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Resumo

RESUMO
Este estudo tem como meta fulcral analisar o conceito de Desenvolvimento
Comunitário e observar a sua prática numa vertente educativa, em Peterborough e Chaves,
tendo em conta as premissas preconizadas, essencialmente, por Ledwith (2008:1) que o define
como processo de empoderamento e participação, por Frank & Smith (1999:6) que o enunciam
como processo de empoderamento e ação coletiva e por Caride, Freitas e Callejas (2007:124125)

que o concetualizam como processo educativo e formativo.
Tem, igualmente, como propósito estabelecer uma interrelação entre Desenvolvimento

Comunitário e Animação Sociocultural visando determinar as suas comunalidades e
assimetrias.
A operacionalização desta investigação foi levada a cabo através de um estudo
comparativo entre um conjunto da população da cidade inglesa de Peterborough e da cidade
portuguesa de Chaves com vista a obter informação sobre Desenvolvimento Comunitário e a
sua prática;
A opção metodológica tem por base e orientação um paradigma de teor interpretativo
hermenêutico (através da compreensão de textos e práticas) e de teor exploratório-descritivo
(através de pesquisa de informação, descrição e relação de conceitos), uma metodologia
qualitativa que explora atitudes, comportamentos e experiências (Dawson, 2009:14) através de
uma análise de conteúdo que nos permite fazer inferências (Holsti, 1969), uma metodologia
quantitativa através de uma análise estatística, referindo-se, assim, o uso de uma metodologia
pluralista bem como, da existência de uma triangulação de dados.
Como instrumentos de colheita de dados recorreu-se à aplicação de inquéritos a uma
amostra da população britânica e portuguesa, tendo-se ainda recorrido a entrevistas a
elementos relevantes à nossa investigação.
Foram auscultados trinta e cinco respondentes com características comuns assentes em
critérios de seleção definidos no que respeita a idade, profissão, habilitações e ligação à
própria comunidade respetivamente em Peterborough e Chaves;
Mediante análise de conteúdo às respostas apresentadas, permitimo-nos inferir as
seguintes conclusões:

II

Resumo

A amostra de inquiridos em Peterborough e em Chaves tem conhecimento do que é
Desenvolvimento Comunitário, centrando a sua essência no esforço conjunto da comunidade
para melhorar a qualidade de vida e bem-estar do coletivo;
O conceito de Desenvolvimento Comunitário é semelhante nas duas cidades ao haver
uma percentagem significativa de pessoas centrada na mesma afirmação, ou seja, “O processo
de desenvolver comunidades ativas e sustentáveis baseadas na justiça social e respeito mútuo.”
No que respeita à importância atribuída às instituições que mais incrementam o
Desenvolvimento Comunitário ambas as coletividades conferem primordial importância às
escolas e instituições educativas;
Verifica-se que as intervenções de Desenvolvimento Comunitário mais valorizadas e
que mais contribuem para aperfeiçoar a qualidade de vida pessoal e social de ambas as
comunidades são os programas direcionados para os adolescentes e para a alfabetização;
Reconhece-se que os inquiridos consideram que o Desenvolvimento Comunitário
desenvolve prioritariamente os valores da responsabilidade e do envolvimento ativo da
população;
Constata-se que os participantes têm um sentimento de pertença e inclusão social em
relação à sua comunidade;
Como súmula do que exploramos, e como ideia basilar, realçamos que Educação e
Desenvolvimento

Comunitário

são

indissociáveis,

complementares,

precisam

inequivocamente um do outro e Desenvolvimento Comunitário só é concebido e gerado de
mãos dadas com a Educação.
Palavras-chave: Desenvolvimento Comunitário, Educação, Animação Sociocultural,
Comunidade…
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Abstract

ABSTRACT
This study aims to analyse the core concept of Community Development, view its
practice in the educational aspect, in Peterborough and Chaves, taking into account the
propositions advocated mainly by Ledwith (2008:1) who defines it as an empowerment and
participation process, Frank and Smith (1999:6) who enuntiate it as an empowerment and
collective action process and Caride, Freitas and Callejas (2007:124-125) who conceptualise it
as a formative and educational process.
It also has the purpose of establishing an inter-relation between Community
Development and Sociocultural Animation intending to appoint its similarities and
dissimilarities.
The operational procedures of this research are carried out through a comparative
study between a subset of the English city of Peterborough and the Portuguese town of
Chaves in order to get information about Community Development and its practice;
The methodological option is based on an interpretative hermeneutic paradigm
(through the comprehension of texts and practices), on an exploratory-descriptive paradigm
(through the research of information, description and relation of concepts), a qualitative
methodology which explores attitudes, behaviours and experiencies (Dawson, 2009:14)
through a content analysis which allow us to infer (Holsti, 1969) and a quantitative
methodology through a statistical analysis, referring, thus, a pluralist methodology as well as
the existence of a data triangulation.
As instruments of data collection we use the application of questionnaires to a sample
of the British and Portuguese population, interviewing also relevant people to our
investigation.
Thirty-five respondents with common characteristics based on

defined selection

criteria regarding age, profession, qualifications and connection to their own community are
inquired respectively in Peterborough and Chaves;
By means of content analysis to the presented answers we are allowed to infer the
following conclusions:
The sample of the inquired in Peterborough and Chaves Know what Community
Development is, focusing its essence on the joint effort of the community to improve the
quality of life and well-being of the collective;
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The concept of Community Development is similar in the two cities as a significant
percentage of people are focused on the same statement, "The process of developing active
and sustainable communities based on social justice and mutual respect";
Concerning the importance given to the institutions that most enhance Community
Development both communities grant paramount importance to schools and educational
institutions;
On the subject of the most valued interventions of Community Development that
contribute most to improving the quality of personal and social life of both communities, the
support programs directed to adolescents and literacy are referred by the two populations;
Regarding the values first and foremost developed by Community Development, both
communities preserve more involvement / active participation and responsibility of the
population;
On the topic of community both participants show a sense of belonging, social
inclusion and active participation in relation to their community.
As a synthesis of what we explored, and as a basic idea, we enhance that Education
and Community Development are undissociable, complementary, they definitely need each
other and Community Development only is conceived and generated hand in hand with
Education.
Keywords: Community Development, Education, Sociocultural Animation, Community
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Introdução

INTRODUÇÃO

“ A creditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade,
sem ela ta mpou co a sociedade muda .
Se a nossa opção é progressiva, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do
direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro
caminh o se não viver a no ssa opção .
Encarná-la, diminuindo, assim, a distância entre o que dizemos e o que fazemos.”
Paulo Freire

Nesta sociedade contemporânea, de iliteracia galopante, de analfabetismo regressivo,
onde é verdadeiramente espantosa a decadência do intelecto humano, o reverter da situação é
urgente e, perante isto, aquele gosto especial pela nossa própria profissão agudiza-se, pois,
como afirma Paulo Freire “Mudar é difícil mas é possível.”
“Sem a curiosidade que me move, que me inquieta,
que me insere na busca, não aprendo nem ensino.”
Paulo Freire

E é, indubitavelmente, a curiosidade que nos move, o possuir de novas visões e delas,
proficuamente, tirar usufruto para uma melhor performance a nível profissional que nos incita
a prosseguir rumo a outros horizontes, a saberes diferentes e porque, partilhando novamente
dos ideais de Freire, “Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me
adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto
de mundo, devo usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia,
mas participar de práticas com ela coerentes,” permitindo-nos, através dessas práticas,
contribuir para o impulsionar da dinâmica do processo de Desenvolvimento Comunitário.

“Recomeça… se puderes sem angústia e sem pressa.
E os passos que deres, nesse caminho duro do futuro dá-os em liberdade.
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Enquanto não alcances não descanses.
De nenhum fruto queiras só metade.
E, nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar.
Sempre a sonhar e vendo o logro da aventura.
És homem, não te esqueças!
Só é tua a loucura onde com lucidez te reconheças.”
Miguel Torga

Reconhemos,

assim,

a

pertinência

deste

estudo

na

contextualização

do

Desenvolvimento Comunitário justificada através da relevância deste tema para a construção
cultural e educacional da população. E, neste caminho do futuro, a atualidade deste trabalho é
efetivada pelo perpetuar da envolvência do cidadão nas suas opções sociais pois como nos diz
Paulo Freire “ Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes.”
Este projeto desenvolveu-se ao longo do ano 2011 e 2012. A questão de partida é a
questão estrutural do trabalho e equaciona fundamentalmente o posicionamento do
Desenvolvimento Comunitário em duas localidades e países diferentes, a cidade de Chaves,
em Portugal e a cidade de Peterborough, em Inglaterra.
No Capítulo I, Enquadramento Teórico, definimos o termo Desenvolvimento
Comunitário-DC, sustentados pela fundamentação de diversos autores sobre o conceito ;
referimos DC como processo, mediante os princípios que defende, as suas características,
recursos e a sua prática; referenciamos como ele surgiu em Inglaterra/Peterborough,
salientamos o papel da Instituições Sociais no seu despoletar e incremento; indicamos
diferentes perspetivas de Desenvolvimento Comunitário e as suas práticas de implementação;
focamos a construção e organização do DC na comunidade e estabelecemos a sua ligação à
sociedade civil.
Definimos, também, Animação Sociocultural-ASC, fazemos referência às suas
estratégias, dimensões, pretensões, metas; analisamos as relações da ASC ancoradas ao DC e
referimos o que há de comum entre estes dois métodos de intervenção social.
No Capítulo II, definimos Educação no seu âmbito geral, referenciamos o sistema de
educação formal em Inglaterra/Peterborough; descrevemos, igualmente, Educação/Espaço
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Formal, Educação/Espaço Informal, Educação/Espaço Não-Formal, bem como Educação
Comunitária e Comunidade.
No Capítulo III, o Projeto de Investigação, referimos o problema: Prática do
Desenvolvimento Comunitário na Vertente Educativa; a questão de partida: Qual a prática do
Desenvolvimento Comunitário na vertente educativa?; as respetivas sub-questões: Qual a
perspetiva do Desenvolvimento Comunitário em Peterborough e Chaves?; Qual a influência
da Educação no Desenvolvimento Comunitário?, Qual o contributo da Educação Não-Formal
no Desenvolvimento Comunitário?; enumeramos os objetivos gerais: Saber qual o grau de
conhecimento/opinião que os inquiridos possuem sobre Desenvolvimento Comunitário e
sobre a sua implementação, Conhecer qual o papel da Educação Comunitária na dinamização
do progresso da comunidade; os objetivos específicos: Compreender a prática do
Desenvolvimento Comunitário numa perspetiva educativa, Inquirir sobre a influência da
Educação Não-Formal no Desenvolvimento Comunitário, Conhecer como os inquiridos
percecionam a sua integração e participação na comunidade onde estão inseridos, Aferir do
papel da Educação na potencialização do Desenvolvimento Comunitário, Perceber se o
conhecimento sobre Desenvolvimento Comunitário e as suas práticas diferem entre as duas
comunidades; fazemos referência à metodologia utilizada explicando os materiais e métodos
utilizados para justificar um estudo transversal que se reporta ao período de julho, 2011 em
Peterborough e de setembro em Chaves com uma previsão de tratamento de dados baseada
num método quantitativo utilizando o recurso a testes estatísticos e a metodologia qualitativa
através da analise de conteúdo das resposta a perguntas abertas.
Indicamos, tal-qualmente, os instrumentos de colheita de dados, tendo-se recorrido ao
uso do inquérito por questionário e entrevista.
No Capítulo IV, Referencial Empírico, procedemos à recolha e análise dos dados
presentes nos inquéritos através dos questionários entregues na localidade inglesa e na
localidade portuguesa bem como através de duas entrevistas efetuadas respetivamente na
cidade inglesa e na portuguesa;
Procedemos, do mesmo modo, à caracterização da nossa amostra, referenciando as
localidades escolhidas, Peterborough e Chaves, referindo algumas especificidades de cada
uma das localidades e respetivas populações;
Seguidamente, apresentamos os resultados obtidos em relação ao estudo efetuado e
tecemos as inerentes considerações finais, apresentando, assim, as conclusões com base no
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cruzamento das aprendizagens emergentes do enquadramento teórico com os dados
recolhidos no trabalho empírico.
Por motivos de entrada em vigor do novo acordo ortográfico, refere-se que este é
integralmente seguido, não obstante as citações manterem o texto original.
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I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

“Sei que o meu trabalho é pequeno como a gota no oceano,
mas sem ele o oceano seria menor.”
Madre Teresa de Calcutá

“Ai daqueles que pararem com a sua capacidade de sonhar,

de invejar sem coragem de anunciar e denunciar.

Ai daqueles que,

em lugar de visitar de vez em quando o amanhã

pelo profundo engajamento com o hoje,

com o aqui e o agora,
se atrelarem a um passado de exploração e de rotina.”
Paulo Freire
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1. Desenvolvimento Comunitário e Animação Sociocultural

“Ninguém ignora tudo ninguém sabe tudo.
Todos nós sabemos alguma coisa.
Todos nós ignoramos alguma coisa.
Por isso aprendemos sempre.”
Paulo Freire

“Ninguém educa ninguém,
ninguém educa a si mesmo,
os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo.”
Paulo Freire
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1.1

Resenha Histórica do Desenvolvimento Comunitário

Procuramos, no presente capítulo, numa perspetiva diacrónica, falar dos antecedentes
históricos do Desenvolvimmento Comunitário desde o seu aparecimento até à época atual,
focando as suas transformações nesse espaço temporal.
Partindo da perspetiva do pioneiro Owen (1816), a mudança de um número de
práticas existentes, nomeadamente mudanças sociais tendo como âmago a educação, eram
calculadas para “(…) produzir mais felicidade do que qualquer uma das opiniões que
causavam impressão nas mentes de uma parte infinitamente mais numerosa da humanidade”,
perspetiva essa que vai de encontro à meta de DC, ou seja, a mudança de certas práticas para
o alcance de uma melhor qualidade de vida, finalidade já almejada em épocas tão remotas.
Retrocedendo até século XVIII, o britânico pensador socialista Robert Owen (17711851) com todo o seu trabalho e através do Planeamento Comunitário, tentou construir a
comunidade

perfeita,

ou

seja,

uma

comunidade

com

crianças

saudáveis,

sem

constrangimentos, onde havia abundância, satisfação, sem vícios, ilegitimidades, onde os
negócios eram bem-sucedidos e onde havia um bom relacionamento entre Owen e seus
trabalhadores; assim, funda nos Estados Unidos a colónia “New Harmony” tendo como
preocupação a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores através da redução do horário
de trabalho, mostrando, também, que um lance de complacência provoca motivação 1
“Owen usava uma variedade de métodos para desenvolver bom
carácter incluindo providenciar educação básica para as crianças
jovens de New Lanark, aulas noturnas para os adultos e crianças
mais velhas com dança, música e exercício militar como uma
maneira de reformar maus hábitos…promovendo animação e
contentamento, divergindo assim a atenção de coisas vis e
degradantes (…)” (Owen

cit. Donnachie, 2003 cit. Tet,

2010:6)
Já no século XIX, é através da constituição de vários movimentos associativos bem
como de diversas atividades comunitárias, nomeadamente educação popular, formação
agrícola, ajuda mútua que começam a surgir programas de desenvolvimento comunitário e,
com suporte em Freitas, Caride e Callejas (2007) as “grass roots”,ou seja, as raízes do DC
remetem-se ao período entre as duas Guerras Mundiais a partir das praxes postas em prática
1

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen). Acesso em 13/3/2011
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em dois âmbitos empíricos distintos tais como como a prática de constituição de dirigentes
regionais, prática essa que era levada a cabo no sistema colonial britânico de administração
indireta e a prática americana de organização comunitária para ir de encontro às várias
situações problemáticas de desordem social, de injustiça e condutas desviantes a acontecer
nessa altura devido a efeitos relacionados com a industrialização, urbanização, emigração e
outras complicações sócio económicas do pós guerra, tendo, no entanto, o seu apogeu com a
crise de 1929.
Foi, todavia, após a Segunda Guerra Mundial que o Desenvolvimento Comunitário
começa a ser uma prática na reorganização de vários países europeus em que os Estados
Unidos da América auxiliam, através de uma ajuda técnica, a América Latina e, através de
programas de ajuda económica fazem o mesmo em relação à Europa, “O movimento de
Desenvolvimento Comunitário surge, então, fundamentalmente dos apoios técnicos e
científicos a já antigas organizações comunitárias das zonas rurais destes países” (Caride,
Freitas e Callejas, 2007:100).
Os mesmos autores referem que, nas colónias Inglesas, é adotado um sistema
tradicional descentralizado posto em prática em distintas maneiras de atuação da
administração local sobre os sistemas tradicionais de modo a garantir uma consciência de
comunidade, sendo estas formas de atuação designadas de desenvolvimento comunitário; em
África, as propostas de DC eram vistas como um modo de ajudar os locais a aperfeiçoar as
suas próprias vidas com assistência indireta das autoridades coloniais na Índia, ideais de
desenvolvimento

comunitário

foram

abraçados

tendo

como

objetivo

constituir

interdependência económica ao nível das localidades (2007:ibid).
Veja-se que, em 1943, a Office Colonial Britânica corroborou que um dos
fundamentos da educação de massas era a população ser capaz de se governar a si própria e,
em 1948, utilizou a expressão desenvolvimento comunitário para denominar um programa de
ação governamental que consistia, essencialmente, na formação de um movimento ativo a
iniciar nas colónias visando a sua emancipação mas por iniciativa das próprias colónias e, em
1948, em Cambridge, realizou-se uma conferência internacional cujo assunto era
administração

em

África

onde

foi,

igualmente,

reconhecida

a

proficuidade

do

desenvolvimento comunitário como ferramenta de desenvolvimento das regiões rumo à
descolonização (Mark K. Smith, 1996).
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É, então, a partir de 1950 que o desenvolvimento comunitário aparece como prática de
ação social com a implementação de programas nacionais cujo objetivo era aperfeiçoar as
conjunturas de vida dos camponeses. Deste modo, em vários países, criam-se centros sociais e
locais que são utilizados como ferramentas de desenvolvimento comunitário, onde eram
dinamizados vários programas e atividades comunitárias. Para aperfeiçoar o bem-estar social
da comunidade e, até, outros projetos de melhorias materiais, como por exemplo, construção
de estradas, casas…sendo constituídos centros educativos e recreativos. Foram, igualmente,
organizados serviços educativos, recreativos e sanitários, identicamente, foram organizadas
outras ações comunitárias que englobavam, prioritariamente, uma análise coletiva das
necessidades locais mais prementes e respetiva formação de pessoal (Mark K. Smith, 1996).
É, também, em 1950 que aparece o relatório da ONU titulado Progresso Social através
do Desenvolvimento Comunitário o qual veio validar este processo de intervenção perante a
comunidade internacional.
Assim, em 1954, a primeira definição oficial de desenvolvimento comunitário é
apresentada, pelos Estados Unidos:
“(…) a expressão “Desenvolvimento Comunitário” ao entrar na
linguagem internacional designa o conjunto dos processos pelos
quais os habitantes de um país unem os seus esforços aos dos
poderes públicos com o fim de melhorarem a situação económica,
social e cultural das coletividades, associar estas coletividades à
vida da nação e permitir-lhes contribuir sem reservas para o
progresso do país.”2

