiga extrair vantagens a
partir dela. A qualidade de vida de alguns estratos
sociais mudou e baixou muito, o que não se verificou
noutros estratos. Hoje é necessário lidar com estas
dinâmicas da realidade social, também na óptica do
choque entre classes que, em determinadas áreas,
se vêem em conflito.
A globalização e os desafios de sustentabilidade
Creio que o tema da globalização não foi tratado
na profundidade em que deveria ser tratado. Ou seja:
nós, “citadinos”, somos sujeitos à globalização posta
em acção pelo mundo económico, das finanças e
da produção. Mas o “mercado livre mundial” está a
mudar de maneira tão profunda a vida humana, o
ambiente e outras dimensões, não só no Ocidente
como também nos restantes países, que se torna
difícil perceber para onde nos encaminhamos, quais
os níveis de poluição, as transformações sociais,
políticas, institucionais e culturais que vão surgindo.
Tudo procede a uma velocidade que não te dá tempo
para perceberes!
O tema de fundo é “aquilo que produz a globalização”: é necessário ter um olhar ecológico,
porque o teu bem pode significar muitos danos
para os outros, e por isso é preciso encontrar um
pensamento que origine situações novas e solidárias.
As dificuldades da educação intercultural
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IV – Portanto, como desafio social em geral
temos a globalização. E como desafio educativo?
AG – Como desafio educativo coloco, seguramente, o tema de aprender a conviver com a
diversidade. Porque se não se conseguir aceitar
as diferenças também não se é capaz de aceitar a
igualdade de direitos. Não se consegue aceitar a
humanidade do outro.
A chegada de refugiados políticos, o aparecimento do ISIS e as guerras fazem regredir as
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relações interculturais. Hoje, seguramente, é muito
mais difícil trabalhar sobre estes temas. O medo do
outro ganhou terreno e os conflitos aumentaram
(não só em Itália mas em toda a Europa!).
Tenho a sensação de que a chegada de refugiados políticos mudou notoriamente a orientação
da opinião pública. O refugiado político é sujeito a
uma norma absurda: chega a Itália com a esperança
de ir para outro país, mas depois tem de ficar cá. O
tempo para reconhecimento ou não reconhecimento
do seu direito a asilo é longuíssimo. Durante esse
período não deve fazer nada, é mantido com fundos
em parte provenientes da Europa, mas... Como
dizia há pouco, que sentido é que isto tem para um
reformado que lê o jornal e encontra o valor total,
quanto se gasta?, 90€ por dia?, mas como se gasta
tanto?, eh, 90€ por dia dão para ter um sítio para
dormir, alimentação, formação, não os dás ao refugiado!, mas vai explicar isso às pessoas... Não há um
instrumento para fazer compreender estas coisas.
E mais, com base nesta normativa absurda,
os refugiados não podem fazer nada até que o seu
estatuto seja reconhecido. Se o for, obviamente
precisam de encontrar casa e trabalho, senão não
podem ficar cá. Com a crise económica, onde é que
encontras trabalho? Se o estatuto não for reconhecido, tens de ir embora – para onde? Não podem
voltar para trás...
Foi montado um mecanismo absurdo, que
age inclusivamente contra a migração económica.
Porque aumenta notoriamente a competitividade
com a imigração económica, ao mesmo tempo
criando uma bolsa verdadeiramente preocupante
de imigrantes em situação irregular que vivem nos
limites da legalidade!
Ao mesmo tempo, na Europa crescem as forças
políticas que alimentam os conflitos e apontam para
soluções violentas.
IV – O que torna mais difícil a intervenção da ...
AG – Tudo isto torna muito mais difícil a reacção educativa. Até há alguns anos atrás eu recebia
pedidos contínuos das escolas, associações, etc.,
para intervenções, conferências, encontros com
professores. Nos últimos anos os pedidos diminuíram, apesar de ser cada vez mais necessário. Há
mais necessidade de interculturalidade, de educação
intercultural, de não-violência e de paz.

