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Apresentação da Tertúlia Dialógica “Cooperação e Cooperativismo” 

Como esclarece Maria José Chisvert-Tarazona, consultora internacional do Instituto Paulo Freire de Portugal (IPFP), no 

que respeita às TERTÚLIAS DIALÓGICAS, estas constituem um processo de construção colectiva de significados e de 

conhecimentos com base no diálogo. Exploram criações humanas particularmente significativas em campos distintos, 

desde a literatura à arte e à música e inserem-se nas “atuações de êxito” do trabalho das “comunidades de 

aprendizagem”, como forma de transformação social e educativa de caráter inclusivo. 

Cada participante expõe a sua interpretação acerca do “estímulo” a ser trabalhado, o qual tem um foco específico, 

neste caso, “cooperação e cooperativismo”. O diálogo e os contributos individuais geram um intercâmbio 

enriquecedor – ligado às experiências e posicionamentos das pessoas – que permite aprofundar os sentidos dos 

“textos” e a construção conhecimento novo. O papel de moderação vai sendo desempenhado de sessão para sessão 

pelas diferentes pessoas participantes no sentido de favorecer uma participação mais igualitária. Idealmente, as 

tertúlias são desenvolvidas num dia e lugar fixo e com um grupo fixo de participantes, a partir de um compromisso 

inicial, no sentido de tirar partido das relações que entretanto se vão solidificando; e supõem o acesso prévio ao 

“estímulo” para reflexão. Como acentua Flecha (1997) as tertúlias dialógicas baseiam-se nos princípios da 

Aprendizagem Dialógica, a saber: 

Diálogo igualitário: Os contributos valem pelos seus argumentos e não pelas relações de poder entre 

participantes; 
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Inteligência cultural: Todas as pessoas têm as mesmas capacidades para participar num diálogo igualitário, 

embora cada uma possa demonstrá-las em ambientes distintos; sendo aquelas capacidades funcionais nos 

seus contextos, são transferíveis para outros em determinadas condições;  

Transformação: A aprendizagem dialógica transforma as relações entre as pessoas e o seu contexto. Como 

disse Freire (1999), “somos seres de transformação”; 

Instrumentalidade: Abarca todos os aspetos da aprendizagem, incluindo o domínio de conhecimentos e 

capacidades consideradas fundamentais. A dimensão dialógica não se opõe à dimensão instrumental, mas à 

colonização tecnocrática da aprendizagem;  

Criação de sentido: Todas as pessoas podem sonhar e sentir, e dar sentido à sua existência. Sendo os 

contributos individuais diferenciados, não podem ser substituídos pelos de outras pessoas. A chave é a 

promoção da comunicação face-a-face;  

Solidaridade: Pressupondo “reconhecimento”, as práticas educativas igualitárias só podem apoiar-se em 

conceções solidárias;  

Igualdade e diferenças: A igualdade é o valor fundamental da educação progressista. A diversidade é uma 

ponte para a aprendizagem. 

Pelo que se refere, faz todo o sentido para o IPFP o desenvolvimento das tertúlias dialógicas. 