Note-se, então, que a característica primordial do desenvolvimento comunitário jaz na
organização do auto esforço e da cooperação embora lhe seja reconhecido outros campos de
ação, desenvolvimento comunitário como processo educativo e de organização e, aqui,
destaca-se a sua essência qualitativa na modificação de atitudes e relações de vida.
Citemos, por exemplo, o documento “The Community Development Guidelines of the
International Cooperation Administration” que em 1956, identifica a noção norte-americana
de desenvolvimento comunitário “(…)como um processo social e um método de aumentar a
produção e melhorar a qualidade de vida, proporcionando às populações condições para
expressar as suas necessidades e resolver os seus problemas, incorporar as vilas e aldeias na
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vida política da nação, incentivar o apoio local” (Shields, cit. Caride, Freitas e Cllejas,
2007:105).
Também em 1956, em Baarn, Países Baixos, foi realizado um Seminário onde a ideia
de região como contexto primordial de desenvolvimento comunitário, foi confirmada. Em
1958, num Seminário efetuado em Palermo, nova pedra foi lançada na estruturação deste
domínio do intelecto por via de uma conexão da investigação ação, sendo o Desenvolvimento
Comunitário reconhecido como área da Ciência Aplicada, devidamente munido de
ferramentas não só de estudo mas também de diagnóstico a par dos planos de desempenho
empírico subsistentes naquele período.3
Logo no ano seguinte, ou seja, em 1959, em Bristol, foi levado a cabo um Seminário
sobre a Aplicação do Desenvolvimento Comunitário às áreas citadinas tendo, assim, ampliado
o seu raio de ação, concluindo-se, deste modo, a primeira etapa do período de existência desta
prática de intervenção.
Veja-se, então que, novamente, nos Estados Unidos, o termo DC, nos anos 60,
começou a complementar-se e a substituir, no geral, a ideia de renovação urbana que,
tipicamente, tinha o seu enfoque no desenvolvimento físico de projetos, inúmeras vezes
através do esforço das comunidades de classe trabalhadora.
Com base no descrito por Mark Smith (1996,2006), nos anos 70, constata-se um novo
rumo no desenvolvimento comunitário, ou seja, um teor social e político fazem parte
integrante dos seus programas, verificando-se integralmente, transformações sociais, culturais
e económicas com o intuito de dar resposta às necessidades que daí advinham.
Passando à década de 80, os programas de desenvolvimento comunitário são
generalizados, uma perspetiva de promoção popular visa a educação do indivíduo,
proporcionando-lhe condições para uma participação ativa na sociedade e até mesmo no seu
processo educativo.
O mesmo autor refere que, tanto na década de 70 como na de 80, o DC tornou-se,
igualmente, uma parte do “Desenvolvimento Rural Integrado”, um estratagema fomentado
por Agências das Nações Unidas e do Banco Mundial. Centrais a estas políticas de DC,
estavam subjacentes programas de instrução de adultos, jovens e mulheres, desenvolvimento
de negócios comunitários, educação compensatória para os que falharam na educação formal,
3

Mark k. Smith 1996, 2006
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disseminação de tecnologias alternativas, programas de nutrição e abastecimento de água nas
aldeias.
Hoje em dia, os programas de desenvolvimento comunitário são primordiais na
melhoria e aperfeiçoamento da qualidade de vida de todas as pessoas, incluindo, claro está, as
futuras gerações. Os seus programas rumam em direção a aspirações comuns, alargando os
seus horizontes para ideais universais tais como reduzir a pobreza, incrementar o progresso
económico, preservar o ambiente e transformar atitudes não sustentáveis de produção e
consumo (Mark K. Smith, 1996).
Desenvolvimento

comunitário

contemporâneo,

atual,

visa,

sobretudo,

uma

democratização, uma descentralização e uma participação ativa do cidadão comum; o bemestar social e qualidade de vida; a concessão de um papel preponderante à educação; a
garantia de ensejos tendentes a uma equidade social; a orientação para uma ética do lazer
como conceito integrante de cidadania; o restabelecimento de valores universais como
solidariedade, igualdade, ajuda mútua e convivência; o proporcionar de uma cidadania ativa
através do perfilhamento de políticas sociais; o envolvimento dinâmico de toda a
coletividade.4
E, passando do âmbito generalizado de DC à sua especificidade local, Caride, Freitas e
Callejas (2007:117) referem-no “(…) como uma forma de concretizar o protagonismo das
comunidades locais nos processos de transformação e mudança social que as afetam: a um
“ser mais e melhor” na construção histórica da Humanidade e na evolução dos povos.”
Podemos, então afirmar que, hoje, o DC atingiu uma esfera mais abrangente e,
simultaneamente, mais individualizada, capaz de alcançar não apenas o global mas também o
particular pois, perspetivando Orduna citado por Caride, Freitas, Callejas, 2007:122 “… o
desenvolvimento é local porque se desenvolve por e para uma determinada comunidade que
assenta num território definido e concreto, com características peculiares e problemas
específicos”.

4

Mark k. Smith 1996, 2006
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1.2 – Conceitos de Desenvolvimento Comunitário

“A Educação tem raízes amargas
mas os seus frutos são doces.”
Aristóteles

1.2.1 - O que é Desenvolvimento Comunitário?

Sem pretendermos ser exaustivos na significação deste termo de largo espectro e, não
sendo simples atribuir-lhe uma definição comum visto ser simultaneamente um processo e um
produto, achamos de interesse e, quiçá até relevante, abordá-lo mediante a definição de vários
autores que dissertaram sobre o conceito DC. Estas explicações permitem, no seu conjunto,
proporcionar um sentido de pensamento e aplicação alargados presentes no campo do DC.
Pretendemos estabelecer pontos comuns entre os vários autores e as respetivas definições.5
Vejamos, então, o que é DC, 6
Comecemos por referir os autores que comungam da ideia de que o DC é a ação de
toda a comunidade visando a solução de problemas comuns, ou seja um trabalho conjunto e
deliberado de todo o coletivo para alcançar uma melhor qualidade de vida:

“O envolvimento das pessoas e a coordenação e integração de todos os esforços
direcionados para melhorar condições” (Lotz, 1970).
“ A tentativa deliberada por pessoas da comunidade de trabalhar juntas para guiar o futuro
das suas comunidades, e o desenvolvimento de um conjunto de técnicas correspondentes de
assistir pessoas da comunidade em tal processo”(Bennet, 1973).
“Um processo no qual crescentemente mais membros duma dada
área ou ambiente tomam e implementam decisões socialmente
responsáveis, do qual a provável consequência é um aumento nas
opções de vida de algumas pessoas sem o decréscimo das opções
de vida de outras” (Oberle, Darby, e Stowers, 1975).

5
6

http://www.uwex.edu/erc/pdf/AppA_CommunityEdDefinitions. Acesso em 20/1/2010
Journal of the Community Development Society.
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“Facilitando aqueles mecanismos culturais que providenciam experiência partilhada,
confiança e propósito comum” (Parko, 1975).
“O processo de tomada de decisão local e o desenvolvimento de programas designados
para tornar a sua comunidade num lugar melhor para viver e trabalhar” (Huie, 1976)
“A capacidade das pessoas trabalhar coletivamente em direção aos seus interesses
comuns” (Maser, 1977).
“Muitos dos esforços de desenvolvimento comunitário são
essencialmente esforços para ajudar os residentes da comunidade a
compreender o que está a acontecer e reconhecer algumas das
escolhas que enfrentam de modo a alcançar a comunidade futura
que desejam” (Shaffer, 1990).
“Executado por e para a comunidade; perspetiva social e humana;
parte

das

necessidades

específicas;

participação

ativa

e

determinada da comunidade – melhoria da qualidade de vida;
organização em grupos; aproveitamento sustentável dos recursos;
ajuda exógena” (Orduna, 2000).
“Informalmente chamado de construção da comunidade, é um termo
de largo espectro aplicado às práticas e disciplinas académicas dos
líderes cívicos, ativistas, cidadãos e profissionais envolvidos em
aperfeiçoar os vários aspetos de comunidades locais” (segundo
definição inclusa na Wikipédia).

Apontamos, de seguida, os autores que comungam da ideia de que o DC é um
processo de empoderamento, de participação e ação ativa de todos os membros que integram
a comunidade apontando para uma otimização de todos os seus aspetos, uma ação coletiva
baseada em princípios de democratismo e com capacidade para enfrentar problemas
comunitários:

“Um processo. A nossa preocupação está com o processo de vida – continuidade,
ajustamento, e realização, e finalmente a auto- suficiência das pessoas” (Pell, 1972).
“Um processo de criar organizações comunitárias especiais através de toda a sociedade que
será responsável por canalizar pedidos para centros de poder, para distribuidores de
benefícios” (Hammock, 1973).
“O processo que basicamente inicia e desenvolve, estrutura e facilita o desenvolvimento de
programas que incluem utilizadores do programa. Eu identifico Desenvolvimento
13
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Comunitário no contexto de iniciar e de desenvolver relações humanas sustentáveis” (Miles,
1974).
“O processo de desenvolver comunidades ativas e sustentáveis
baseado na justiça social e no respeito mútuo. É influenciar
estruturas de poder para remover barreiras que impeçam as
pessoas de participar em problemas que afetem as suas vidas.
Agentes de DC facilitam a participação das pessoas neste
processo. Possibilitam ligações a serem feitas entre comunidades
e com o desenvolvimento de políticas e programas alargados. DC
expressa

valores

de

justiça,

igualdade,

responsabilidade,

oportunidade, escolha, participação, mutualidade, reciprocidade e
aprendizagem contínua. Educar, possibilitar e conceder poder são
o amâgo de DC” (CDX (CD Exchange, 1987).7
“É a evolução planeada de todos os aspetos de bem-estar da
comunidade (económicos, sociais, ambientais e culturais). É um
processo segundo o qual os membros da comunidade se juntam
para tomar ação coletiva e gerar soluções a problemas comuns. A
área de desenvolvimento comunitário pode variar desde pequenas
iniciativas dentro de um pequeno grupo, até grandes iniciativas
que envolvem toda a comunidade;
É um processo “ de raízes” pelo qual as comunidades se tornam
mais responsáveis, se organizam e planeiam em conjunto,
desenvolvem opções saudáveis, empoderam-se a elas próprias,
reduzem a ignorância, pobreza e sofrimento, criam emprego e
oportunidades económicas e alcançam metas sociais, culturais,
ambientais e económicas” (Frank e Smith, 1999:6).
“ Começa nas vidas diárias das pessoas locais. Este é o contexto
inicial para mudança sustentável. É fundado num processo de
empoderamento e participação. Empoderamento envolve uma
forma de educação crítica que encoraja as pessoas a questionar a
sua realidade: esta é a base de ação coletiva e é construída em
princípios de democracia participativa. Num processo de ação e
reflexão, desenvolvimento comunitário cresce através duma
diversidade de projetos locais que se dirigem a problemas
enfrentados pelas pessoas da comunidade”(Ledwith, 2008: p.1).

7

Página Community development – Wikipedia, the free encyclopedia, 10/12/2009
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Assinalamos, agora, quem afirma que o DC é particularmente um conjunto de
princípios e práticas visando superar situações de pobreza e de controlo das circunstâncias que
afetam a vida dos indivíduos de modo a formar uma sociedade unida:

“Um conjunto de valores e práticas que têm um papel especial no
ultrapassar da pobreza e desvantagem, unindo a sociedade na sua
origem e aprofundando a democracia. Há uma profississão de
DC definida por padrões de ocupação nacional e um corpo de
teoria e experiência retrocedendo a melhor parte de um século.
Há cidadãos ativos que utilizam técnicas de DC numa base de
voluntariado, e há também outros profissionais e agências que
utilizam apenas uma aproximação ou alguns aspetos”(CDF,
Federation of CD Learning, 1987).

Indicamos os autores que perfilham a ideia de que o DC é um processo de
transformação social assente na partilha do poder, aptidões, saberes e práticas que abarca
todos os elementos da coletividade os quais trabalham para um propósito comum, tendo
capacidade para realizar mudança e liderar práticas de modo a combater situações de
discriminação social e de destruição ambiental:

“Processo tendente a criar condições de progresso económico e social para toda a
comunidade, com a participação ativa da sua população e a partir da sua iniciativa (United
Nations Secretary General, 1953-61).
“Pessoas que são afetadas pela mudança participam em fazêla…um sistema que providencia comunicação entre todos os
grupos na comunidade, incluindo discussão aberta de problemas,
sentimentos, e opiniões. A comunidade compreende o processo de
resolução dos seus problemas e não precisa de mais instruções”
(Vaughn, 1972).
“Uma série de aperfeiçoamentos comunitários que acontecem
sobre o tempo como um resultado de esforços comuns de vários
grupos de pessoas. Cada sucessivo aperfeiçoamento é uma
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unidade discreta de desenvolvimento comunitário. Vai ao encontro
de um querer ou necessidade humana” (Dunbar, 1972).

“Motivação da participação comunitária; consciencialização e conhecimento da realidade;
formação comunitária: processo de ação reflexão; capacitação comunitária; organização
para a mudança” (Rodriguez Cámara, 1999).
“Está crucialmente relacionado com problemas de incapacidade e
desvantagem, “handycaps”, como tal deveria envolver todos os
membros da sociedade, e oferece uma prática que é parte de um
processo de mudança social;
é o envolvimento activo de pessoas nas questões que afetam as
suas vidas; é um processo baseado na partilha do poder,
competências, conhecimento e experiência;
acontece tanto em vizinhanças como dentro de comunidades de
interesse visto as pessoas identificarem o que é relevante para
elas;
o processo é coletivo mas a experiência do processo realça a
integridade, competências, conhecimento e experiência, bem como
igualdade de poder para cada indivíduo que está envolvido;
procura possibilitar aos indivíduos e comunidades crescer e
mudar de acordo com as suas próprias necessidades e prioridades
ao seu próprio ritmo desde que isto não oprima outros grupos e
comunidades ou prejudique o ambiente;
a

primeira

prioridade

do

processo

de

Desenvolvimento

Comunitário é dar poder e possibilidades àqueles que estão
tradicionalmente desprovidos de poder e controle dos seus
próprios casos. Reinvindica, como importante, a capacidade de as
pessoas agirem em conjunto para influenciar problemas sociais,
económicos, políticos e ambientais que os podem afetar.
Desenvolvimento Comunitário tem como meta encorajar a
partilha e criar estruturas que deem participação e envolvimento
genuínos;
é desenvolvimento do poder, de competências, conhecimento e
experiência das pessoas como indivíduos e em grupos, dando-lhes
a possibilidade de tomar as suas próprias iniciativas para
combater problemas sociais, económicos, políticos e ambientais,
possibilitando-lhes

participar

ativamente

num

verdadeiro

processo democrático;
tem de tomar a liderança no confronto de atitudes dos indivíduos
nas práticas de instituições e sociedade como um todo que

16

Enquadramento Teórico

discrimina

injustamente

pretos,

mulheres,

pessoas

com

incapacidades e capacidades diferentes, grupos religiosos, idosos,
lésbicas e homossexuais e outros grupos que são desprivilegiados
pela sociedade. Deve igualmente tomar a liderança em opor-se à
destruição do ambiente natural de que todos dependemos.
Desenvolvimento Comunitário envolve todas as pessoas de igual
modo nestes problemas que a todos nos afetam;
devia procurar desenvolver estruturas que possibilitassem o
envolvimennto ativo de pessoas de grupos desprivilegiados, e em
particular pessoas negras e de grupos étnicos minoritários;
informalmente chamado construção da comunidade, é um termo
de largo espectro aplicado às práticas e disciplinas académicas de
líderes cívicos, atividades, cidadãos e profissionais envolvidos
para aperfeiçoar vários aspetos das comunidades locais;
procura

empoderar

indivíduos

e

grupos

de

pessoas

providenciando estes grupos com as capacidades que precisam
para efetuar mudança nas suas próprias comunidades. Estas
capacidades são frequentemente concentradas à volta da
construção de poder político através da formação de grandes
grupos sociais trabalhando para uma agenda comum. Ativistas da
comunidade têm de entender tanto como trabalhar com indivíduos
e como assumir as posições da comunidade dentro do contexto de
grandes

instituições

sociais”

(Standing

Conference

for

Community Development, UK, 2002);

Referenciamos, agora, aqueles autores que sustentam a ideia de que o DC é
uma intervenção estruturada que dá controlo às condições que afetam a vida da comunidade,
havendo uma interrelação entre os seus membros de raiz e instituições chave responsáveis
pelo processo, proporcionando confiança e aumento de capacidades a fim de contornar
problemas a nível local e aperfeiçoar a situação socioeconómica com apoio financeiro
exterior:

“ É uma intervenção estruturada que dá à comunidade maior
controlo sobre as condições que afetam as suas vidas. Não resolve
todos

os

problemas

enfrentados

pela

comunidade

mas

proporciona confiança para lidar com tais problemas tão
efetivamente como qualquer outra ação local. O desenvolvimento
comunitário tem o seu enfoque mais ao nível de grupos locais do
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que com indivíduos ou famílias. A série de grupos locais e
organizações a representar a comunidade a nível local constitui o
setor comunitário”.
“É um processo de competências que tem como prática a
crença de que as comunidades não podem ser ajudadas a não ser
que estejam de acordo com este processo. O desenvolvimento
comunitário tem que olhar não só como a comunidade está a
trabalhar com os seus próprios membros de raiz mas também
como instituições chave responsáveis estão para as necessidades
das comunidades locais” (CDF- Community Development
Foundation,UK, 1970).8

“Um processo, como um método, como um programa, e como um movimento, ou como um
conjunto de propósitos” (Hauswald, 1971).
“Encontrar maneiras efetivas de ajudar e ensinar as pessoas a desenvolver novos métodos e
a aprender novas competências. Este processo é, contudo, feito duma tal forma como que
para reter controlo e espírito comunitário” (Frederickson, 1975).
“Uma situação na qual alguns grupos, geralmente com base na
localidade tais como vizinhança ou comunidade local…tentativas
para aperfeiçoar a sua situação social e económica através dos
seus próprios esforços…usando assistência profissional e talvez
também assistência financeira do exterior…e envolvendo ao
máximo todos os setores ou grupo da comunidade” (Voth, 1975).

“Um sistema aberto de tomada de decisão, pelo que aqueles comprometendo a comunidade
usem meios democráticos e racionais de chegar a decisões de grupo de tomar ação para
realçar o bem-estar social e económico da comunidade” (Littrel, 1975).
“O envolvimento ativo das pessoas ao nível da comunidade local em resistir ou apoiar
alguma causa ou problema que lhes interessem” (Ravitz, 1982).

Aludimos, seguidamente, aos autores que apoiam a ideia de que o DC é,
essencialmente, um processo educativo e formativo, uma abordagem educacional com
aumento de consciência e confiança grupal onde os indivíduos são responsáveis pela
resolução de problemas comuns ao desenvolvimento de todos os setores do coletivo:

8

Página What is Community Development, 10/12/2009
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“Uma aproximação de nível educacional que levantaria níveis de consciência local e
aumentaria confiança e capacidade de grupos comunitários de identificar e resolver os seus
problemas” (Darby e Morris, 1975).
“Um processo educacional designado para ajudar adultos numa
comunidade a resolver os seus próprios problemas por tomada de
decisão de grupo e ação de grupo. A maioria dos modelos de
Desenvolvimento Comunitário incluem um alargado envolvimento
dos cidadãos e treino para a resolução de problemas” (Long,
1975).

“Um processo educativo destinado a conseguir mudanças qualitativas nas atitudes e
comportamento da povoação” (Nogueira Mascarenhas, 1996).
“Um processo educativo e formativo no qual a população
implicada aprende a ser responsável participando na resolução
dos problemas comuns. Mais do que uma prática quotidiana
conduz a ações cooperativas e organizadas num território cuja
especificidade é caracterizada pelo nível de desenvolvimento de
todos os seus setores – económico, político, social, educativo,
cultural e administrativo – e que cada um desempenha o seu papel
(Caride, Freitas, Callejas, 2007:124-125).

Focamos, agora, os autores que conduzem à ideia de que o DC é uma técnica social de
promoção do indivíduo como elo da comunidade, de interação humana, de mobilização de
recursos humanos e institucionais, envolvendo uma participação ativa e democrática do
coletivo na resolução de problemas que afetam a comunidade:
“Todos os esforços feitos para estabelecer e manter interação
humana enquanto aperfeiçoando a adequação de cenário físico
para aquela interação.
Valores subjacentes a este desenvolvimento são o reconhecimento
do direito do indivíduo de selecionar a extensão ou privacidade da
comunidade e o direito do grupo de identificar as suas próprias
necessidades do desenvolvimento da comunidade” (Konneya,
1975).
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“O envolvimento voluntário ativo num processo para aperfeiçoar alguns aspetos
identificáveis da vida comunitária: normalmente tal ação leva ao reforço do padrão
comunitário de inter-relações humanas e institucionais” (Ploch, 1976).
“Um processo de ajudar as pessoas da comunidade a analisar os
seus problemas, a exercitar tão grandemente quanto possível e
praticável uma medida de autonomia da comunidade, e promover
uma maior identificação do cidadão individual e da organização
individual com a comunidade como um todo” (Warren, 1978).
“Uma técnica social de promoção do homem e de mobilização de
recursos humanos e institucionais, mediante a participação ativa e
democrática da população, no estudo, planeamento e execução de
programas ao nível da comunidade de base, destinados a
melhorar o seu nível de vida” (Ander-Egg, 1980).

A definição dada por Weaver parece-nos dar apenas enfase ao cariz político
do DC o que nos leva a não a termos conjugado com qualquer uma das referidas
anteriormente.

“Uma aproximação de grupo pública dedicada a alcançar as metas do corpo político total”
(Weaver, 1971).