Ser professor de Pedagogia Intercultural
IV – Há alguma história importante na sua
vida enquanto professor de Pedagogia Intercultural?
AG – Fazes-me viajar com a memória... Haveria
muitas histórias a contar... Devendo escolher, tenho
em mente duas, duas histórias.
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Estereótipos e preconceitos nas aulas

O conselho permanente da não-violência

A primeira história. Optei sempre por dar aulas
convidando os alunos a participar, partindo do que
sabem, das suas competências, das suas sensações,
enfim, dos seus pensamentos sobre todas estas
questões. Uma vez, com um grupo consistente de
alunos, falei de ciganos. Depois de termos feito
uma parte do percurso em Pedagogia Intercultural,
perguntei: “Quem são os ciganos? Que experiência
têm com os ciganos?”. Uma aluna conta que, na sua
terra, num supermercado, estava uma mãe com a
sua filha e, a um certo ponto, perde-a. A menina é
procurada e descobre-se que uma cigana, que estava
ali no supermercado, tinha escondido a menina sob
a saia para a raptar. Esta história é absolutamente
igual a outras histórias que já tinha lido e que me
tinham sido contadas noutras situações. Deixei
a aluna terminar o seu relato e perguntei: “Mais
alguém conhece uma história semelhante?” – “Sim!”,
respondem vários alunos, “sei que aconteceu uma
história parecida noutro sítio”, e começam a contar.
Aí proponho-lhes que se organize um grupo
de trabalho para estudar melhor o tema, incluindo
uma consulta aos registos policiais sobre o rapto de
crianças. Algumas aulas mais tarde o grupo diz-me:
“Não há denúncias na polícia, nestes lugares não há
denúncias, e nunca foi condenado nenhum cigano
em Itália por rapto de criança”.
No entanto, muitos se convencem de que os
ciganos raptam crianças, e... assim se cria um mito
urbano. A partir daqui discutimos preconceitos e
estereótipos sobre ciganos, até chegarmos a esta
conclusão: “Se tivéssemos à nossa frente um cigano,
e se despoletasse o preconceito segundo o qual todos
os ciganos roubam, pensaríamos que também esta
pessoa seria um ladrão. Mas se conseguirmos conter
este preconceito, devemos admitir que esta pessoa
deve ser avaliada pelo que faz efectivamente, e não
por pertencer a um certo grupo étnico!”.
A segunda é a história da minha relação com
os estudantes Erasmus. Considero esta história
muito positiva. Nas minhas aulas, na faculdade,
tive muitos alunos estrangeiros, e procurei sempre
provocar o diálogo entre alunos estrangeiros e alunos
italianos, de tal modo que surgisse um confronto
com base em diferentes experiências e diferentes
culturas. O objectivo era explicitar o olhar de jovens
da mesma idade, de classe social semelhante, com
o mesmo tipo de aculturação, a falar de Itália, dos
italianos e dos seus próprios países. Era importante
que cada um escutasse a voz dos outros e ouvisse
como é que os outros nos vêem e nos julgam. Ou
seja, como trabalhar estereótipos e preconceitos
também entre jovens europeus!

IV – E que conselho daria a novos docentes e
estudantes de Pedagogia Intercultural?
AG – Diria que, em primeiro lugar, hoje deve-se
reflectir sobre o tema da guerra e, como reflexo,
para construir um horizonte positivo, o tema da não-violência. A guerra não destrói apenas as coisas,
não polui apenas a realidade material, ela destrói
verdadeiramente a humanidade, polui o nosso
pensamento. Porque destrói os nossos sentimentos. Quando o outro se torna um inimigo, quando
se constrói um inimigo... Deixa de se ver um ser
humano, vemos apenas uma fera que é preciso
matar. Que os motivos de um lado sejam mais fortes
que do outro, que as razões do ocidente sejam mais
fortes que as dos outros, conta relativamente. Mas
o que mais conta é que o uso de armas, o uso da
violência, conduz à desumanização. Talvez seja da
velhice, mas hoje penso que a não-violência seja
mesmo a estrada necessária. A não-violência leva-te,
por outro lado, a pactos, negociações, mediações...
Ou seja, leva-te à gestão do conflito de modo não
violento, que é precisamente o mais necessário.