Parece-nos, também, que a definição de Wilkensen não projeta o alcance
atribuído ao DC nem traduz, a nosso ver, uma dimensão tão abrangente dai, não a ligarmos a
nenhuma das outras.
“Atos de pessoas que abrem e mantêm canais de comunicação e cooperação entre grupos
locais” (Wilkensen, 1979).
Sintetizamos, assim, as ideias chave preconizadas pelos autores citados na quadro que
se segue,
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Quadro 1 - Conceitos de Desenvolvimento Comunitario

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Perspetivas/Visões
Ideia Chave

Autores
Bennett(1973), Huie (1976), Maser

Otimização da comunidade
Solução de problemas comuns.

(1977), Oberle, Darby

e Stowers (1975),

Trabalho conjunto em prol da comunidade

Parko (1975), Shaffer (1990), Orduna(2000),
Wiipedia, Lotz (1970)
Ledwith (2008), Hammock (1973),

Empoderamento
Sustentabilidade

Miles (1974), Pell (1972), Community

Democracia participativa

Development Exchange (1987), Frank &

Dinamização de projetos e aspetos da comunidade

Smith (1999)
Community Development

Superar situações de pobreza
Formar uma sociedade coesa

Foundation, Federation of Community
Development Learning (1987)
Dunbar (1972),USA Secretary

Transformação social
Partilha do poder e competências

General (1961), Rodrigues Cámara (1999),

Aperfeiçoamento contínuo através do esforço grupal

Conference for Community Development
(1987),

UK, Vaughn (1972)
Frederickson (1975), Hauswald

Controle das necessidades comunitárias
Resolução de problemas a nível local

(1971), Ravitz (1982), Voth (1975),

Desenvolvimento de novos métodos e competências

Community Development Foundation, UK
(1970),

Processo educativo e formativo

Litrell (1975)
Darby e Morris (1975), Long (1975),

Consciência comunitária na identificação de

Nogueira Mascarenhas (1996), Caride,

problemas

Freitas, Callejas (2007),

Desenvolvimento económico, cultural e social do
coletivo.
Progressão do indivíduo
Mobilização de recursos humanos/ institucionais

Konneya (1975), Plock (1976),
Ander-Egg (1980), Warren (1978)

Participação ativa e democrática do coletivo no que
afeta a comunidade
Comunicação

Wilkensen (1979)

Cooperação
Alcance de metas políticas globais do coletivo

Weaver (1971)
Fontes: Autores referidos - Elaboração Própria
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De certeza que, depois de tantas preleções, não esgotámos as definições atribuídas a
DC visto haver tantos autores a dissertar sobre este termo que, seria inverosímil referi-los a
todos e, continuando a descrevê-lo, DC “(…)significa coisas diferentes para pessoas
diferentes em lugares diferentes” (Frank e Smith, 1999:1), ou seja, os fins a que se propõe são
de ampla dimensão e de considerável expansão.
Nos últimos tempos teve uma notável difusão. Podemos considerar que se fundamenta
numa correlação espontânea e salutar bem como num auxílio recíproco e comprometimento
compartido. É de constatar que, nos tempos recentes, tem envolvido indivíduos locais não
apenas demandando oportunidades como até tomando o seu partido ou, então, laborando em
comum de modo a solucionar dificuldades.
Sem atender à especificidade da área de atividade a que se refere, desenvolvimento
comunitário eficaz deve ser sempre”
“ (…) um esforço a longo prazo, bem planeado, incluso e correto,
holístico e integrado num quadro maior, iniciado e apoiado pelos
membros da comunidade, de benefício para a comunidade e
fundamentado em experiência que conduza a melhor prática (…) ”
(Frank e Smith, 1999:6)

Podemos afirmar que, no ponto de vista de Frank e Smith (1999), o principal desfecho
do desenvolvimento comunitário é qualidade de vida aperfeiçoada e o resultado de um
desenvolvimento comunitário efetivo é um bem-fazer mútuo, de partilha de responsabilidade
por todos os seus membros, que reconheça uma ligação entre assuntos de carácter social,
cultural, ambiental e económico, que reconheça de igual modo uma multiplicidade de
conveniências na comunidade e a sua relação para construir capacidade. Com esta construção
de capacidade, o DC pretende orientar problemas e tirar usufruto de oportunidades de maneira
a descobrir um campo comum e contrabalançar interesses competitivos. Ele não apenas
acontece mas reclama duplamente um esforço consciente e consciencioso para realizar
alguma coisa ou até muitas de modo a aperfeiçoar a comunidade.
Ao falar-se de crescimento e expansão, não quer dizer que se esteja necessariamente a
significar crescimento. No entanto, ao empregar-se esses dois vocábulos, acaba por se
implicar sempre mudança. Perante isto, o processo de desenvolvimento comunitário lidera as
circunstâncias e agentes que influem na comunidade, mudando a qualidade de vida das
pessoas, o que significa que desenvolvimento é um instrumento para gerir mudança. Também
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se refere à construção da comunidade e, como tal, sendo o processo tão importante como os
resultados, reclama uma decisão imediata num curto período de tempo.
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1.3 – O Processo de Desenvolvimento Comunitário

“Não se pode perder a fé na humanidade.
A humanidade é um oceano;
Se algumas gotas do oceano estão sujas, o oceano não se torna sujo.”
Mahatma Gandhi

Desenvolvimento Comunitário, na ótica de Caride, Freitas e Callejas (2007), é um
verdadeiro processo de mudança social, capaz de mudar as existências da comunidade através
de um compromisso das próprias pessoas nesse mesmo processo de mudanças, apoiando-se
em princípios, valores e atitudes de autonomia, cooperação, integridade, paridade,
consentimento mútuo entre outros para alcançar os seus propósitos.
Como processo de mudança, os princípios que defende são Participação, em que toda
a população está ativa, empenhada e profundamente envolvida no processo do seu próprio
desenvolvimento; Cooperação, onde se verifica uma entreajuda entre o setor privado e público
na realização de projetos de desenvolvimento comunitário; Auto sustentação, em que a
própria população é capaz de se suster a si própria; Universalidade, onde o seu desígnio é
alcançar a totalidade de uma determinada população, tendo como meta fulcral modificar
profundamente quaisquer situações de subdesenvolvimento.
Um processo de desenvolvimento comunitário efetivo pressupõe uma participação
ativa dos residentes, que contribuam em direção ao aperfeiçoamento da qualidade de vida da
sua própria comunidade criando as suas organizações e estruturas cooperativas. Os residentes
envolvem-se não apenas na redução e eliminar de deficiências mas igualmente na proposta de
novas alternativas, sendo que, toda a essência do processo deve assentar em factos constantes
de movimento e mudança. Como afirmam Henderson e Vercseg (2010:31)
“A atividade de desenvolvimento comunitário foca-se sempre no
aumento da participação dos envolvidos com problemas. Por um
lado, atividade comunitária é direcionada para as pessoas que
precisam, por outro lado é alcançada através da força da
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comunidade, …sendo capaz de realçar as forças que estão
inerentes nas comunidades e organizar comunicação e
solidariedade entre pessoas (…)”.

Wise (1998) 9 refere determinadas

características chave que integram um

processo de DC, tais como:
A Participação vem duma vasta secção de cruzamento da
comunidade.
As deliberações são feitas na base duma participação bem
informada;
As decisões são o resultado do consenso ou regra de tomada de
decisão de maioria democrática;
O processo mantém propositadamente a construção de grupo,
desenvolvimento de liderança e capacidade de construção
(processo objetivo) como um elemento essencial, enquanto se
esforçando também a dirigir com sucesso um problema real;
Os processos têm largamente enfoque numa aproximação
intencional e sistemática para se dirigir a uma preocupação local;
As questões ou problemas comunitários são investigados
holisticamente, ligando questões e apreciando as complexidades
da comunidade em avaliar e resolver a questão;
Os processos são flexíveis e não rigidamente estruturados para
tratar apenas um problema inicial;
Os processos de desenvolvimento comunitário nos Estados Unidos
têm uma forte confiança na facilitação e coordenação do pessoal
profissional;
Os esforços bem-sucedidos dos Estados Unidos são caracterizados
como sendo localmente iniciados e empresariais, embora modelos
amplos possam ser defendidos por colégios comunitários,
programas de extensão estatal, ou agências regionais ou estatais
facilitando agendas programáticas;
A formação de esforços é muitas vezes uma crise visível
localmente ou crise potencial, embora algumas iniciativas
apareçam de mandatos subtis de unidades mais amplas de

Paper developed by Greg Wise, Extension Community Development Agent and Associate
Professor, University of Wisconsin
9
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governo, oportunidades para ganhar recursos adicionais, ou
simplesmente o orgulho de um defensor chave;
Maior competição para reduzir recursos (e a delegação de
programas apoiados pelo estado de mais amplos para governos
locais) tem impulsionado as comunidades para situações de
coordenação e colaboração de modo a dirigir-se a questões
importantes;
O processo de desenvolvimento comunitário está

a ser

crescentemente usado como o mecanismo de integração nestas
oportunidades.

Sintetizando as ideias resumidas por Wise9podemos inferir que, como características
cimentais, DC mune-se de uma participação bem informada, de decisões consensuais e
democráticas de uma visão grupal, holística, de preocupações locais, de flexibilidade, de
competitividade e de mecanismos de integração do indivíduo e de oportunidades.
.Também os recursos fazem parte do processo de Desenvolvimento Comunitário e, no
ponto de vista de Frank e Smith (1998), o termo recursos insere-se em diversos contextos mas
o contexto que nos é primordial é no contexto de desenvolvimento comunitário e, aí, o seu
significado é de extrema amplitude visto incluir recursos naturais, humanos, financeiros e
infraestruturais. Claro que, quando citamos recursos naturais significamos coisas como terra,
água, árvores…; humanos se têm enfoque na família, em estilos de vida saudáveis, na
educação, na construção de competências, emprego, carreiras, direitos humanos…;
financeiros como bancos, outras instituições financeiras, fundos de empréstimos comunitários
e círculos de empréstimo, acesso a capital e fundos de investimento…; e infraestruturais como
edifícios e estruturas físicas, transporte e acesso, sistemas de comunicação, aquecimento…
E dando sequência à perspetiva de Frank e Smith (1999:8)
“(…) recursos humanos são sobre pessoas. As pessoas estão no
coração dos assuntos da comunidade e, como tal, elas são críticas
ao sucesso. No entanto, não chega apenas o envolvimento das
pessoas pois, no desenvolvimento comunitário, “é importante ter
as pessoas certas nos empregos certos, com as competências
certas, conhecimentos e capacidades certas (…)”

Estes autores dizem-nos que, contrariamente a muitos recursos naturais no mundo, as
pessoas são inováveis e deviam ser consideradas como o recurso mais precioso da
26

Enquadramento Teórico

comunidade. Por sua vez, o termo recursos financeiros traduz dinheiro e inclui a respetiva
aptidão para a sua aquisição, sendo primordial ter o dinheiro certo; usualmente, qualquer
processo de desenvolvimento comunitário é, parcial ou totalmente, suportado por meios de
desenvolvimento económico, impostos ou concessões governamentais o que implica pouco
poder de controlo nas mãos de quem quer ou necessita de realizar algo que não está ligado ao
governo ou à agenda do setor privado. Além disso e, de igual modo, a infraestrutura é uma
parte dos recursos necessários para se ter um desenvolvimento comunitário eficaz contudo,
tudo isto também se refere ao sistema político e à liderança necessária para dar ajuda à
comunidade e às políticas, padrões e leis estabelecidos, pois sem infraestruturas não seria
possível a existência de qualquer comunidade física. É também importante, quando se encara
o financiamento de qualquer ação de desenvolvimento comunitário, ponderar qual a
infraestrutura pretendida e a sua relação com o que há presentemente e, ainda, a existência ou
não de políticas ou sistemas de apoio os quais exigem contacto ou aderência (Frank e Smith,
1999).
Tem-se falado tantas vezes, dentro do processo do desenvolvimento comunitário, de
construção de capacidade que nos podemos questionar sobre o verdadeiro significado da
expressão. Ponderemos, então, sob ponto de vista de Frank e Smith (1999) que, todas as
pessoas e comunidades possuem uma certa dosagem de capacidade, mas o essencial é chegar
à conclusão que a alma de construção de capacidade são, sem dúvida, as pessoas. Senão
vejamos, comunidades salutares são instituídas por pessoas e famílias salutares bem como o
gerar de ambientes salutares será um estímulo para o gerar de economias igualmente salutares
e de um desenvolvimento sustentável. Claro que, para realizar tudo isto, implica capacidade
bem como uma boa liderança, um plano de ação exequível, motivação e, claro está, o apoio da
própria comunidade. Pensando bem, é necessário capacidade para construir capacidade e
implica, de igual modo, um processo bem pensado de modo a proceder à construção de
capacidade e de desenvolvimento comunitário eficaz.

Então “(…) capacidade é simplesmente os modos e meios necessários para fazer o que é preciso ser
feito. É muito mais abrangente do que simplesmente competências, pessoas e planos. Inclui compromisso,
recursos e tudo isso é conduzido para sustentar um processo com o intuito de o tornar bem- sucedido (…)” e,

grande parte das vezes, refere-se capacidade abarcando elementos como:
“(…) pessoas que desejam estar envolvidas; competências
conhecimentos e habilidades; bem-estar e saúde comunitária;
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capacidade para identificar e ter acesso a oportunidades;
motivação e recursos para levar a cabo iniciativa; infraestrutura,
instituições de apoio e recursos físicos; liderança e as estruturas
necessárias

para

participação;

recursos

económicos

e

financeiros; e permitir políticas e sistemas (…)” (Frank e Smith,
1999:10).

Assim, construção de capacidade é assente na asserção de que a sustentabilidade da
comunidade pode ser aprimorada no tempo. Capacidade ou a sua escassez vai ter repercussões
não só nas pessoas como também na economia, ambiente, cultura, postura e aspeto da
comunidade. Uma evidência de que a capacidade se está a aperfeiçoar numa comunidade é
revelada através da atividade das pessoas e do seu interesse em cooperar no que está a
acontecer. Podem igualmente interrogar-se, contestar e debater sobre o que, efetivamente,
deve ser feito e não queixar-se de que nada vai mudar e podemos dizer que uma elevada
capacidade é um resultado direto de um eficaz desenvolvimento comunitário.
Podemos, portanto, discernir que o processo de desenvolvimento comunitário é um
processo delineado que reclama certos pré-requisitos, quando é eficaz acontece quando a
comunidade replica a um ensejo ou a um repto que se lhe depara; ou, então, acontece quando
elementos de uma comunidade, cientes do poder que têm, agem em conjunto com o intuito de
a favorecer; acontece também quando se aspira ao desenvolvimento da diversidade e à
descoberta de um apoio comum e também quando ocorre mudança e se entende o
desenvolvimento comunitário como uma aproximação positiva para conseguir essa mudança.
Persistindo no ponto de vista de Frank e Smith (1999) é de realçar que, cada vez mais,
o processo de desenvolvimento comunitário é olhado como uma forma de ampliar forças,
capacidade, tirar partido de oportunidades, estar convicto qua a comunidade consegue arranjar
soluções tanto para os problemas como para as oportunidades que surgem dentro da própria
comunidade e, por sua vez, os membros comunitários acreditam nas suas próprias aptidões
para agir o que implica ter uma consciência comunitária e, consequentemente, o poder para
atuar. Se não houver essa consciência comunitária e esse poder para atuar e acarretar mudança
positiva, então, haverá muito pouca motivação para desenvolvimento comunitário, um dos
requisitos fundamentais para um desenvolvimento comunitário bem- sucedido (Frank e Smith,
1999).
Aliás, é um desafio para a comunidade criar essa consciência, motivar os membros e
responsabilizá-los pelo futuro comunitário. Neste ponto, é de notar que as comunidades são
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constituídas por pessoas de diversificados antecedentes culturais, convicções, conveniências e
inquietações. O repto a ser lançado é encontrar uma base comum dentro de tanta diversidade e,
para além disso, uma amostra expressiva de elementos a participar para haver sucesso visto
todo este processo ser um processo inclusivo. E, processos inclusivos são caracterizados por
serem, por natureza, abertos e participativos, que dão valor a todos os contributos ao mesmo
tempo que respeitam a diferença, não impõem respostas, pelo contrário, elaboram questões,
tentam encontrar soluções e áreas de entendimento, ultrapassam dificuldades e proporcionam
uma diversidade de oportunidades de participação (Frank e Smith, 1999).
Todo este processo é levado avante através de encontros camarários, enfoque em
grupos, questionários sobre assuntos comunitários, sondagens ou análises que identificam as
competências e capacidades dos membros comunitários, workshops e tantos outros afins
incluindo, assim, a própria comunidade e todos os seus membros neste processo de
desenvolvimento comunitário que, para ser eficaz, deve abarcar todos os ramos. E, visto o
desenvolvimento comunitário ser um processo democrático, é suposto envolver a colaboração
ativa duma multiplicidade de indivíduos, até porque a sua força reside numa abordagem que
une pessoas com interesses diferentes mas que têm uma meta comum (Frank e Smith, 1999).
Continuando a perfilhar as ideias de Frank e Smith (1999), já constatámos que todo o
processo de desenvolvimento comunitário envolve mudança mas é imprescindível
compreender essa mudança e será a própria comunidade que terá de entender que o
desenvolvimento comunitário não apenas trará mudança como também abordará questões que,
de algum modo, já foram abordadas. Claro que, haverá mudanças que acontecerão com o
decurso do processo e que podem não ter sido previstas ao passo que outras serão antecipadas.
Mas, na realidade, desenvolvimento comunitário pode trazer mudanças muito significativas
na comunidade que podem abranger uma nova organização dessa mesma comunidade, ou até,
uma transferência do poder bem como trazer à tona renovadas atividades económicas e
comunitárias.
No que diz respeito às estruturas para apoiar mudança, estas diversificam consoante a
grandeza e a complexidade do esforço, indo de estruturas organizacionais e mais formais
como gabinetes e corporações de desenvolvimento comunitário até mesmo às organizações
não lucrativas. Até porque uma estrutura formal pode nem sempre ser necessária dependendo
da situação em questão. Mas, o que é importante ter em mente é que estas estruturas são
estritamente essenciais para gerir o processo de desenvolvimento da comunidade bem como a
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própria mudança que é gerada. E depois, como é óbvio, estas estruturas não são estáticas,
visto irem-se adaptando à movimentação da própria comunidade (Frank e Smith).
Verifiquemos, então, como se processa todo este processo e, assim, consoante a
comunidade em que estão inseridos, os profissionais de Desenvolvimento Comunitário ou
ativistas sociais começam por constituir assembleias a fim de proceder a uma pesquisa. O
porquê desta investigação é, essencialmente, levar a cabo uma identificação dos problemas
mais prementes, dos fundos existentes, elaborar uma devida localização dos recursos
disponíveis, analisar cuidadosamente as estruturas de poder local, proceder a uma estimativa
das necessidades humanas e de outros interesses afins que abranjam a natureza da
comunidade.
No desenrolar de todo este processo, os ativistas utilizam, inúmeras vezes, recursos
sociais visando obter um empoderamento económico e político necessário à comunidade de
modo a esta ir de encontro às suas próprias necessidades. Claro está que, se os indivíduos
trabalharem coletivamente através de técnicas de coadjuvação e voluntariado, esses recursos
sociais acabam por se adequar às precisões sentidas e, vendo bem,uma maneira mutuamente
salutar do desenvolvimento comunitário aliar os recursos académicos com as próprias
questões comunitárias é realizada através de uma investigação participativa assente na
comunidade, ou seja, um modo de investigar que ocupa integralmente a comunidade na
definição dos problemas, no próprio design da investigação de modo a levar a cabo a pesquisa
e a analisar os respetivos resultados, gerando, assim, um verdadeiro processo cíclico de
interação englobando pesquisa, reflexão e ação, não se limitando, apenas, a criar
conhecimento para o avanço de um só campo ou propósito mas abarcando um computo global.
Prosseguindo na partilha dos ideais de Frank e Smith (1999), citemos como
exemplo de implementação de todo este processo o Reino Unido onde os Conselhos da
Comunidade Rural colaboram com as comunidades locais na construção de um futuro
sustentável, utilizando, precisamente, este tipo de investigação participativa, chamada de
planeamento orientado pela comunidade.
No que se refere às abordagens utilizadas pelo processo de desenvolvimento
comunitário elas são diversificadas e podem referir-se a desenvolvimento económico
comunitário,

construção de capacidade comunitária, formação

de capital

social,

desenvolvimento político participativo, desenvolvimento ecologicamente sustentável,
desenvolvimento de bens da comunidade, participação, empoderamento, mobilização da
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comunidade, e, também, abordagens para suportar financeira e diretamente as comunidades.
Contudo, e em suma, podemos sintetizar os elementos primordiais de referência do processo
de desenvolvimento comunitário que podem ser esquematizados em quatro secções, ou seja,
Construir Apoio, Elaborar um Plano, Implementar e Ajustar o Plano, Manter o
Momento/Dinâmica (Frank e Smith).
Permanecendo na filosofia de Frank e Smith (1999: 26) que afirmam,
“(…)fundamental ao desenvolvimento comunitário estão o aprimoramento da comunidade e
construção de capacidade. Ambos são processos que envolvem aprendizagem e inclusão e, na
maioria dos casos, o processo é tão significativo como os resultados”.
Podemos, então, inferir que, sendo o DC um processo inclusivo por excelência, a
quem cabe o papel de iniciar todo este processo será aos próprios membros comunitários
através de uma visão partilhada e de um sentido de pertença. Esse processo deve ser extensivo
aos diferentes tipos de interesses tais como económicos, sociais e ambientais bem como às
organizações que fazem parte da comunidade. Assim, através da figura 1, os referidos autores
mostram-nos quem está envolvido no processo e, através da figura 2, mostram-nos quais os
passos a seguir num planeamento de processo comunitário.
Figura 1: “Quem está envolvido no Processo?”

Fonte: Frank e Smith (1999:28)
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Através da figura 1,verificamos que uma vasta e variada gama de entidades está
envolvida no processo de Desenvolvimento Comunitário que, passamos a referenciar, os
Representantes Governamentais, os Serviços Comunitários e Sociais, as Igrejas, os Residentes
Comunitários, as Organizações Trabalhistas, os Políticos, as Instituições Financeiras, os
Meios de Comunicação e Media, Educação, Saúde, Justiça, Segurança, Comércio, Câmara do
Comércio, Comissão de Diretores, Clubes.
Isto leva-nos a refletir que o processo de DC é assumidamente um projeto de
considerável envergadura visto abarcar o envolvimento de praticamente todos os setores,
instituições e membros da comunidade.
Realçamos, agora, os passos fundamentais a seguir na implementação de um
verdadeiro processo de Planeamento Comunitário que podemos qualificar de um verdadeiro
processo repleto de vida e dinamismo, não podendo jamais ser encarado como um processo
estático e linear.
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Figura 2: “Os sete passos num Processo de Planeamento Comunitário”

Fonte:Frank e Smith (1999:35)
E, conforme Diagrama de Frank e Smith (1999:35), serão setes os passos a seguir em
qualquer Processo de Planeamento Comunitário, Criar a Visão, ou seja, o que se pretende ou
o que se espera alcançar; Avaliar a Situação Corrente, ou seja, identificar a situação presente e
determinar a capacidade comunitária existente, implicando a identificação de forças,
fragilidades, oportunidades e desafios; Colocar Metas, ou seja, instruções amplas de modo a
acabar com as lacunas entre onde se está agora e onde se quer estar; pode-se dizer que são os
trilhos para chegar ao destino; Estabelecer Objetivos, ou seja, são objetivos específicos que
vão delinear como as metas serão atingidas; eles serão as pedras utilizadas para formar os
trilhos; Desenvolver Planos de Ação, ou seja, à volta do plano, estabelecer quem é quem, o
quê, quando e como; aqui são providenciados os passos concretos pretendidos para realizar
cada um dos objetivos; Implementar Planos de Ação, ou seja, responsabilizar-se pelo
compromisso e atividades traçadas dentro dos planos de ação; Avaliar Progresso e Resultados,
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ou seja, a maneira de se assegurar se se está no rumo certo e alcançar as metas propostas
inicialmente.
Depois de termos feito referência aos sete passos fundamentais a implementar no
processo de desenvolvimento comunitário, pomos enfoque em como é efetuado o seu
financiamento, ou seja, essencialmente, procurando e asseverando financiamento de
instituições financeiras locais, de investidores, também através de programas governamentais
ou por meio de fundações e patrocinadores do setor privado ou até dos próprios membros
comunitários. No entanto, o cerne da questão está em encontrar esse apoio financeiro, no
saber reconhecer com clareza o que, na realidade, se quer fazer, a verdadeira razão do porquê
se quer fazer e quais as benesses que daí advirão. É de referir que, em determinadas regiões,
os fundos para iniciativas de desenvolvimento comunitário são providos pelos governos
municipais. Todavia, há, com certeza, outras possibilidades a ter em conta como, por exemplo,
donativos e contribuições, igrejas, bibliotecas e outras organizações da comunidade que
disponibilizam as suas instalações a baixo ou praticamente a custo zero (Frank e Smith, 1999).
E para que este processo seja devidamente implementado e com verdadeira eficácia,
são necessárias várias componentes tais como, competências básicas e conhecimento,
intenções positivas ou atitude dentro dos membros da comunidade. Ao pensar nessas
componentes essenciais, está-se automaticamente a pensar naquilo em que se quer acreditar
ou sentir, ou seja, atitude; naquilo que é imprescindível saber, ou seja, competências, de modo
a levar iniciativa de desenvolvimento comunitário a bom porto e com êxito. O que vai, sem
dúvida, auxiliar o decurso do processo, é a adoção de uma atitude não só comum como
positiva por parte de todo o coletivo (Frank e Smith).
Assim, no contexto do desenvolvimento comunitário e continuando sob a
perspetiva de Frank e Smith (1999:61) “Atitude é o espírito e perspetiva do qual um indivíduo,
grupo ou organização aborda desenvolvimento comunitário. Atitude é muito difícil de definir
com precisão visto consistir em qualidades e crenças que são não- tangíveis”. Refiramos que
essa atitude não é apenas da parte do indivíduo mas é necessário reconhecer que as
organizações também têm que ter atitude e quando é referida a atitude por parte de uma
organização o termo a aplicar será “cultura organizacional”.
É preciso ver que, para que um indivíduo, um grupo ou uma organização tenha a
atitude indispensável para gerir com êxito ou cooperar ativamente numa iniciativa de
desenvolvimento comunitário são imprescindíveis não só qualidades como até certas crenças
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básicas. E, neste âmbito começamos por referir o respeito pela pessoa, pelo grupo e pela
própria comunidade; um grande sentido de responsabilidade e comprometimento; a abertura
para poder optar por outras soluções; tolerância, perseverança e paciência; criatividade,
intuição e inovação; estar disponível para cooperar e ter autoconfiança e, logicamente,
confiança nos demais. Digamos que tudo isto é imprescindível para se ter a tal atitude
assertiva, capaz de levar a cabo todo o processo (Frank e Smith).
Segundo os mesmos autores, no que concerne ao Conhecimento, o processo de
desenvolvimento comunitário tem necessidade de ter uma vasta base de conhecimento em
assuntos vários, por isso qualquer equipa deve ser entendida em matérias diversificadas,
nomeadamente no que diz respeito à comunidade; no que implica a sociedades de
desenvolvimento social, económico e ambiental; também no respeitante a processos e
dinâmicas de grupos bem como a processos de resolução de problemas e tomadas de decisão;
no que toca ao supervisionamento do processo; no que pertence a métodos e oportunidades de
desenvolvimento e treino de competências e, ainda, no desenvolvimento e design
organizacional. E, é de reconhecer que, se bem que o indivíduo por si só, não tenha que estar
informado sobre esta vasta onda de assuntos, no entanto, a equipa como coletivo tem de estar
devidamente informada, pronta a preencher qualquer lacuna existente e, visto o processo de
desenvolvimento comunitário ser dinâmico e evolutivo há que estar aberto e recetivo a nova
informação dentro da própria comunidade.
E. neste contexto, não podíamos deixar de fazer referência às competências
necessárias a este processo e, neste caso específico, que levam o indivíduo da teoria e do
conhecimento à ação, abarcando a performance quer de tarefas físicas quer de intelectuais.
Aqui, ou seja, no caso concreto do processo de DC, ser competente significa estar apto a
responsabilizar-se por uma tarefa mas de uma maneira competente. Note-se que as
competências são aprendidas e repetíveis e aquelas que são necessárias para levar avante o
processo de desenvolvimento comunitário, segundo Frank e Smith (1999:62), “(…)podem ser
descritas em cinco áreas primárias, ou seja, “competências de comunicação, facilitação e
construção de equipa; competências de pesquisa, planificação e avaliação; competências de
resolução de problemas e conflitos; competências de gestão; e competências de design e
desenvolvimento organizacional.” Todo este leque de competências é também requisito para
levar a cabo um processo eficaz de desenvolvimento comunitário.
Mas, nem tudo se consegue levar avante e, como é natural, na implementação de
qualquer processo, surgem sempre contrariedades. Também neste contexto, a comunidade
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depara-se com alguns desafios e dificuldades comuns quando experiencia construção de
capacidade e se responsabiliza por um processo de desenvolvimento comunitário. Na
realidade, os problemas mais usuais, na ótica de Frank e Smith, 1999, podem ocorrer quando,
 não se compreende a comunidade propriamente dita e isto implica ser
necessário conhecer devidamente a comunidade em que se está inserido e com
este devidamente queremos dizer, conhecê-la em profundidade, ser capaz de
providenciar informação exata sobre a mesma, avaliá-la em termos de forças,
fracassos, oportunidades, ameaças e, ao mesmo tempo, analisar detalhadamente
todos os sectores que fazem parte integrante da vida comunitária;
 se pretende chegar do plano à ação, ou seja, é indispensável organizar
metas, propósitos e objetivos de acordo com uma lista de prioridades, e, ao
mesmo tempo, conseguir manter envolvidos todos os membros da comunidade de
modo a ter sucesso mas, não um sucesso a curto ou médio prazo, mas sim, a longo
prazo;
 há falha na avaliação de resultados, ou seja, à medida que se vai
realizando o plano, é necessário estar constantemente a avaliar o que está a ser
posto em ação e, simultaneamente, recolher a informação precisa para avaliar os
resultados do respetivo plano e não cair no erro de apenas avaliar o sucesso do
plano com base em informação incompleta ou influenciável;
 há falta de recursos financeiros, ou seja, muito poucas iniciativas de
desenvolvimento comunitário são livres de custos e financiamentos que, em larga
escala, podem ser de difícil acessibilidade o que implica, muitas vezes, coartar os
primeiros passos do processo por falta de capital;
 há confusão de papéis e luta pelo poder, ou seja, desenvolvimento
comunitária obrigatoriamente traz mudança, forja novos relacionamentos e
transfere poderes e, isto pode obstar a que o processo prossiga , especialmente
quando, muitos dos membros da comunidade se apercebem dessa perda de poder,
ou se sentem ameaçados com o desenvolver destes novos relacionamentos;
 há conflitos não resolvidos, desacordos e altercações são suscetíveis de
acontecer em qualquer esforço humano o que, de uma certa maneira, não é mau
acontecer, claro está, dependendo do modo como são controlados ou se forem
clara e abertamente expressos. No entanto, podem tornar-se arriscados quando são
reprimidos e não debatidos, podendo reverter num processo fracassado;
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 não há uma aplicação de ferramentas e técnicas eficazes, ou seja, para
levar a cabo o processo de desenvolvimento comunitário que reclama, não apenas
as ferramentas e técnicas mas igualmente o saber usá-las adequadamente, sendo
absolutamente necessário saber quais são, o que são e para que são. E, neste
contexto, como exemplo de ferramentas podemos indicar questionários de
avaliação comunitária, inventários ou registos de competências e listas de
propostas de fundos; como exemplos de técnicas podemos citar abordagens
comunitárias previsíveis, conselhos em como comunicar com eficácia e ideias
para promover apoio eficaz ao crescimento e progresso do grupo.
Mediante tudo aquilo que foi exposto e com o suporte de Frank e Smith (1999)
podemos concluir que tanto desenvolvimento comunitário como construção de capacidade são
processos que ampliam a capacidade das pessoas não só como indivíduos mas também como
grupos de modo a prepará-los mental e emocionalmente e a reagir a oportunidades e desafios
nas suas próprias comunidades. Aliás, o verdadeiro desenvolvimento comunitário deve
pertencer à comunidade, deve partir da comunidade, ser da comunidade e não ser imposto do
exterior. A meta fulcral do desenvolvimento comunitário é sempre levar a comunidade a
usufruir de uma vida melhorada e aprimorada quer seja um processo multifacetado ou um
simples e direto empreendimento.
E continuando a perspetivar Frank e Smith (1999:79) para empreender uma tentativa eficaz de
desenvolvimento comunitário, é necessário ter
“(…) uma visão, um propósito e um plano comuns; uma
compreensão de e a capacidade para iniciar o processo de
desenvolvimento comunitário; recursos, ferramentas e técnicas; e,
o mais importante, pessoas que estejam prontas, determinadas e
capazes de tomar a liderança e empenhar-se para a levar a cabo”.

Ainda, segundo asseveração destes mesmos autores:
“ As nossas culturas comunitárias estão a mudar e cada vez mais
estamos a olhar para responsabilização e responsabilidade
baseada na comunidade para o futuro. Isto é uma mudança
significativa em atitude e assinala a aceitação de que pessoas
comuns sabem muitas vezes o que é melhor para as suas vidas e
têm o interesse e capacidade para o fazer acontecer ” (ibid:79).
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Como desfecho deste capítulo concluímos que, desde longa data, se fomentavam
certos associativismos, atividades e práticas comunitárias com o propósito de ultrapassar
problemas de cariz social que constituíam desde já programas de DC; também, na década de
trinta, era já considerado como um verdadeiro processo interventivo, continuando a impor a
sua prática através de programas de ajuda económica, afiançando uma consciência de
comunidade, ajudando os locais a aperfeiçoar as suas próprias vidas, analisando necessidades
locais, fomentando a formação pessoal e o bem-estar integral do indivíduo.
Como processo educativo e organizativo tem o seu realce na modificação de atitudes e
relações de vida e podemos dizer que, hoje, DC é primordial para uma mudança na qualidade
de vida de todos os membros da comunidade e das futuras gerações e os seus horizontes
ampliam-se para rumos e ideais universais. Na verdade, quase todas as definições atribuídas a
este conceito incidem na mudança qualitativa de cada membro e de cada aspeto da
comunidade.
Visto DC ser igualmente identificado como um processo de aprendizagem, vai, então,
colmatar as dificuldades daqueles indivíduos que não concretizaram a educação formal,
oferecendo-lhes uma via opcional à sua consecução. Proporciona também um tipo de
educação informal ao cidadão, sendo a educação vista como um serviço para toda a
comunidade.
No que respeita ao processo de DC, este é, por excelência, um processo de
transformação social de toda a comunidade em todas as suas vertentes. Tendo como pano de
fundo a qualidade de vida das pessoas, tem como princípios nobres ideais como a participação,
a cooperação, a auto sustentabilidade e universalidade. É caracterizado por ter uma visão
holística, consensual, competitiva, grupal e democrática no que se refere à comunidade. Os
recursos que utiliza são de franca amplitude, englobando recursos de índole natural, humano,
infraestrutural e financeiro.
Apurámos, também, que construção de capacidade é parte integrante do processo de
DC visto estar implícito, num sentido assaz lato, a necessidade de capacidades para fazer o
que tem que ser feito, gerando, assim, um DC eficaz, sendo capacidade um resultado dessa
eficácia.
Verificámos, igualmente, que DC acontece quando sobrevém mudança e o DC não é
mais que um abeiramento positivo para alcançar essa mudança.
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Atestámos que a sua prática é implementada por ativistas sociais e pela própria
comunidade através de planos devidamente estruturados, posteriormente, avaliados de modo a
uma exequível consecução.
Como máxima para finalizar este capítulo, declaramos que o verdadeiro DC pertence à
comunidade, parte dela, é dela e leva-a a uma vida aperfeiçoada e virada para o futuro.
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1.4 - Desenvolvimento Comunitário em Peterborough

“É impossível a um homem
aprender o que ele acha que já sabe.”
Epictetus

Procuramos no presente capítulo referir a origem do DC em Inglaterra, simbolizado na
cidade de Peterborough;
Apontamos o papel preponderante das instituições sociais na implementação, prática e
crescimento do DC;
Referenciamos Toynbee Hall como modelo dessas instituições e a transformação das
instituições residenciais e não residenciais em Centros de Ação Social, focando, de igual
modo as atividades por elas desenvolvidas;
Apresentamos um panorama de DC sob a perspetiva de Mayo, Peter du Satoy,
Marchioni e Margaret Ledwith;
Divulgamos a prática do DC no seio da comunidade e aludimos à interligação entre
DC e Sociedade Civil.
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1.4.1 O Papel das Instituições Sociais

“Pessoalmente estou sempre pronto a aprender,
embora nem sempre goste de ser ensinado.”
Winston Churchill

Na perspetiva de Henderson e Vercseg (2010) a necessidade do desenvolvimento
comunitário está diretamente ligada à democracia e ao desenvolvimento da sociedade civil.
Sendo a participação o princípio vital do DC, esta só será levada a cabo se tiver por base uma
ação vinda da própria comunidade. Eles afirmam que,
“A

experiência

Europeia

ocidental

de

desenvolvimento

comunitário tem sido dominada por iniciativas e prática no Reino
Unido. Isto começou com o trabalho de povoamento na zona do
East End de Londres no começo do último século e foi mantido
pelas experiências de greves de arrendamento durante a Primeira
Guerra Mundial”(ibid:35) .

Outros autores corroboram a ligação do DC ao colonialismo ao declarar o
“Trabalho Comunitário no Reino Unido está encaixado na
história do imperialismo e colonialismo onde os crescentes
movimentos de independência levavam ao reconhecimento, depois
da Segunda Guerra Mundial, que havia uma necessidade de
desenvolvimento social e económico de modo a ir de encontro às
novas expectativas políticas e sociais das classes trabalhadoras”
(Shaw, 2003:13 cit Tett, 2010:9).

Para além destas iniciativas em Londres, o Governo Britânico usava a ideia de DC
com ligação ao seu legado colonial, tendo a noção de DC uma interligação com os esforços
dos administradores coloniais o que levou, depois da 2ª Grande Guerra, o Secretariado
Colonial Britânico a estabelecer uma relação direta com DC. Os administradores conceberam
este termo das várias tentativas para desenvolver educação básica e bem-estar social nas
colónias do Reino Unido. A educação em massa, nas colónias, pôs ênfase na prática literária e
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defendeu a promoção da agricultura, saúde e outros serviços sociais através da própria ajuda
local.
No Reino Unido, a experiência de desenvolvimento comunitário tem sido pautada por
iniciativas e práticas e, podemos afirmar que o estabelecer e apoiar de centros comunitários,
novas situações sociais e novas cidades bem como o interesse em indivíduos chave que
tinham tido uma visão do potencial de DC enquanto administradores coloniais ao aplicar a
ideia no contexto do Reino Unido, terão sido o ponto de partida para o brotar do DC E, neste
contexto, também Caride, Freitas e Callejas (2007:100) afirmam que “(…) em 1948 a
Colonial Office Britânica utilizou a expressão Desenvolvimento Comunitário para designar
um programa de acção governamental que constituía um movimento de promoção que se
deveria iniciar nas colónias para preparar a emancipação das mesmas por sua iniciativa.”
Na ótica de Henderson (2008) o desenvolvimento comunitário chegou à maturidade
em 1968 e, segundo Henderson e Vercseg (2010) nesse ano, foram lançados doze projetos
levando, assim, o desenvolvimento comunitário a experienciar um período de expansão,
nomeadamente no contexto do trabalho social.
Numa publicação governamental, no Reino Unido, DC foi definido como “(…)
participação ativa, e se possível na iniciativa da comunidade (…)” e, assim, Barnett, ao
estabelecer o “University Settlement Movement”, Movimento de Colonização Universitária,
“(…) visionava que estes verdadeiros líderes ajudariam a ocasionar ordem nas áreas
urbanas densamente povoadas de modo a evitar potencial para a dissidência” (Tett, 2010:8).
Surge, então, através deste movimento a primeira colonização, Toynbee Hall que,
“(…) atraiu colonos capazes e comprometidos, muitos dos quais se tornaram profundamente
envolvidos com o desenvolvimento de políticas para aliviar pobreza… (Smith, 2007cit.Tett,
2010:9).
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Figura 1 Toynbee Hall

Considerada um verdadeiro marco histórico pois foi uma das primeiras instituições a
ser fundada, no século dezanove, dentro do Movimento Institucional Britânico, resistindo, até,
à implementação de todas as mudanças, sendo hoje, ainda, uma organização pioneira de
desenvolvimento comunitário.10
Foi, então como já referimos, estabelecida, em Londres, pelo seu fundador, Ministro e
filantropo Samuel Barnett que perfilhou a ideia inovadora de trazer estudantes universitários
elitistas para trabalhar e viver em conjunto com pobres desprestigiados , visando, deste modo,
a remoção das desigualdades da vida. Essa vivência seria experienciada na partilha do seu
melhor com os pobres, aprendendo a viver como eles, através do trabalho por amizade com
base na confiança. Ao mesmo tempo que isto era posto em prática, iam sendo, igualmente,
identificadas certas necessidades

chave como pobreza, educação e liderança nas

comunidades. E, neste campo, esta instituição começa a ter progressos significativos nestas
três frentes. Primeiro, com aulas elementares e vocacionais, tornando-se num colégio
universitário. Posteriormente, Samuel Barnett, anteviu as imensas possibilidades do Governo
Local, acreditando que as instituições poderiam providenciar uma espécie de liderança cívica,
10

Página Toynbee Hall – New World Encyclopedia
Página settlements and social action centres

43

Enquadramento Teórico

sendo isto alcançado através da educação, estimulando os eleitores, com a participação dos
residentes, das pessoas locais e governo local.
Toynbee Hall, para além de ser a instituição mais duradoura continua a desenvolver
esforços para combater o empobrecimento, providenciando experiência real de vida para
outros e melhorando as vidas dos carenciados, sendo um passo considerável no progresso da
sociedade humana, ao proporcionar a todas as pessoas, viver uma vida preenchida e com
sucesso aatravés da promoção de programas inovativos para residentes desprivilegiados de
todas as idades, estratos sociais e associações. O objetivo essencial era ir ao encontro das
necessidades de todos os residentes locais, aprimorando não só as condições em que eles
viviam como. providenciando serviços diversos para famílias, adultos, jovens, idosos e
imigrantes de modo a ajudar a população londrina desfavorecida de East End, maximizando o
seu potencial social. Agregando-se a outras entidades trabalham conjuntamente no sentido de
melhorar as condições sociais da classe baixa londrina, proporcionando programas locais
variados em prol da justiça e políticas sociais. É curioso salientar que, até à data, Toynbee
Hall providenciava serviços para mais de seis mil membros da comunidade.
Também é peculiar salientar que, com a sua fundação, Samuel Barnett incutiu nos
seus residentes ,
To learn as much to teach, to receive as much to give”.
“a aprender tanto como ensinar, a receber tanto como dar.”