Notas
Como referência principal, Antonio Genovese (2003), Per
una pedagogia interculturale, Bolonha, Bononia University
Press.

2

Mariagrazia Contini e Antonio Genovese (1997), Impegno
e conflitto. Saggi di pedagogia problematicista, Florença,
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Os Centros de Documentação/Laboratórios de Educação
Intercultural (CD/LEI) apoiam o trabalho educativo com
crianças e jovens imigrantes e de segunda geração,
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a Câmara Municipal e a Província de Bolonha, os serviços
escolares regionais e o Departamento de Educação da
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temas da integração e da educação na academia italiana,
ao nível da pedagogia intercultural, mas sobretudo de
pedagogia inclusiva (necessidades educativas especiais
e diferentes capacidades).
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Educazione Interculturale, website http://rivistedigitali.
erickson.it/educazione-interculturale/.
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Ver, por exemplo, Antonio Genovese (2005), “Sfide e
conflitti della società multiculturale e globalizzata. Una
lettura problematicista”, in M. Contini (a cura di), Tra
impegno e utopia. Ricordando Giovanni M. Bertin, Bolonha,
Clueb; Antonio Genovese (2006), “Adozione internazionale
e Pedagogia Interculturale. Modelli pedagogici di intervento e relazione”, Ricerche di Pedagogia e Didattica;
Antonio Genovese (2007), “Le cure educative nei contesti
multiculturali. L’immagine sociale del genitore straniero”,
Ricerche di Pedagogia e Didattica; Antonio Genovese
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E. Colicchi, Il soggetto nella pedagogia contemporanea,
Una questione, un compito, Roma, Carocci.
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A entrevista decorreu em italiano e foi posteriormente
traduzida para português pela entrevistadora. O resultado que aqui se transcreve foi posteriormente revisto e
aprovado pelos intervenientes. A estrutura da presente
entrevista, previamente partilhada a pedido do entrevistado, baseava-se em quatro tópicos fundamentais: história

da interculturalidade na academia italiana; referências e
experiências pessoais; definição do campo intercultural
e previsão do seu desenvolvimento; e reflexão sobre a
prática pedagógica. Durante a entrevista prevaleceu o
diálogo em detrimento de uma abordagem mais estruturada ao questionário de base. O registo dialogante
definiu a forma deste documento, e, por sugestão do
revisor, suscitou a necessidade de organizar o texto com
subtítulos, categorias emergentes depois da transcrição
e edição da entrevista, com revisão pelo entrevistado.
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Normas para apresentação de originais

esquerda e direita a 2 cm. Os quadros, gráficos e
figuras deverão ser numerados de forma contínua,
em numeração árabe, para cada um dos elementos
respetivos (Quadro 1; Gráfico 1; Figura 1).
Adotamos a norma de citação anglo-saxónica:
autor, ano de edição, página. Ex.: (Elias, 1983: 5).
Quando as transcrições ultrapassarem as 5 linhas
de texto, devem vir destacadas do corpo do texto
em letra tamanho 11 e margens laterais de 1 cm.
Para as transcrições de menor dimensão, deverão
ser utilizadas as aspas duplas (“…”); para citações
secundárias (dentro da própria transcrição) deverão
utilizar-se aspas simples (‘…’); o itálico deverá ser
utilizado apenas no caso de se tratar de palavras
em língua estrangeira.
As referências bibliográficas, em que se incluem
as que surgem no texto e/ou notas, são apresentadas de forma alfabeticamente ordenada por último
nome do primeiro autor no final do artigo. Deverão
obedecer às seguintes regras: o último nome do
primeiro autor, primeiros nomes do primeiro autor;
no caso de haver mais do que um autor, os seus
nomes aparecem pela ordem normal, seguido do
ano de edição (e o ano de edição original caso se
conheça), o título da obra, a localidade, editora; os
títulos de livros e revistas aparecem em itálico e os
títulos dos textos ou artigos entre aspas. No caso
de os autores serem múltiplos, pode identificar-se o
primeiro autor, ou os dois primeiros, seguido de “et
al.”. Caso se conheçam, devem ser assinalados os
autores quando organizadores da obra ou quando
responsáveis pela sua edição. Essa informação deve
ser colocada entre parêntesis, logo após os nomes a
que dizem respeito: (org.) ou (orgs.), (ed.) ou (eds.).