Neste contexto e segundo Tett (2010), primariamente, as técnicas DC eram utilizadas
como um meio de assegurar o crescimento de instituições democráticas com base no modelo
britânico e ao mesmo tempo integrar os territórios coloniais no princípio económico
capitalista. Na perspetiva de Mayo (1975 cit Tett, 2010) este modo de DC preenchia
requisitos políticos, económicos e ideológicos para o estado Britânico na medida em que
agregava as populações locais no projeto de desenvolvimento.
Claro que, nem todas as instituições seguiram estes padrões. Outras emergiram
variando consideravelmente conforme circustâncias locais, carácter individual, religioso e
orientação social, sendo Passmore Edwards outra instituição pioneira , criando os primeiros
centros recreativos em Londres, estabelecendo igualmente uma escola modelo para crianças
com incapacidades físicas.
Então, neste contexto institucional, a palavra ”Friendship”- “Amizade” ganha relevo
e é interpretada de maneiras contrastrantes, com os residentes a tentar controlar mais
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diretamente os vários clubes e organizações que tinham iniciado ou contatado. Instituições
femininas foram também estabelecidas, dando às mulheres e crianças oportunidades
adicionais de educação e recreio. Estas organizações provaram ser particularmente atrativas
para mulheres com intuitos de desenvolver o seu papel na vida pública estabelecendo, os seus
residentes, acordos no que concerne à partilha de responsabilidades, trabalho doméstico e
rendimentos e, não podemos deixar de referir, pois achamos curioso salientar que Ghandi
ficou muma destas instituições durante três meses, em 1931, enquanto negociava o futuro da
Índia com Inglaterra.
Assim, estas instituições tornaram-se uma força considerável,

existindo cerca de

cinquenta em seis em Inglaterra. Em 1926, quarenta e uma delas sediadas em Londres.
Algumas tinham o seu enfoque nas necessidades de crianças e jovens; outras preocupavam-se
com tudo isto mas em bairros particulares, trabalhando em grupo, tendo como fulcro do seu
trabalho uma satisfação não apenas nas

atividades realizadas mas também nos

relacionamentos estabelecidos ao mesmo tempo que estabeleciam um forte conteúdo
educacional no trabalho institucional, tendo este que competir com o desenvolvimento de
serviços médicos e legais, casos sociais e tentativas para amenizar a pobreza.11
De uma certa maneira e como uma reação ao enfoque em muitas das instituições
residenciais mais antigas de serviço social, surge, então, um movimento com o propósito de
criar instituições educacionais. Estas instituições não residencias tiveram as suas raízes no
movimento escola adulta e na social Quaker. Muitos dos envolvidos tinham como intento
desenvolver uma resposta mais direta às necessidades locais. As primeiras instituições não
residenciais abriram em Leeds e York em 1909. Podemos citar como exemplos a Bristol Folk
House, Casa do Povo, em 1917. Em 1939, havia vinte e sete com filiação na Associação de
Instituições Educacionais, sendo consideradas centros para adultos perfilhando uma atmosfera
de amizade,ou seja, aquela tal Friendship a que já nos referimos. Note-se que, estas
instituições, para além de não existirem em grande número, não eram também muito fortes no
aspeto financeiro; eram, no entanto, assaz

inovadoras. Consequentemente, muitas delas

fecharam ou, então, acabaram por se converter em associações comunitárias. Curiosamente,
algumas ainda hoje subsistem, estando os seus membros profundamente envolvidos na vida
local cultural e cívica.
Uma preocupação do DC era dar resposta ao crescimento do nacionalismo e, assim,
são reconhecidas três importantes como, uma preocupação com desenvolvimento social e
11

Página settlements and social action centres
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económico; a animação e capacidade de cooperação e auto-ajuda local; e também o uso de
perícia e métodos traçados no exterior da comunidade social. Para se ir ao encontro destas
preocupações surgem conjunturas opcionais de pesquisa, serviços e trabalho social através do
desenvolvimento de organizações de bem-estar. Para algumas instituições, o trabalho
envolvido para recrutamento e apoio era demasiado pois havia necessidades prementes em
termos de manter as instituições abertas e operacionais. Os residentes deixaram de ser o
centro elementar do trabalho e, onde este era proporcionado, era essencialmente como uma
forma barata de acomodação estudantil. Assim, muitas instituições tais como Manchester,
finalmente deixaram a teoria e prática da residência nos anos sessenta.12
Mas é já a partir dos anos cinquenta que aquela ideia de residência se começa a esbater
e que é substituída pela de Ação Social e, um dos modelos que emergiu em Inglaterra é a
instituição como Centro de Acção Social que com o apoio de uma nova e ativa Associação
Britânica de Instituições, um número significante transformou-se num papel mais explícito de
Desenvolvimento Comunitário. Neste caso, é de citar o exemplo de Blackfriars, onde já se
nota desenvolvimento do desenvolvimento comunitário e também uma ativa ação comunitária
sob a diretoria de Jim Radford, no início dos anos setenta; citamos, igualmente, Cambridge
House e Talbot como agências comunitárias. Têm igualmente um acentuado envolvimento no
desenvolvimento de iniciativas sobre instrução de adultos, ao mesmo tempo que novas
agências se integravam neste contexto; algumas delas expandindo-se alheadamente a
campanhas comunitárias, outras de várias alternativas radicais. Um novo ímpeto adveio do
crescimento do desemprego no fim dos anos setenta e princípio dos anos oitenta.
13

Organizações mais antigas, como por exemplo a Cambridge University Mission, olhavam

mais profundamente para as suas comunidades e para os modelos práticos que emergiam em
centros de acção social (Mark K. Smith, 1999).
E, deste modo, na Grã-Bretanha, a noção de desenvolvimento comunitário começa a
aliar-se a movimentos mais radicais, e algumas das suas preocupações têm expressão no
início dos anos noventa aliados à noção de Contrução de Capacidade. Havia um interesse em
desenvolver a capacidade de grupos e redes locais para funcionar e contribuir para um
desenvolvimento social e económico. No todo, embora a ideia de construção de capacidade
permanecesse frequentemente associada a um ponto de vista tecnicista e economista, havia
aqueles que olhavam para o DC numa perspetiva de “baixo para cima” e com aspectos de
12

Página Community Development, the Encyclopedia of informal education
Smith, M. K. (1999). 'University and social settlements, and social action centres', the encyclopaedia of
informal education
13
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convivência. O problema foi que, muitos daqueles interessados na Construção de Capacidade,
colocaram-no dentro dum paradigma específico, dentro de um conjunto próprio de parâmetros
(Mark K. Smith, 1999).
Hoje, muitas instituições e agências consideram-se organizações comunitárias, com
multíplices propósitos comunitários onde as pessoas se podem envolver, conhecer outras
pessoas e, até, aprender novas competências. Proporcionam serviços para os mais velhos,
crianças e famílias, uma série de cursos e oportunidades de aprendizagem, trabalho
comunitário e serviço de aconselhamento. Os programas institucionais possuem, também,
uma significativa componente de educação para adultos embora, por vezes, tomem a forma de
clubes, atividades

informais e trabalho com grupos. Dentro desta área há, ainda, uma

inovação significativa. Continua a existir algum trabalho formal em áreas de educação básica
e desenvolvimento de oportunidades para aqueles com incapacidades e dificuldades de
aprendizagem. Recentemente, tem havido um interesse renovado em voluntariado e treino de
voluntários (Mark K. Smith, 1999).
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1.5 Perspetivas de Desenvolvimento Comunitário

“A Educação modela as almas e recria os corações
ela é a alavanca da mudança.”
Paulo Freire

No ponto de vista de Craig, Popple e Shaw (2008), a década compreendida entre
1960 e 1970 pode considerar-se o período em que o DC inventava uma nova identidade dum
passado colonial para âmbitos amplamente urbanos e ocidentais; enquanto entre oitenta e
noventa foi a década da oposição do DC ao estado; consideram-se, ainda os últimos quinze
anos como o âmbito político e social de DC não só subjugado pelo incremento de
movimentos sociais mas também tendo de enfrentar pressões relacionadas com privatizações
e descentralizações do bem-estar social como um todo.
Segundo estes autores, 2008, é de realçar que a prática do DC está nitidamente
posicionada numa consonância com o projeto democrático e tem por função proporcionar
eficácia àqueles interesses e grupos raramente tidos em conta neste mundo, assinalados por
grandes desigualdades de poder, rendimento e riqueza visando que as carências desses tais
grupos desprivilegiados possam ser estruturadas.
Segundo Mayo, 2008, DC sempre foi e continua a ser uma arena cheia de
contestações, de significções mutantes e de óticas, alvos e objetivos teórico competitivos.
Consoante as décadas em que estava inserido, assim o seu contexto diferia substancialmente,
o mesmo se passando com o contexto em que os trabalhadores de desenvolvimento
comunitário operam, ou seja, este difere conforme as suas escolhas, proporcionando
oportunidades e desafios diversificados.

“Estes contextos diferenciados fixam a estrutura para a avaliação
de estratégias diferenciadas de desenvolvimento comunitário, em
conjunto com a sua relevância potencial para contextos
contemporâneos na primeira década do século vinte e um” (Mayo,
2008:13).

48

Enquadramento Teórico

Conforme a definição de comunidade tem sido suficientemente problemática, assim,
consequentemente, foi deixada de algum modo desgarrada a definição de desenvolvimento
comunitário que tem sido e continua a ser igualmente controvertida. O busílis da questão é
que termos como comunidade e desenvolvimento comunitário têm sido e continuam a ser
utilizados em dimensões grandemente distintas e, em conformidade com comunidade e
trabalho juvenil, a história do desenvolvimento comunitário é extremamente longa, datando
do século dezanove em Inglaterra e outros lados, tendo, desde já, sido vislumbrado em
impulsionamentos de filantropia da parte de apadrinhadores em conformidade com
impulsionamentos de justiça e mudança social. o DC, num contexto de pós-guerra, tinha,
igualmente já sido explicitamente proeminente e, tanto o DC como a Educação de Massas
tinham como fulcro promover o desenvolvimento social.
No entanto, em Inglaterra, nos meados da década de setenta, é de salientar o peculiar e
famoso comentário de Margaret Thatcher, citado por Mayo, ao afirmar que “ (…) não havia
tal coisa como sociedade, apenas pessoas e suas famílias, produtores e consumidores
racionais na economia de mercado maximizando os seus próprios autointeresses.” Perante
isto, aqui, dificilmente o DC era uma prioridade. Os Projetos Britânicos de DC tinham já sido
tornados menos intensos, mais lentos, nos meados da década de setenta. Praticamente, “isto
parecia como o princípio do fim realmente para o desenvolvimento comunitário” (Mayo,
2008:23). Convenhamos que, todavia, a realidade era mais complicada e repleta de
contradições. Mesmo, na Grã-Bretanha, “(…) desenvolvimento comunitário sobreviveu em
espaços especificados (embora às vezes sob outras aparências) quer apoiado por autoridades
locais preparadas para contestar a opinião dominante quer apresentado em termos de
promover desenvolvimento económico local” (Craig et al, 1984 cit Mayo, 2008:23-).
Mas na opinião de Henderson e Vercseg (2010), nos anos oitenta devido a mudanças
profundas inseridas pelo Governo Conservador, desenvolvimento comunitário ressentiu-se,
ficando numa situação de confusão. No entanto, conseguiu subsistir a essas políticas
britânicas e até se reedificou e, desde o princípio da década de noventa, as suas identidades
começaram a tornar-se mais distintivas. E, consoante estes autores afirmam nos governos de
Blair de 1997-2007 confirmou-se a dimensão de sociedade dentro do contexto económico
base para o desenvolvimento comunitário o que perdurou sob o governo de Gordon Brown.
Na perspetiva de Sautoy (1966), a existência de desenvolvimento comunitário, em
Inglaterra, é deveras questionável. Ele próprio comenta o facto insólito de um conferencista
australiano, que ministra cursos de DC, ter afirmado que após estadia de quatro meses em
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Inglaterra, ainda não se tinha deparado com quaisquer exemplos verdadeiros de
desenvolvimento comunitário, como preconizado em padrões internacionais. No entanto,
tinha visto notáveis modelos reais de trabalho social que, na realidade, estavam a ser,
erroneamente, conotados de desenvolvimento comunitário.
Assim, “(…) devia ser lembrado que há muitíssimo trabalho útil no desenvolvimento
das comunidades que não é desenvolvimento comunitário no uso corrente mais preciso do
termo – e uma certa quantia de trabalho chamado “desenvolvimento comunitário” que
também não é” (ibid:28).
Uma sugestão deste autor para os interessados, em Inglaterra, no incremento do
desenvolvimento comunitário é a adesão à significação de DC utilizada para intentos de
trabalho pelo Conselho Económico e Social, 1956, não permitindo nada que não esteja
consignado a essa significação, ser chamado de desenvolvimento comunitário; para além
disso, estudar o aumento da utilização do termo com o fim de banir tais situações.
Deste modo, “(…) aqueles interessados têm de enfrentar o facto que em muitos países
hoje, o desenvolvimento comunitário é agora olhado como um assunto ou atividade no seu
próprio direito, com os seus próprios profissionais especialmente treinados”(ibid:29).
Além disso, algumas vezes, o termo desenvolvimento comunitário é utilizado não para
designar uma filosofia de abordagem mas também um programa de ação, visando a sua
prática, comunicação e coordenação.
Em Inglaterra, os âmbitos mais prometedores onde o desenvolvimento comunitário
pode funcionar como desenvolvimento comunitário são renovação urbana, novas cidades,
especialmente aquelas com indicadores de desenvolvimento comunitário, funcionários de
desenvolvimento social e, ainda zonas de imigrantes.
Mesmo assim, grande parte da Grã-Bretanha fica de fora. De mais a mais, as práticas
sistematizadoras de desenvolvimento comunitário têm mais impacto em processos de
administração mais centralizada.
No entanto, na visão de Sautoy (1966:30):
“Eu vejo alguns sinais que os trabalhadores de saúde pública em
Inglaterra estão a começar a ver algumas das possibilidades na
abordagem de desenvolvimento comunitário talvez estimulado
através de palestra de “cuidados comunitários” (que certamente
não é ainda desenvolvimento comunitário como compreendido
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internacionalmente) e através da experiência existente duma
abordagem dum profissional comum a pessoas normais ”.

Todavia, se o desenvolvimento comunitário é apenas referido numa abordagem
filosófica, todos os serviços imbuídos na edificação da nação devem tentar compreendê-lo e,
de que modo se podem coordenar esforços para que seja alcançado. Digamos que, podem ser
ótimos projetos começar por realizar conferências seguidas de cursos práticos, para
vereadores e funcionários públicos, sobre desenvolvimento comunitário; outro projeto piloto
seria coordenação de áreas num plano de ação em moldes de desenvolvimento comunitário
em algumas zonas progressivas de poder local. Sem dúvida que, programas deste género
seriam um bom começo.
Na realidade, quanto mais treino de cariz comunicativo de desenvolvimento
comunitário, maior comunicação haverá noutros aspetos também, treino esse que deve ser
direcionado para uma grande variedade de profissões, especialmente se os respetivos
membros lidarem com pessoas. Além disso, muito mais precisa de ser feito para que a atenção
de vereadores, administradores e autores de projetos seja, então, canalizada para a realidade
de desenvolvimento comunitário. É curioso notar que, em Inglaterra, as iniciais CD, estão,
ainda, na mente de muitas pessoas como “civil defence”, defesa civil e não desenvolvimento
comunitário.
Quer sejam realizadas conferências ou chamemos-lhe assembleias, ou ainda nomes
mais pomposos como workshops, seminários ou cursos que, em Inglaterra, nenhum destes
termos correspondem à realidade fidedigna de desenvolvimento comunitário contextualizado
noutros países como Índia, Gana, Venezuela, Filipinas e Grécia mas que, pelo menos, os
ingleses tomem consciência de que uma abordagem de desenvolvimento comunitário é
possível em relação a certos problemas comunitários Britânicos.
Sautoy (1966:31) opina ainda que,
“Eu não acho que desenvolvimento comunitário terá grandes
progressos na Grã-Bretanha até que as pessoas estejam
preparadas para olhá-lo como algo em seu próprio direito – e não
como um anexo útil ou uma ferramenta para outros ramos – para
os quais é necessário treino especial ou um estudo de tipo”
aberto”.

e no que concerne a considerar esta recentemente formalizada abordagem à comunicação e
relações humanas em gestão em desenvolvimento –
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“(…) e eu receio enormemente que nós estejamos em perigo de
produzir alguma forma de “organização comunitária” no campo
puramente social, de o chamar “desenvolvimento comunitário”, e
depois de ser surpreendido que não continuamos a estar fora de
cadência com outros países que aceitaram um entendimento
diferente do termo numa base internacional”(ibid:31).

Segundo a perspetiva de Marchioni (1999), o ponto de partida do desenvolvimento
comunitário, em Inglaterra, é, sem dúvida, o progresso económico, tendo como destinatários
uma população muito específica, ou seja, uma população marginal. Como metas fulcrais
podem ser apontadas o ultrapassar da pobreza, incrementar a participação com o objetivo de
que essa mesma pobreza seja, na realidade, superada e o próprio desenvolvimento
comunitário para melhorar situações de precariedade. Quanto ao nível de participação da
população este terá de assumir um carácter reivindicativo.
De qualquer modo, a mira final do desenvolvimento comunitário é ser o instrumento
chave para resolver situações extremas através de programas elaborados para esse fim.
Numa época em que se enfrentam crises de justiça e sustentabilidade a uma escala
global, divisões sociais lascadas de pobreza, meio ambiente esgotado por estilos de vida
consumistas, nunca houve melhor oportunidade para o desenvolvimento comunitário para
redefinir a sua agenda radical e comprometer-se com injustiça no processo de mudança. Então,
Ledwith (2008:1) diz-nos que:
“ Desenvolvimento comunitário começa nas vidas diárias das
pessoas locais. Isto é o contexto inicial para mudança sustentável.
É fundado num processo de empoderamento e participação.
Empoderamento envolve uma forma de educação crítica que
encoraja as pessoas a questionar a sua realidade: isto é a base de
ação coletiva e é construída em princípios de democracia
participativa. Num processo de ação e reflexão, desenvolvimento
comunitário cresce através de uma diversidade de projetos locais
que se dirigem a questões encaradas pelas pessoas em
comunidade ”.

Uma abordagem crítica de desenvolvimento comunitário apela a uma unidade e
adequação de teoria e prática, ou seja, a praxis ou aplicação da teoria. Assim, a teoria é gerada
em ação, tornando-se, através da análise, numa ação mais crítica. Uma aspiração que deixa de
ser uma possibilidade e passa a ser uma necessidade, tendo sido inspirada por uma visão de
um mundo mais justo, correto e sustentável. Por isso, é que desenvolvimento comunitário
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começa no dia-a-dia das pessoas pois também, nos dias que correm, a prática duma sociedade
mais justa começa nas experiências pessoais diárias que forma a vida das pessoas (Ledwith,
2008).
Para Ledwith (2008), o processo de desenvolvimento comunitário baseia-se na
confiança, confiança essa que vai crescendo à medida que as pessoas vão questionando a sua
realidade e vão atuando conjuntamente para a mudança. E, conforme os indivíduos vão
formando grupos, a ação coletiva fortalece-se; esses mesmos grupos vão identificando
problemas e incrementando projetos, que vão formando coligações capazes de se
transformarem em movimentos sociais. As pessoas têm, assim, consciência de que são parte
integrante de uma unidade, de que são coesas e não fragmentadas e sem qualquer domínio
sobre as suas próprias vidas e aos problemas a ela inerentes. No entanto, devido à divisão
entre teoria e prática, o potencial coletivo de desenvolvimento comunitário não está a ser
efetuado.
Ledwith (2008:3) refere uma ideologia de igualdade referindo que “(…) valores
democráticos de respeito, dignidade, reciprocidade e mutualidade em conjunto formam uma
moldura prática para verificar a validade de tudo que fazemos em nome do desenvolvimento
comunitário de encontros pessoais a ação global(…)” e, numa abordagem crítica,
desenvolvimento comunitário começa na vida das pessoas na comunidade mas o seu alcance
vai muito para lá dos indícios de injustiça até às razões da sua origem realizando ligações
críticas entre experiências pessoais e estruturas políticas opressivas as quais perpetuam
discriminação. Assim, as pessoas unem-se com o objetivo de causar mudança, chamando-se a
isto ação coletiva.
Ledwith (ibid:6) opina que,
“O

corpo

de

conhecimento

que

informa

a

praxis

de

desenvolvimento comunitário cresce em dinâmica relação com
comunidades em mudança, mudando contextos e mudando
conhecimento. A maneira como compreendemos o nosso mundo
modela o modo como vivemos no nosso mundo. É desafiando o
modo como vemos o mundo que nos abrimos a nós próprios a
novos pontos de vista mundiais, novas possibilidades para criar
um mundo que seja justo, sustentável, e não violento, e este novo
entendimento, por sua vez, muda o modo como vivemos as nossas
vidas”.
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Na verdade, o desenvolvimento comunitário evidencia boa prática mas nele
permanecem os seus pontos fracos, ou seja, manter-se local e separar a teoria da prática.
Necessita, então, de redefinir o seu potencial crítico dentro de um contexto político comum
para que a seu intuito de justiça social seja gerado. O seu corpo de conhecimento carece de
uma harmonia ativa em consonância com o constante mutante contexto político.
De acordo com a visão de Ledwith (2008), desenvolvimento comunitário,
teoricamente, nasceu na Nigéria entre 1927 e 1949 com o domínio colonial. Mas o trabalho
comunitário britânico surgiu muito mais tarde. Este emergir proveio do trabalho de caridade
da Igreja Anglicana e do movimento colonizador da universidade. O sofrimento criado pela
pobreza urbana despertou este movimento que tinha mais tendências filantrópicas do que
propriamente revolucionárias. Claro que, aqui, nos estamos a referir a desenvolvimento
comunitário na sua vertente radical. Este baseava-se numa ideologia Vitoriana de autoajuda
que proporcionou uma ascensão ao movimento cooperativo, à educação de adultos, a
sociedades amistosas e a sindicatos.
Durante os anos de guerra, para fazer face a um desemprego galopante, foram
construídos centros comunitários com o propósito de criar uma maior unidade através da
integração de grupos marginalizados; esses centros proporcionavam uma forma de
intervenção de trabalho social de modo a acalmar a intranquilidade e a falta de afeto. Na
década de cinquenta, no Reino Unido, a prática do trabalho comunitário teve influência da
teoria norte Americana, tornando-o mais coerente na década seguinte ( Ledwith, 2008).
Começa, então, na década de 60, a emergir um novo trabalho comunitário, já com uma
forte componente educativa e como uma ocupação distinta, identificando organização
comunitária como elemento fundamental do trabalho social. Assim, organização comunitária
definia já uma aproximação de apoio às pessoas de modo a expor as suas próprias
necessidades e a serem capazes de ir ao encontro das mesmas. Foi, sem dúvida o começo do
trabalho comunitário britânico como é agora (Ledwith, 2008).
Então a noção de desenvolvimento comunitário alia-se a trabalho comunitário baseado
em vizinhanças locais. Em 1968, o Gulbenkian Report (Relatório) com apoio em investigação
relacionada com a função do trabalho comunitário no Reino Unido, definia trabalho
comunitário como “(…) uma prática profissional a tempo inteiro baseada nas vizinhanças,
que ajudava as pessoas locais a decidir, planificar e entrar em ação para ir de encontro às
suas necessidades com a ajuda de recursos exteriores.” Esse mesmo relatório, em sentido
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lato recomendava que “ o trabalho comunitário fosse uma parte reconhecida de prática
profissional para professores, trabalhadores sociais, o clero, trabalhadores de saúde, arquitetos
planeadores, administradores e outros com serviço baseado na comunidade”. É curioso notar
que houve aqui uma separação elementar entre aqueles que consideravam mais o trabalho
comunitário como uma mera educação de adultos/comunitária e aqueles que o consideravam
mais como planeamento e distribuição de serviços (Ledwith, 2008).
Permanecendo no ponto de vista de Ledwith (2008), também ela tece o seu comentário
sobre os tempos de Margaret Thatcher onde o desenvolvimento comunitário não terá grandes
hipóteses visto ser dado relevo ao indivíduo e não ao coletivo, à sociedade como um todo.
Aliás, Thatcher até afirma que “(…) não há tal coisa como sociedade.” Com a vinda de Tony
Blair, as coisas começam a mudar e, ao invés de Thatcher ele afirma, “todos nós dependemos
dos bens coletivos para a nossa independência: e todas as nossas vidas são enriquecidas – ou
empobrecidas – pelas comunidades a que pertencemos”. É, então nesta altura que se começa a
ouvir falar de sociedade com comunidade, rodeadas de afirmações de anti pobreza, dando-se
enfoque a projetos de regeneração e a alargar horizontes concernentes à educação. É, pois,
nesta contextura que o desenvolvimento comunitário tem um reconhecimento político nunca
antes tido.
Para que a prática de desenvolvimento comunitário possa, então, atingir uma extensão
de autonomia, terá obrigatoriamente de conseguir conceber uma conjuntura de conhecimento
baseada na experiência do dia-a-dia, diligenciando para que este mundo seja mais reto e
sustentável, com um fulcro em mente, o trazer mudança. Aqui entra o empoderamento,
conceito chave de um desenvolvimento comunitário radical, ou seja, onde a praxe da
igualdade possa ser incrementada (Ledwith, 2008).
Na opinião de Ledwith (2008), a prática do desenvolvimento comunitário é
alicerçado na vida diária das pessoas, vida essa inserida na comunidade a que pertencem. Há,
então, que prelecionar sobre a própria comunidade, tentando estabelecer um perfil, focandonos na teoria e na ação, questionando a experiência do dia-a-dia. Podemos começar por
considerar os trabalhadores comunitários como pedagogos críticos trabalhando na
comunidade em contextos de educação informal. O seu papel é posto em prática através de
projetos diversificados criando a tal contextura de questionamento a fim de ajudar as pessoas
locais a interligar as suas próprias vidas com as estruturas sociais que modelam o seu mundo
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Deste modo, as pessoas podem originar as suas próprias hipóteses e estabelecer a
sua própria ação. Os trabalhadores comunitários têm o condão de ser aceites na vida diária da
comunidade e das pessoas, tendo consequentemente a responsabilidade de fomentar relações
repletas de mutualidade, reciprocidade, respeito e dignidade. Assim, é ao ouvir, valorizar e
compreender as experiências exclusivas das pessoas que se põe em prática o começo do
processo de desenvolvimento comunitário (Ledwith, 2008).
Claro que, ao mesmo tempo, implica uma análise de como estas experiências são
conectadas a forças de poder que se encaixam nas estruturas da sociedade, reconhecendo o
seu alcance nas comunidades e naturalmente o impacto nas vidas das respetivas pessoas. Por
sua vez, a prática do desenvolvimento comunitário adota abordagens diferentes consoante as
fases forem igualmente diferentes, visto ser aquele processo mútuo que, voltamos a referir,
começa na vida diária das pessoas, assimilando as suas histórias, culturas, valores, estando
atento, igualmente às suas esperanças e preocupações (Ledwith, 2008).
Na prática do desenvolvimento comunitário, segundo Ledwith (idem:53) “(…) o
contexto mais desafiante para um trabalhador comunitário é aquele no qual as pessoas foram
silenciadas na apatia; apatia carece de energia. Raiva, por outro lado, gera uma energia que
pode ser redirecionada em ação positiva.”
Esta conferencista de desenvolvimento comunitário cita Freire referindo que,
“(…) a educação nunca pode ser neutra: a sua função política é
libertar ou domesticar. Por outras palavras, o processo de
educação ou cria pensadores críticos anónimos ou torna as
pessoas passivas e sem se questionarem. Freire alcança a síntese
da teoria e prática que é fundamental a uma abordagem crítica ao
desenvolvimento comunitário” (ibidem:53).

Voltando aos trabalhadores comunitários, estes são também considerados educadores
críticos, onde cada aspeto do seu trabalho leva a um demandar crítico da realidade que os
rodeia. A função do educador aprendente se for definida em relação a uma pedagogia crítica é
recíproca pois envolve uma abordagem de co aprendizagem/ co ensino onde o educador
também aprende e, por sua vez, o estudante também ensina (Ledwith, 2008)
É certo que as nossas vidas são arquitetadas em função de certos valores tais como
diferença, cultura, história e, como não podia deixar de ser, as políticas dos nossos tempos:
“Sociedade não só controla os nossos movimentos, mas forma a
nossa identidade, os nossos pensamentos e as nossas emoções. As
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estruturas da sociedade tornam-se a estruturas da nossa
consciência. Sociedade não pára à superfície das nossas peles.
Sociedade penetra-nos tanto quanto nos envolve” (Berger,
1966:140 cit. Ledwith, 2008:55).

Neste contexto, constatamos que as ideias só podem ser devidamente entendidas em
relação ao pensador em contextura política, cultural e histórica e só serão úteis se adaptadas
aos tempos de mudança política e social e, falando de mudança política e social, reiteramos a
interligação do desenvolvimento comunitário com a justiça social via uma educação crítica
que tem início num empoderamento pessoal e, sequencialmente, passando à ação coletiva de
modo a vislumbrar um mundo justo, igual e sustentável. Consideramos, igualmente, na
opinião de Ledwith (2008), a maneira como o desenvolvimento comunitário acolhe tudo
aquilo que é verdadeiramente pessoal e o que é verdadeiramente político, dando enfoque na
vida das pessoas como sustentáculo de ação e reflexão.
Também, na sua opinião, desenvolvimento comunitário está limitado, falhando
imensas vezes em compartir a teoria com a prática num âmbito mais alargado (…) é o
síndrome de fazer em vez de pensar que resulta em demasiado poucos projetos contribuindo a
sua experiência para um corpo de conhecimento” (idem:75). Bem, o resultado é que a teoria
está empobrecida, está esgotada e, como tal, tem lacunas quando quer incrementar a análise
indispensável para a prática política de modo a atingir o seu máximo e equacionar mudança.
Então ela propõe que, “(…) a investigação seja uma parte integral e essencial do processo de
mudança e que investigação de ação emancipada seja a abordagem que está em harmonia
com a ideologia de desenvolvimento comunitário (idem:75). Outro tipo de investigação que se
coaduna com a prática do desenvolvimento comunitário, será a investigação colaborativa que
tem uma função basilar numa praxe crítica, conciliando a teoria com a prática em ação
emancipada.
Outro tipo de abordagem à investigação ação é a emancipatória ou colocação de
problemas, segundo Ledwith (idem:77),

“ (…) a abordagem Freireana para identificar uma questão, que
também questiona as causas bases. Ao desenvolver uma
compreensão crítica dos problemas sociais e das suas causas
estruturais, as possibilidades de os ultrapassar torna-se parte do
todo.

Requer

diálogo:

uma

interação

horizontal

entre

investigadores e aqueles com quem a investigação é conduzida,
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enlaçando tanto a ação como a reflexão. Por outras palavras, está
comprometido não ao conhecimento externo abstrato, mas a
participação ativa, democrática no processo de mudança”.

Nesta sequência, Ledwith (2008) mostra-nos um modelo de processo de
desenvolvimento comunitário, desenvolvido por Barr e Hashagen (2000),

Assim, mediante explicitação da figura, segundo Ledwith (ibid:83)
“Desenvolvimento comunitário inspira-se em “inputs”, fontes
humanas, financeiras e materiais que são identificadas dentro e
fora da comunidade.”Processo” é o “pão com manteiga” do
trabalho

comunitário

–

capacidade

organizacional,

aconselhamento e apoio, encorajando reflexão e planeamento,
avaliando relações de poder e ajudando a desenvolver
pensamento estratégico. Isto leva a produtividades que são os
produtos reais, as medidas quantitativas do que nós alcançamos
em ação. Finalmente “resultados” é a fase que efetivamente mede
a qualidade da vida comunitária contra a intervenção do
desenvolvimento comunitário, os resultados menos reais do nosso
trabalho que se ligam ao capital social ”.
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Figura 2 “Um modelo do Processo de DC”

Fonte: Barr e Hashagen (2000) citado porLedwith (2008:83)

Podemos tecer o comentário de que, neste modelo de DC é dada enfase aoa recursos
humanos, financeiros e materiais dentro e/ou fora da comunidade. Mas parece-nos que o que
tem mais relevo é todo o processo de DC, o seu despoletar, implementação e avaliação.
Discorrendo sobre o seguir em frente do desenvolvimento comunitário, em Inglaterra,
reforçamos, então, que este, durante décadas, tem abarcado ação contra injustiça, tem
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contestado tradições patriarcais, racistas e heterosexistas que não apenas têm corroído os
direitos humanos como têm minado a democracia. Simultaneamente, a sua prática tem dado
voz ao incremento de economias cooperativas locais, comunidades de saudável convívio,
equidade educacional e oportunidades de emprego (Ledwith, 2008).
No entanto, tudo isto é, incontestavelmente, insuficiente!
Primeiro porque a teoria e prática não conseguiram, ainda, uma verdadeira
coadjuvação, aliás, estão até afastadas. Ao mesmo tempo, têm-se acentuado as segmentações
sociais não só dentro como entre os países, o que leva à instabilidade da sociedade a uma
escala mundial. É certo que desenvolvimento comunitário radical está implicado na justiça
social e ambiental com uma visão pacífica, justa e sustentável do mundo. Baseia-se no
diálogo como processo mútuo de ação e reflexão. “É o começo da humanização, tornando-se
completamente humano no mundo” (Ledwith, 2008:171). São basilares para uma abordagem
crítica do desenvolvimento comunitário a crença nas pessoas e uma análise do poder e sem
uma preocupação constante com ação e reflexão não se pode alcançar mudança
transformativa. Segundo Freire, citado por Ledwith (2008), sem diálogo não há comunicação
e, automaticamente, sem comunicação não se concebe uma verdadeira educação como
podemos encarar a ação humana só quando é considerada preocupação e não apenas mera
ocupação.
Por exemplo, se quisermos fazer uma breve súmula, dos fins específicos do DC, em
Inglaterra, tendo como sustentáculo o ponto de vista de Martinez (1992:39, in textos de
Animação Comunitária) referimos que o ponto de partida do DC é o progresso económico,
destina-se mais a uma tipo de população marginal, as suas metas são, essencialmente, superar
situações de pobreza através do incremento da participação da população, pretendendo-se
alcançar com essa participação propósitos reinvindicativos e a resolução de situações
extremas.
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1.6 Construção e Organização de Comunidade

“O sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal
o que conta é a coragem para continuar.”
Winston Churchil

Segundo Marchioni (1999), a organização e desenvolvimento da comunidade tem
como principal referência um documento das Nações Unidas, de 1960, intitulado de
“Community Development” que já punha a tónica na participação das povoações interessadas,
levando, então, ao despoletar de todo o processo. Ele defende que é necessário trabalhar de
modo a potencializar os recursos sociais disponíveis com o intuito de ir de encontro às
necessidades do coletivo, promovendo processos de integração social, tendo como base uma
comunidade definida em várias aceções, ou seja, como recetora de programas, de projetos,
como promotora de um processo e como marco histórico do seu coletivo.
Isto vai de encontro ao que este autor afirma de que “Do trabalho resulta uma parte
importante da vida de uma pessoa (provavelmente a mais relevante). É que do trabalho da pessoa depende o seu
poder aquisitivo, e isto prende-se com o factor consumo, que se traduz no poder ter e no não poder ter. E o ter
nos tempos atuais continua a prevalecer sobre o ser”( Marchioni,

2000 cit. Lopes, 2008:377).

Tendo como pano de fundo esta citação refiramos que, é também através do trabalho
dos ativistas sociais que se gera a organização de uma comunidade, recorrendo a um campo
de práticas direcionado para a sua criação ou realce, entre indivíduos dentro de uma área
regional ou vizinhança com um interesse comunitário comum e envolvidos no
desenvolvimento da sua própria comunidade. E, deste modo para a construção de
comunidade, uma vasta variedade de práticas podem ser utilizadas desde simples eventos até
esforços em larga escala tais como festivais e projetos de construção que envolvam
participantes locais em vez do exterior.
Não podíamos deixar de mencionar a importância das agências de desenvolvimento
local na implementação da prática de DC que, segundo Marchioni (1999) têm por finalidades
a promoção de atividades empresariais e de trabalho, a valorização dos recursos existentes
quer sejam humanos, materiais ou ambientais. A esfera de ação destas atividades levadas a
cabo por estas agências abarcam vários tipos de informação, nomeadamente, para emprego,
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formação, financiamento, prospeções, sendo os profissionais ou ativistas de DC técnicos
capazes de criar condições à dinamização da prática de todo este processo
A prática do DC começa pela ação dos ativistas ou profissionais de DC que estão
envolvidos em organizar encontros e conduzir pesquisas dentro de uma comunidade para
identificar problemas, identificar fundos, localizar recursos, analisar estruturas de poder local,
estabelecer necessidades humanas e investigar outras relações que abranjam casos de estudo.
Estes profissionais, apelidados, por vezes, de activistas sociais, visam recursos sociais para ter
o poder económico e político que uma comunidade utiliza para conhecer suas necessidades.
Marchioni (1999) defende que um dos recursos fundamentais de que a comuninidade
dispõe são os próprios membros que podem ser considerados

como um só indivíduo,

pressupondo o seu próprio desenvolvimento ou como um coletivo, pressupondo o
desenvolvimento da comunidade.
Perante este autor, os activistas comprometidos nos esforços de construção de
comunidade, em nações industrializadas, veem como uma perda aparente de comunidade uma
causa chave de desintegração social e o aparecimento de muitos comportamentos prejudiciais
e, consequentemente, podem ver na construção de comunidade um meio para aumentar justiça
social, bem-estar individual e reduzir impactos negativos de indíviduos de algum modo
desligados ou desinseridos da mesma.
Assim, podemos afirmar que, construção de comunidade é o processo pelo qual as
pessoas são colocadas juntas para atuar no seu próprio interesse. Enquanto organizar descreve
uma atividade envolvendo pessoas a interagir umas com as outras dum modo formal, muita
organização da comunidade procura uma agenda comum. Muitos grupos visam metas
populistas e o ideal de uma democracia participativa. Os organizadores de comunidade criam
movimentos sociais construindo uma base de pessoas preocupadas, mobilizando estes
membros da comunidade para atuar, e desenvolvendo liderança de entre os relacionamentos
das pessoas envolvidas. Refiramos, também que a base de todo o processo é a própria
comunidade e é a partir da mesma e dos seus recursos, elementos estruturais de ação e
intervenção, que se parte para a construção e organização comunitária.
Segundo Hendersen e Vercseg (2010), este processo inicia-se, em primeiro lugar, com
uma avaliação das necessidades bem como das atitudes e exigências da comunidade.
Seguidamente, são identificadas as áreas em vias de mudança, finalizando com a preparação e
execução de planos reais. É de salientar que planear pressupõe decisões a vários níveis visto
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ser um processo cooperativista. “Tomar uma decisão é um ato de poder, na medida em que se
refere ao controlo dos recursos da comunidade (Henderson e Vercseg, 2010:85).
Do mesmo modo, o envolvimento na tomada de decisão implica uma série de
competências e capacidades, nomeadamente, o estar atualizado e devidamente informado;
mas há outras igualmente relevantes tais como um contexto alargado da compreensão de um
problema ou questão o estar suficientemente familiarizado com os próprios recursos
existentes na comunidade e estar consciencializado para as repercussões das decisões tomadas
(Henderson e Vercseg, 2010).
Continuando sob o prisma de Henderson e Vercseg (2010) é de referir que o tomar
decisões não conclui o processo, é também necessário controlar essas decisões, saber como
implementá-las e corrigi-las, se necessário for e isto implica a necessidade de um acentuado
grau de consciência pública bem como capacidade para exercer uma influência a longo
alcance nessa tomada de decisão. É de notar que qualquer tomada de decisão tem como
principal pressuposto a envolvência dos membros comunitárias neste processo através de uma
participação ativa quer a nível individual quer a nível coletivo. Esta participação em todo o
desenrolar deste processo significa que os indivíduo controlam as suas vidas, assumem
responsabilidade por eles mesmos, estabelecendo objetivos e tendo a opção de escolher as
pessoas certas para os implementar o que se vai repercutir numa assunção de apoio mútuo,
solidariedade e reciprocidade, estando-se, então, a pôr em prática uma democracia
participativa, ou seja, o envolvimento do indivíduo no processo de tomada de decisões
(Henderson e Vercseg, 2010).
Deste modo, esta democracia participativa é posta em prática através do poder que o
indivíduo aufere de ser o seu próprio representante implicando que tanto os cidadãos como as
organizações interferem em todo este processo.
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1.7 Interligação entre Desenvolvimento Comunitário e Sociedade Civil

“ Aperfeiçoar é mudar;
ser perfeito é mudar muitas vezes.”
Winston Churchill

De acordo com Henderson e Vercseg (2010:3)
“Desenvolvimento Comunitário é especialmente vulnerável ao
criticismo de que se pode tornar completamente focado em
problemas locais, sendo a implicação do criticismo de que as
pessoas locais não são encorajadas a compreender e a atuar em
problemas regionais, nacionais e internacionais de foro mais
alargado”.