Exemplos:

BOLTANSKI, L. e L. Thévenot (1991), De la justification. Les économies de la grandeur, Paris,
Éditions Gallimard.
COWAN, P. A. e M. Hetherington (orgs.) (1991), Family
Transitions, Nova Jérsia, Erlbaum.
DODIER, N. (1989), “Le travail d’accommodation des
inspecteurs du travail en matière de sécurité”,
in L. Boltanski e L. Thévenot (eds.), Justesse
et justice dans le travail, Paris, CEE – PUF,
pp. 91-114.
DURKHEIM, E. (1960), Le Suicide, Paris, PUF.
KRIEGER, N.; D. Rowley, et al. (1993), “Racism,
Sexism, and Social Class: Implications for StuFORUM

A revista Forum Sociológico publica artigos
originais, entrevistas, recensões críticas e documentos. Todos os originais propostos para publicação
na revista Forum Sociológico devem ser enviados
por e-mail para o endereço eletrónico da revista
(forum@fcsh.unl.pt).
É política editorial da revista Forum Sociológico
respeitar a opção ortográfica dos autores que publica.
Os artigos originais têm que ser inéditos e não podem
estar a ser submetidos para publicação em outras
revistas nacionais. Devem ter no máximo 40.000
caracteres (incluindo espaços, resumos, notas de
rodapé, bibliografia, quadros, gráficos e figuras, o
que perfaz cerca de 18 páginas), e só serão considerados para a avaliação científica caso os autores
não ultrapassem o limite de caracteres estipulado
pela revista e indiquem o número de caracteres,
incluindo espaços, que o texto contém. Os artigos
podem integrar-se nos Dossiês Temáticos ou ser
publicados na seção “Outros Artigos”. Os artigos
propostos para publicação são submetidos a parecer
de especialistas das áreas respetivas em regime de
anonimato bilateral. A decisão final da publicação é
da responsabilidade do Conselho de Redação.
Cada texto deve iniciar-se com um título e
resumo no idioma do texto e no idioma Português
e Inglês, caso este não seja escrito nesses idiomas,
com um máximo de 1.000 caracteres (10 linhas),
seguidos de 3 ou 4 palavras-chave nesses mesmos
idiomas.
Promove-se também a publicação de entrevistas a especialistas sobre temas relevantes no
âmbito das Ciências Sociais, bem como recensões
críticas de obras recentemente publicadas no país
e no estrangeiro, cujas temáticas sejam pertinentes no âmbito das Ciências Sociais. Serão também
aceites documentos, notas analíticas e conclusivas
resultantes de trabalhos de investigação, e outros
documentos considerados relevantes que não se
enquadram no formato previsto para os artigos.
Tais documentos (projetos, materiais sociográficos, documentos, recensões) deverão observar os
seguintes limites de páginas: no caso de entrevistas,
uma a duas páginas; para outros documentos, até
cinco páginas.
Os textos devem ser apresentados em páginas
A4, a espaço e meio (norma também válida para a
bibliografia), em tipo de letra “Times New Roman”,
tamanho 12 com as margens superior, inferior,
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dies of Health, Disease and Well Being”, American Journal of Preventive Medicine, 9 (3),
pp. 82-122.
REVEL, J. (1986), “Les usages de la civilité”, in P.
Ariès e G. Duby, Histoire de la vie privée, vol.
3, Paris, Seuil.
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