Baseados nesta ideia, torna-se, assim, um processo contínuo não só compreender
como avaliar a posição e natureza do desenvolvimento comunitário pois este acontece em
sistemas tão diferentes como comunidades, organizações voluntárias e estatais, sistema
político e governo.
Novas comunidades estão constantemente a formar-se e, desde 2004 que, na GrãBretanha, há um aumento significativo de trabalhadores migrantes e de refugiados que pedem
asilo político. Há também um número crescente de líderes e trabalhadores comunitários que
acabam por se envolver com situações relacionadas com estes pequenos grupos. Para ir ao
encontro de questões deste teor, “Os princípios por trás de desenvolvimento comunitário e
sociedade civil oferecem um esqueleto e podem ser aplicados a um surpreendente número de
problemas que vão desde o desenvolvimento e planeamento rural ao trabalho social e
educação comunitária” (ibid:6).
Assim, podemos afirmar que desenvolvimento comunitário pode fazer de ponte entre
comunidades e sociedade civil, podemos também dizer que, tanto DC como Sociedade Civil
trabalham no sentido da esperança e mudança, ambos têm as suas raízes nas experiências das
pessoas pois
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“DC avança barreiras de comunicação e alcança participação
ativa - a estrada para a solidariedade provém de ações
comunicativas e cooperação; procura mobilizar e organizar as
pessoas para os problemas e necessidades, levando a resolução
dos mesmos a comunidades mais fortes” (ibid:18).

Consolidando o que já foi dito sobre desenvolvimento comunitário podemos, então,
constatar que é um termo um tanto vago e provavelmente enfatuado pois exige demasiado,
tendo por ambição asseverar que os membros locais tenham oportunidades de participação e
de apoio. Realçamos de novo o ponto de vista de Henderson e Vercserg (ibid:32) ao
asseverarem que,
“ (…) quando as comunidades atuam em conjunto há motivação
para educação e aprendizagem; abre mundos fechados, alarga
esferas de atividades. Cria novas organizações, estabelecendo
laços entre elas e ajudando cidadãos e suas comunidades a usar
as instituições que foram criadas por eles.”

Digamos que o desenvolvimento comunitário se converteu numa atividade que
concorre para a integração social e coesão comunitária, ampliando o potencial da sociedade
civil no que respeita à tomada de iniciativa e ação, auxiliando a transformar ou restabelecer o
sistema institucional da sociedade, aumentando a capacidade que a sociedade tem para se
auto-organizar democraticamente e, continuando na perspetiva relacional de desenvolvimento
comunitário e sociedade civil, podemos afirmar que um dos objetivos do desenvolvimento
comunitário é incrementar o envolvimento comunitário bem como a inclusão social através da
participação, tendo como meta um fortalecimento do sentido de pertença. Mas, para que tal
aconteça, é necessário que os indivíduos estejam devidamente incrustados na comunidade e
sociedade, que lhes sejam proporcionadas oportunidades de melhoramento das suas condições
de vida e que sejam incentivados a um comprometimento coletivo de modo a gerar
transformações positivas.
Claro está que ter um sentido de pertença à comunidade em que se está inserido
implica que o indivíduo seja visto como um ser humano com um modo de pensar individual e
não como um simples consumidor, que seja visto como um sócio dessa comunidade e não
apenas como um mero sujeito da mesma e que seja igualmente olhado como um cidadão ativo
e não somente como um residente passivo e desinteressado, apartado. E isto está
perfeitamente extravasado nesta citação que nos diz que,
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“Um indivíduo que tem as suas raízes numa comunidade local
possui uma rede de apoio local e contactos nos quais ambos dão e
recebem, decidindo a quem dar apoio e de quem receber apoio
sem

qualquer

assistência

do

exterior.

Desenvolvimento

Comunitário promove a alegria de ser capaz – e ter o direito – de
dar, reconhecendo que a capacidade de dar e a prática de dar
desenvolvem a autoestima e autoconfiança não só de profissionais
mas de todos aqueles envolvidos. Um membro da comunidade
pode dizer “Eu participo na vida da comunidade onde pertenço
porque me sinto responsável por ela e estou pronto a pôr em
forma as suas relações, ações e objetivos ” (Henderson e Vercserg,
2010:84).

Obviamente que, as pessoas se envolvem nas comunidades a que pertencem de
maneiras distintas. Pode começar apenas por um envolvimento elementar de participação
numa reunião comunitária ou num clube local até níveis mais elevados tais como dirigir uma
campanha ou ser mandatário num conselho municipal. Quanto mais participação houver, por
parte dos indivíduos na comunidade, maior é o indicador de que a comunidade está a
funcionar com efetividade e, neste campo, no Reino Unido, é particularmente aparente a
mudança de linguagem do próprio termo desenvolvimento comunitário que está a ser
ultrapassado por termos como “envolvimento comunitário”, “empoderamento comunitário” e
“comprometimento comunitário” (Henderson e Vercseg, 2010).
Fazendo, ainda, uma alusão à inter-relação desenvolvimento comunitário e inclusão
social, podemos afirmar que o conceito de inclusão social tem uma estreita congruência com
os princípios e valores de desenvolvimento comunitário. “Inclusão social é habilitar cada um
a tomar parte ativa na sociedade” (Henderson e Vercseg, 2010:93).
Face a tudo aquilo que foi exposto, podemos concluir que, em Inglaterra, o DC
começou por ser posto em prática pelos administradores coloniais através do crescimento da
educação básica e do bem-estar social, pondo ênfase na fomentação da agricultura, saúde e
outros serviços, sempre com o apoio local.
Podemos, igualmente, afiançar a força das Instituições Sociais no despoletar do DC,
no seu incremento e efetividade. Destaca-se, essencialmente, o papel do filantropo Samuel
Barnett e da instituição por ele fundada, ou seja, Toynbee Hall, uma das mais emergentes no
fomentar deste processo, subsistindo a todas as intempéries até aos dias de hoje. Note-se que
o cerne desta instituição era combater as desigualdades sociais, em três grandes batalhas,
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nomeadamente, pobreza, educação e liderança nas comunidades. Constatámos a energia
destas instituições na prática do DC, atuando consoante as necessidades da população local.
Também as instituições não residenciais têm uma tarefa importante, dando, até, uma resposta
mais direta à comunidade. Acontece, no entanto, que devido aos escassos recursos financeiros
que possuíam muitas delas não subsistiram.
Então, a ideia de residência é substituída por instituição como Centro de Ação Social
que, apoiadas pela Associação Britânica de Instituições, tinham um papel mais preciso de DC.
Com estes centros dá-se um novo incremento ao DC e à ação comunitária. Os termos DC e
Ação Social são, assim, utilizados alternadamente e com a mesma conotação. Na época atual
muitas instituições perduram ainda, embora se autoconsiderem organizações comunitárias,
sendo os seus propósitos de múltiplas facetas desde um mero envolvimento como membros
comunitários até a uma aquisição de competências específicas, oferecendo uma série de
serviços a crianças, adultos e a mais velhos.
Quanto às diversificadas perpetivas de DC apurámos que este emerge de um cariz
colonial para um âmbito urbano e ocidental; é um termo que continua a ter dimensões assaz
distintas, continua com uma face assaz controversa. Voltando aos seus primórdios, primou
por ter vislumbres filantrópicos ao mesmo tempo que era impulsionado para fins de justiça e
mudança social. É curioso constatar que, na década de setenta, com Margaret Thatcher como
Primeira-Ministra, e com o Partido Conservador a imperar, o DC sofre um verdadeiro revés
entrando, se assim o podemos afirmar, em decadência. No entanto, continua a sobreviver.
Também não deixa de ser deveras peculiar a visão de Sautoy que questiona se, na realidade,
existe DC em Inglaterra como preconizado sob os padrões internacionais. Inferimos que sim,
muitas vezes denominado de Ação Social mas como já referimos este termo tem a mesma
conotação de DC; agora, no que respeita a questões de renovação urbana, ai sim, ele tem o seu
verdadeiro significado e prática e não apenas uma abordagem filosófica.
Também é interessante verificar a diferentes opiniões ao constatarmos, mediante o
ponto de vista de Marchioni que, em Inglaterra, DC visa o progresso económico e se destina a
uma população muito específica, ou seja, uma população marginal, desfavorecida e
desprivilegiada, tendo como mira o ultrapassar da pobreza.
Sob a visão de Ledwith concluímos que, numa época conturbada, o DC pode ter um
papel primordial no combate à injustiça, promovendo mudança sustentável, uma ação coletiva
regida por uma democracia participativa, empoderando as pessoas. Comprovámos também
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que, para que haja uma visão de um mundo com mais justiça e sustentabilidade, é necessário
adequar a teoria à prática. Comprovámos a preconização de um DC baseado na confiança, no
dia-a-dia das pessoas, tornando-as concordes e unas na luta pelos seus problemas com
primazia por ideais de igualdade. Mas, dois pontos fracos são apontados ao DC, o manter-se
local e separar a teoria da prática, precisando de se expor como potencial político comum.
Sintetizando o parecer de Ledwith de um DC radical, podemos concluir que, afinal, o
DC nasceu entre 1927 e 1949 na Nigéria, com o domínio colonial embora, na Grã-Bretanha,
tenha surgido mais tarde através de trabalho de caridade da Igreja Anglicana, do movimento
colonizador da Universidade, do filantropismo, com uma ideologia radical vitoriana de
autoajuda, dando ênfase a movimentos cooperativos, à educação de adultos, a sociedades
amistosas e a sindicatos.
Verificou-se, nos anos cinquenta, a construção de vários centros comunitários para
fazer face ao desemprego e à desintegração de jovens marginalizados. Por sua vez, nos anos
sessenta, o trabalho comunitário tem já uma vasta componente educativa. E, podemos então
afirmar que é nesta altura que DC se une ao trabalho comunitário. Com a subida de Tony
Blair ao poder o DC renasce com reconhecimento político e os horizontes educativos
expandem-se. Constata-se, também, a ação dos trabalhadores comunitários com papéis
multifacetados, educadores, pedagogos, proporcionando uma grande ajuda aos membros da
comunidade.
Ajuizamos, então que, em Inglaterra o DC, de um modo global, teve sempre
supremacia na lide contra a injustiça, incitando economias cooperativas locais, analogamente,
em termos educacionais e de oportunidades de emprego. Para rematar este ponto, verificámos
que a coadjuvação entre teoria e prática tem de aumentar substancialmente, tem de deixar de
existir fragmentação social, tendo que haver mais humanização para que DC consiga alcançar
uma mudança de transformação integral.
Focalizando-nos

sumariamente

sobre

a

prática

do

DC

averiguámos

que,

particularmente, esta é estabelecida por profissionais ou ativistas sociais através da
organização de encontros com o propósito de levar a cabo uma pesquisa visando a
identificação de problemas, de prioridades, de fundos, de recursos, de estruturas de poder
local e de necessidades humanas. Tudo isto é feito com um verdadeiro compromisso por parte
da comunidade, tendo por base a própria comunidade, princípios elementares de uma pesquisa
participativa. Divisámos, também, que a construção de comunidade é igualmente gerida por
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ativistas sociais através de uma extensa variedade de práticas como por exemplo eventos
sociais, projetos locais com o intuito de aumentar justiça social e bem-estar individual, ao
mesmo tempo que dispõem os membros comunitários para uma atuação conjunta.
No respeitante à interligação entre DC e Sociedade Civil podemos declarar que DC
serve de ponte entre as comunidades e a sociedade civil e que ambos têm em comum originar
mudança. Abalizámos que, neste contexto, DC influi na integração social e coesão
comunitária, proporcionando uma amplitude ao potencial da sociedade civil no respeitante a
iniciativa e ação ampliando a capacidade de uma auto organização democrática da sociedade.
Atestámos que a maturidade de DC foi atingida em 1968 com grande expansão no âmbito do
trabalho social, continuando a singrar durante o governo de Gordon Brown. Ainda na
interconexão de DC com Sociedade Civil conferimos que DC tem como propósito aumentar o
envolvimento da comunidade, a inclusão social e o sentido de pertença. Para que tal aconteça
é necessário que um indivíduo, dentro da sua própria comunidade, seja considerado parte
integral da mesma e visto como um cidadão de primeira, ou seja, inteiramente ativo,
participativo e interessado.
Como remate final deste capítulo podemos asseverar que DC promove a autoconfiança,
a autoestima, a participação ativa e que, contemporaneamente, a sigla DC está a ser
substituída

por

Envolvimento

Comunitário,

Empoderamento

Comunitário

e

Comprometimento Comunitário.
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1.8 Animação Sociocultural

“ Não devemos ter medo das novas ideias!
Elas podem significar a diferença
entre o triunfo e o fracasso”.
Napoleon Hill

Pretendemos no presente capítulo definir Animação Sociocultural remetendo-nos à
perspetiva de alguns autores;
Vamos, muito sumariamente, referir as suas metas, dimensões e finalidades indicando
as estratégias que utiliza, referenciando as suas características, especificidades, preocupações
e o seu contributo para o crescimento da sociedade;
Pretendemos, também, sobretudo, mostrar, em relevo, as similitudes e as
dissemelhanças entre ASC e DC, estabelecendo, assim, as perspetivas relacionais entre estes
dois conceitos.
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1.8.1 O que é Animação Sociocultural

“Diz-me e eu esqueço,
Ensina-me e eu lembro-me,
Envolve-me e eu aprendo”.
Benjamin Franklin

Começando por atribuir uma definição a Animação Sociocultural sob o ponto de vista
de Ander-Egg (200:100) ela é enunciada como:
“Um conjunto de técnicas sociais que, baseadas numa pedagogia
participativa, têm por finalidade promover práticas e actividades
voluntárias que com a participação activa das pessoas, se
desenvolve num determinado grupo ou comunidade, e se manifesta
nos diferentes âmbitos das actividades socioculturais que
procuram o desenvolvimento da qualidade de vida”.

Depois de nos ser transmitida a ideia de que ASC visa uma ação e intervenção
conjunta de todos os indivíduos em prol de uma melhor qualidade de vida da comunidade,
prosseguimos na sua descrição e, segundo definição da Unesco “é um conjunto de práticas
sociais que têm como finalidade estimular a iniciativa, bem como a participação das
comunidades no processo do seu próprio desenvolvimento e na dinâmica global da vida
sociopolítica em que estão integradas”.14
Continuando no desenvolvimento deste conceito, referimos que,
“Animação Sociocultural é um processo racional e sistemático
que pretende conseguir por meio da clareza de objetivos uma
organização das pessoas, mediante a participação ativa para
realizar projetos eficazes e optimizadores desde a cultura, para
transformar a realidade social” (Froufe/Sanchez, 1990:36
cit.Quintas, 2007:117).

Também Peres (cit.Lopes 2006:149), nos diz que a Animação Sociocultural é
14
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“Uma estratégia política, educativa e cultural de emancipação
individual e colectiva, assente num conjunto de práticas de
investigação social, participação e acção comprometida. Um
processo

fundamentalmente

centrado

na

promoção

da

participação consciente e crítica de pessoas e grupos na vida
sócio-politica e cultural em que estão inseridos, criando espaços
para a comunicação interpessoal”.

Mediante os pontos de vista expostos, podemos constatar que na natureza da ASC está
sempre implícito a ideia de participação, ação, cultura, transformação…
Para Quintas (2007) a Animação Sociocultural é considerada como uma prática
social crítica e, num sentido lato, o verdadeiro elemento dinamizador da ASC é a cultura,
sendo através dela que a ASC se vai repercutir sobre os agregados e grupos sociais.
Já para Fernández del Castro (2000:10),
“ A ASC é uma estratégia, uma metodologia de intervenção, de
dinamização dos processos da comunidade, que trabalha para a
democracia cultural, ou seja, para fazer que cada pessoa e grupo
tenha parte activa na criação e inovação cultural e que está
directamente confrontada com a democratização cultural (….).”

Para este autor a sua origem é um resultado de intrincadas condições que dão réplica a
diferentes realidades., sendo considerada uma metodologia de intervenção com eficácia em
todos os aspetos, até o escolar embore se localize no campo da Educação Social, tendo a sua
intervenção nessa esfera de ação e não exatamente na escola como integrada no sistema
educativo, sendo, por este prisma, uma metodologia de intervenção socioeducativa.
Continuando no angulo de Fernández (2000), ele defende que a ASC é efetiva na
resolução de problemas comunitários, trabalhando em conluio com o Desenvolvimento
Comunitário. Hoje em dia, podemos ligar a sua génese ao desenvolvimento da sociedade civil
no âmbito da industrialização no início do século XIX. E, digamos que, nesse tempo, era um
tipo de ação cultural e educativa com o intuito ir de encontro às recentes especificidades
políticas de coexistência social.
Refiramos também Vallicrosa (2000:17) que define ASC como (…)
“conjunto de ações realizadas por indivíduos, grupos ou
instituições sobre uma comunidade ou sector da mesma no
quadro de uma intervenção concreta; com o propósito principal
de promover nos seus membros uma atitude de participação
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ativa no processo do seu próprio desenvolvimento, tanto social
como cultural.”

No seu parecer, há três elementos cruciais para o desenvolvimento deste processo de
intervenção que são: os Agentes, ou seja, as pessoas, grupos e instituições que impulsionam
toda a dinâmica do processo; a Ação que deve ter uma intenção de modo a alcançar a meta a
que se prpõe e o Campo de Ação, ou seja, a quem se destina, à comunidade, à povoação ou
apenas a um conjunto de pessoas.
É curioso referir que, enquanto Ventosa apontava três dimensões características à ASC,
a Cultural visando o desenvolvimento cultural, a Educativa visando o desenvolvimento
integral do indivíduo, a Social visando o desenvolvimento comunitário da sociedade mas com
um carisma de equidade e coesão, Vallicrosa (2000) vai acrescentar uma quarta dimensão, ou
seja a Política integrando uma sociedade alicerçada numa democracia participativa.
No que respeita às metodologias da ASC, estas são utilizadas em âmbitos reais, em
territórios definidos, tendo os grupos sociais também uma cultura própria e podemos afirmar
que ela é um instrumento da sociedade, sociedade essa que é organizada, com funcionalidades
socioculturais, visando uma ligação com as diversas camadas sociais. Como uma metodologia
de mediação e de cunho premeditado e com um propósito, fomenta a promoção individual e a
mudança da comunidade através da participação e do aperfeiçoamento de princípios e
preceitos sociais e culturais. Tem como intuito final o absoluto desenvolvimento das aptidões
tanto pessoais como das comunidades, intensificando-as à sua potência máxima.
Contextualizando a ASC num plano histórico, podemos dizer que o seu aparecimento
esteve diretamente relacionado com a Revolução Industrial e com todas as modificações e
transmutações inerentes. Nessa altura, as pessoas deixam o campo para se dirigirem à cidade
com o fim de laborarem nas fábricas, o que originou um aumento substancial da população
citadina mas, por outro lado, conduziu também a uma desertificação do meio rural originando
transformações significativas não só no sistema social como no familiar.
Como é natural, tal como a sociedade, assim a ciência progride em direção ao
desenvolvimento tecnológico e informático levando, consequentemente, à urgência de uma
educação permanente, visando uma progressiva atualização de saberes ao longo da vida. Este
desenvolvimento tecnológico, de uma certa maneira, vai implicar o fomentar do ócio e do
lazer, ou seja do tempo livre, o que foi também, sem dúvida, uma conquista da revolução
industrial não apenas pela constatação da sua importância mas também como direito
adquirido do ser humano que está diretamente aliado à ASC.
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É de salientar que a celeridade com que tudo aconteceu obstou a que a sociedade se
aclimatasse às recentes mudanças, imposições e dificuldades, levando, assim, ao surgir e
efetivar da ASC. Assim, “A Animação sociocultural mune-se de metodologias participativas
e ativas para promover a implicação responsável e livre dos indivíduos na comunidade onde
se inserem, tornando-os protagonistas do seu próprio desenvolvimento (…)”15 e, embora o
conceito de ASC englobe várias dimensões as que mais se destacam são, indubitavelmente, a
dimensão cultural, social e educativa, sendo o conceito de cultura o mais estreitamente ligado
ao discurso teórico da ASC.
Para ir de encontro aos ideais da ASC, definimos cultura como “(…) aquele conjunto
complexo que abarca os conhecimentos, as crenças, a arte, o direito, a moral, os costumes e
os demais hábitos e aptidões que o homem adquire enquanto membro da sociedade” (Tyler,
1871 cit. Quintas e Sanchez,1995:14). Assim, cultura é, então, conhecimentos, valores,
tradições, usos, costumes…, ou seja, tudo aquilo que é difundido e alcançado socialmente,
efeito da própria vida social.16
No que concerne ao papel a assumir, “A ASC tem como função fazer circular todo o
tipo de discurso cultural e gerar processos de participação de maneira mais ampla
possível”(Ander Egg, 1999: 25). Assim, o mediador entre a arte e o público será o Animador
Sociocultural a quem cabe o papel de facultar a difusão dos bens culturais.
No que respeita às suas preocupações, referimos que a ASC tem como preocupação
intrínseca os interesses e aspirações dos indivíduos, levando ao promover de ações que ativem
ao máximo o seu próprio crescimento e, que até, possam concorrer para a sua emancipação
nos domínios cultural, psicológico, social, afetivo e político.
É, igualmente, de aludir ao seu contributo na expansão cultural da sociedade,
entendido como
“(…) a promoção das condições institucionais favoráveis e das
competências necessárias à criação de obras e saberes, sejam elas
tratados de filosofia ou receitas culinárias, danças tradicionais ou
música de vanguarda, conhecimentos políticos ou aptidões
técnicas, artesanato ou domínio de línguas estrangeiras,
exercícios desportivos ou assistência a espetáculos, pintura ou

15
16
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frequência de museus” (Santos Silva, 1988: 30 cit. Banha et al
1994:663).17

Deste modo, a noção de tempo livre, surgida em meados do século XX, liga-se, então,
ao desenvolvimento cultural, tendo o seu apogeu na sociedade pós-industrial corrente. Claro
está que, devido ao progresso tecnológico e ao modernismo industrial, o tempo efetivo de
trabalho foi reduzido o que deu origem a um acréscimo de tempo livre. Aparece, então, a
conceção de ócio cultural que, segundo Labrange (cit. Debesse e Mialaret, 1988:149) é uma
forma de “(…) permitir às massas o acesso a grandes obras culturais, de estender ao povo a
cultura existente, de que o povo elabore uma cultura nova”.18
Neste âmbito, tem aqui papel preponderante, o Animador Sociocultural a quem cabe a
tarefa de mediar e facilitar as práticas culturais no tempo de lazer, contribuindo, deste modo,
para o crescimento cultural do cidadão comum na comunidade em que está inserido e, dada a
circunstância de a ASC se dirigir sempre a um coletivo, a um grupo ou a uma comunidade, élhe, naturalmente, conferida uma dimensão social.
Segundo Warburton (1998 cit. Calvo, 2002:21), em ASC a expressão “comunidade” é
mais usada do que a noção de “sociedade” pois intervenção refere-se a grupos ou coletivos
contextualizados na especificidade de uma “comunidade” ou território. Convenhamos que é,
precisamente, por esta razão que a ASC difere de outras formas de atuação
Constatemos,

novamente

que,

com

a

industrialização,

eclodiram

grandes

transformações estruturais em toda a sociedade causadas pela mudança científica e técnica o
que gerou alguns problemas de inadaptação perante o sucedido. Como tal, a ASC vem, assim,
em auxílio do cidadão permitindo-lhe uma adaptação à comunidade de modo a evitar o
surgimento de sintomas de “despersonalização, conformismo, alienação e passividade”.
Perante isto, podemos dizer que ASC E DC se fundem e relacionam pois,
“A

Animação

sociocultural

trabalha

no

sentido

do

Desenvolvimento Comunitário incrementando uma intervenção
estruturada que permita às comunidades um maior controlo sobre
as condições que afetam as suas próprias vidas. Trata-se,
definitivamente, de um processo através do qual se pretende
suscitar entre os membros da comunidade a participação nas
tarefas da coletividade, na gestão dos seus próprios problemas e
necessidades com o objetivo último de alcançar uma melhoria

17
18
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generalizada e global da qualidade de vida.” (Fundação de
Desenvolvimento Comunitário cit. Calvo, 2002:23).19

Face ao exposto, do mesmo modo que com o DC, aspira-se, também com a ASC a
uma transformação da comunidade através do dinamizar, comprometer e envolver do
indivíduo no florescimento da sua própria comunidade, atuando esta sempre em prol do
ultrapassar das disparidades sociais, facultando aos desprivilegiados e aos desinseridos
liberdade para se expressarem, sendo, ainda, encarada como uma tecnologia social visto ter a
pretensão de dinamizar estratégias, planos de atuação bem como didáticas operacionais
interventivas.
Úcar (1992: 109 cit. Trilla,1997:177) diz-nos que,
“(…)a ASC como tecnologia social caracteriza-se por uma
intervenção racional e sistematicamente planificada, resultado de
um processo de reflexão sobre a realidade, que enquadra um
contexto e opções ideológico-políticas vigentes e tenta responder
eficazmente às necessidades e problemáticas concretas de um
grupo social ou comunidade, através da articulação sistemática,
num desenho tecnológico de conhecimentos científicos ministrados
por diferentes ciências (psicologia, sociologia, comunicação,
pedagogia, etc.).20”

ao passo que Trilla (1997:297) nos diz que,
” (…) a Animação Sociocultural é uma estratégia de intervenção,
trabalhando para um determinado modelo de Desenvolvimento
Comunitário,

tem

como

finalidades

últimas

promover

a

participação e dinamização social a partir dos processos de
responsabilização dos indivíduos na gestão e direcção dos seus
próprios recursos”.21

Este modelo de desenvolvimento comunitário preconizado na afirmação de Trilla
(1997) faz com que a sociedade civil se torne mais forte por meio do treino do democratismo
efetuado fundamentalmente num plano associativo bem como da distribuição e partição do
poder económico, social, político, cultural, educativo, proporcionando a todos os membros da
comunidade equidade no que respeita a oportunidades.

19
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Deste modo, podemos considerar a ASC como um remédio ativo no combate a certas
anomalias da sociedade devidas a roturas de comunicação, ao desprendimento pessoal, a uma
perda de respeito e de segurança social conseguindo uma atuação que permite alcançar uma
vida social e cultural organizada durante os momentos de lazer que facultam a otimização da
formação do cidadão e, assim, não podemos negar que “(…) a ASC insere, na sua prática,
componentes educativas, tem uma dimensão educativa apesar de educação e ASC não serem
conceitos equiparáveis por terem extensões semânticas desproporcionalmente desiguais”
(Trilla 1993: 115).22
Também na opinião de Ander-Egg (1993:31), no que se refere ao conceito de
educação e à sua respetiva ligação, ele refere que,
“A educação está intimamente ligada ao processo de socialização
(à transmissão de valores, normas, crenças e comportamentos) e,
de uma forma mais restrita, o termo educação designa todo o acto
ou acção intencional, sistemática e metódica que o educador
realiza sobre o educando para favorecer o desenvolvimento das
qualidades morais, intelectuais ou físicas que toda a pessoa possui
em estado potencia (…)”.23

Podemos, assim, inferir que, por norma, a ASC se situa na área da educação nãoformal no entanto, cada vez mais a educação formal, não-formal e informal deixam de ser
consideradas compartimentos estanques e como afirma Trilla (1997) a ASC poderá permitir a
interligação entre estas três áreas da educação. E, ainda neste contexto, Trilla (1993
cit.Quintas e Sanchez, 1995: 32) afirma que, “(…) apesar da inclusão da ASC no âmbito
educativo não-formal também se projeta nos outros dois âmbitos que definem o universo
educativo – educação formal e informal – pelos contextos em que atua e pelas atividades que
promove”.24
Aliás, de hoje em dia, o próprio conceito de educação teve a sua evolução, deixando
de estar apenas aliado a parâmetros escolares e formais o que leva, certos autores a posicionar
a ASC nas várias dimensões da educação visto visar o desenvolvimento de aptidões e posturas
de cooperação interventiva e estruturada na vida social e cultural da sociedade, sendo-lhe,
neste caso, atribuído um carácter formal, logo, posicionar a ASC apenas na vertente de
educação não-formal seria meramente redutivo visto os seus planos ocorrerem em âmbitos

22
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institucionais não formais como universidades populares, centros de educação do tempo livre,
também em contextos educativos informais como em espaços urbanos abertos e, ainda, nas
instituições de âmbito formal como as escolas (Trilla, 1993, cit. Quintas e Sanchez, 1995).
De igual modo, a própria noção de educação tem vindo a comportar metamorfoses
visto já não ser apenas função particular da escola, o seu espectro é muito mais abrangente do
que unicamente instruir, e o haver uma idade própria e específica para se ensinar deixou de ter
sentido. Constata-se, então, que a educação defronta novos reptos, novos requisitos, tendo de
adotar outras posturas no concernente a comprometimentos e funções, podendo, assim,
perspetivar Lengrand (1970: 55-56) ao afirmar que as novas responsabilidades da educação
acabam por
“ (…) favorecer o estabelecimento de estruturas e métodos que
ajudem o ser humano, ao longo da sua existência, a prosseguir a
aprendizagem e a formação; e equipar o indivíduo para que ele se
torne o mais possível, o agente e o instrumento do seu próprio
desenvolvimento

graças

às

múltiplas

modalidades

do

autodidactismo”.

Tudo isto tende a levar-nos na direção da ASC e, ao mesmo tempo levantando outra
questão, ou seja, a questão da educação permanente que segundo a UNESCO citado por
Quintas e Sanchez (1995:32) “(…) engloba todos os processos educativos que afetam o ser
humano; é um processo contínuo ao longo da vida. A educação deixa de ser reduzida ao
contexto estritamente escolar, contribuindo de forma profunda para a evolução do conceito
de educação, para a pluralidade e diversidade de abordagens e práticas educativas
atuais(…)”25e, neste ponto, a ASC arroga um papel relevante, o de defender e fomentar a
realização deste protótipo de educação não só através da motivação dos indivíduos mas
também tentando ultrapassar situações de inatividade, empenhando-se numa aprendizagem ao
longo de toda a vida, proporcionando, assim, uma igualdade de oportunidades e um
aperfeiçoar da qualidade de vida.
Citemos, novamente, Trilla (1997) que declara que “Um dos conceitos fundamentais à
volta do qual tem girado o discurso teórico da animação sociocultural tem sido o da cultura
(…)”26 no entanto, essa cultura não é uma cultura escolástica ou até uma cultura genérica e,
também não se pode dizer que seja, por sua vez, uma cultura erudita, da elite, não, o seu

25
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conceito é muito mais lato porque mediante Trilla, a ideia de cultura com mais intimidade
com a animação sociocultural é;
“(…) conhecimentos, valores, tradições, costumes, procedimentos
e técnicas, normas e formas de relação… - que se transmite e
adquire através da aprendizagem. É a informação que se transfere
socialmente e não geneticamente; o que se herda e se gera na vida
social, e não o que se transmite e desenvolve no plano da pura
biologia”.27

Assim, constatamos o quão vasta é a dimensão atribuída ao conceito de Animação
Sociocultural, sendo também diversas as suas características. Podemos vê-la como ação,
intervenção, atuação implicando, então, o que o agente faz; podemos também vê-la como uma
atividade ou prática social e, neste caso, implica o que o agente aciona em conjunto com os
destinatários; podemos encará-la também como um método e, consequentemente uma
metodologia, um modo de executar ou uma técnica e, logicamente uma tecnologia, um meio
ou instrumento; podemos, até, encará-la como um processo, envolvendo, nesta aceção, o
desenrolar e progresso dos eventos; pode, de igual modo ser considerada como um programa,
um projeto e, desta maneira estaria em relevo o trabalho de esboço das ações, dos processos,
das atividades; de modo similar, pode ser vista como uma função social, ou seja, não apenas
incluída na comunidade mas endógena à mesma; por último, pode ainda ser caracterizada
como fator, dando-se relevo ao cunho operativo da animação sociocultural, ou seja, pronta a
criar, lançar, originar, motivar processos. (Trilla, 1997).
Podemos verbalizar que as suas finalidades se podem referir a algo tão geral como a
formação absoluta dos indivíduos ou a transformação da sociedade; ou até podem referir-se a
algo tão extremo como a autogestão social ou, peculiarmente, referir-se a algo com tanta
especificidade como dar a conhecer a cultura popular local e, quanto aos conceitos mais
contíguos à animação sociocultural, podemos referir que alguns dos seus familiares mais
chegados poderão ser, entre outros, a educação não formal, a educação popular, a educação
permanente, a educação de adultos, a educação para o ócio e para o tempo livre, o
desenvolvimento comunitário…Como esta abrange uma diversidade de realidades tem, por
isso,

variadas

definições

e

caracterizações.

Podemos

também

afirmar

que,

na

contemporaneidade, o seu âmbito é muito mais amplo, sendo o seu campo de objetivos,
destinatários e atividades igualmente muito mais vasto (Trilla, 1997).
27

(Idem)
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Como declara Trilla (1997),
“Este pluralismo conceptual e suas implicações e destinatários faz
da animação sociocultural um modelo de intervenção específico
mediante

diferentes

metodologias

e

campos

de

atuação

prioritárias segundo os diversos países e contextos territoriais. De
acordo com as intervenções obedece a propostas distintas, como a
democratização cultural, o desenvolvimento comunitário, a
organização da comunidade, a educação popular, a difusão
cultural, o uso do tempo livre (…)”28,

sendo o seu campo mais perseverante a atividade cultural, possibilitando a acessibilidade aos
proveitos culturais propagando, assim, a cultura a toda a população, facultando meios de
desenvolvimento cultural às pessoas, prezando a própria identidade cultural.
Referindo, ainda, outro aspeto da animação sociocultural, ou seja, considerando-a
como uma estratégia de intervenção comunitária ela é, sem dúvida, um instrumento
apropriado para incrementar este processo de interferência visto proporcionar ações, meios,
recursos para o democratismo, participação, solidarização e coesão social dentro dum bairro,
duma povoação ou da própria comunidade. Considerada, novamente, como uma estratégia de
intervenção que diligencia por um particular arquétipo de desenvolvimento comunitário, ou
seja, um desenvolvimento comunitário que tem como fulcro a comunidade pois é na
comunidade, desde a comunidade e para a comunidade que tudo se processa, sendo as metas
finais fomentar a participação e dinamização social, desde os processos de responsabilização
das pessoas na administração e gerência dos seus próprios recursos. Segundo Lenoir (1989),
um desenvolvimento percebido como “(…) integral e endógeno; integral enquanto capaz de
unir entre si os progressos económicos, sociais, culturais, morais, reforçando-os na sua
relação mútua. Endógeno, como o passo de si mesmo a um nível superior, em relações
totalmente positiva com os outros.”29
Podemos concluir também que, a animação sociocultural, pelos métodos, técnicas e
estilo que utiliza, é também uma estratégia apropriada para uma participação, motivação e
dinamização de toda a sociedade civil.

28
29
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1.9 - Animação Sociocultural e Desenvolvimento Comunitário

“Ninguém é tão sábio que nada tenha para aprender,
nem tão tolo que nada tenha para ensinar”.
Blaise Pascal

Segundo Quintas (2007), tanto o conceito de Desenvolvimento Comunitário como o
de Animação Sociocultural pressupõem a existência da comunidade a qual se encontra
determinada por redes sociais conetadas a um território. A verdadeira razão de
Desenvolvimento Comunitário é, sem dúvida, alcançar que os membros da população alvo
cooperem na ação.
As relações entre Animação Sociocultural e Desenvolvimento Comunitário podem ser
encaradas de uma maneira distinta, no entanto no que respeita à ação social complementam-se.
Aliás, ambos os conceitos são o resultado de um modo moroso de transformação social para
aperfeiçoar a qualidade de vida dos indivíduos. E podemos afirmar que “A Animação
Sociocultural facilita o acesso da comunidade à cultura e aos valores comuns e a todas as
potencialidades de desenvolvimento e de progresso que constituem o património coletivo”
(Quintas,2007:109).
No ponto de vista deste autor, tanto o Desenvolvimento Comunitário como a
Animação Sociocultural podem ser considerados realidades sociais a afirmar-se num plano
interventivo e no contexto da educação não formal. São até dois marcos que, normalmente, se
empregam com a mesma conotação e que, no seu âmago, vistos como métodos interventivos
sociais aparecem com poucas diferenças.
Ele considera que, o Desenvolvimento Comunitário de espectro mais abrangente que a
Animação Sociocultural, sendo uma modalidade profissional da animação é, assim, uma
técnica utilizada para impulsionar os agregados sociais visando, na íntegra, o
desenvolvimento da comunidade. Este desenvolvimento abrange diversos e diferentes graus
de aptidões profissionais bem como vários programas para fomentar o desenvolvimento
económico, social, regional e outros…
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Então, a “Animação Sociocultural seria a técnica ou metodologia que se aplica em certas formas de
Trabalho Comunitário como é o Desenvolvimento Comunitário. Portanto, uma das metodologias usadas no
Desenvolvimento Comunitário pode ser a Animação Sociocultural” (Ibid: 110),

pressupondo-se pois que

um prolongamento do desenvolvimento individual leva ao Desenvolvimento Comunitário.
As atividades intervencionistas, na atualidade, devem centralizar-se em grupos,
bairros…delimitados não só por uma área geográfica específica mas também por uma
organização social com estabilidade em vez de se centrarem em entes personificados e, dentro
deste contexto, não poderíamos deixar de apresentar uma definição de comunidade: “(…) um
sistema de relações sociais num espaço definido, integrado numa base de interesses e
necessidades comuns” (Kisnerman, 1986:33 cit. Quintas, 2007:110); ou/e “(…) conjunto de
pessoas que habitam o mesmo território, com certos laços e certos interesses em comum”
(Marchioni, 1989: 69 cit Quintas, 2007:110).
Ainda, neste âmbito, Quintas (2007) aponta certos fatores basilares que qualificam a
comunidade, tais como:
Territorialização, como o lugar onde as pessoas se interrelacionam, desenvolvem
funções sociais, personalizam o impessoal, estabelecem interações pessoais com a
coletividade; Identificação de laços afetivos, onde as pessoas buscam fatores de ordem
cultural e social que assim os reconheça; Solidariedade, onde se dá extrema relevância à
cooperação, considerada o plano por excelência para ultrapassar e resolver os problemas e
Compromisso perante os valores, ou seja, entre os membros existe união, uma cooperação
enraizada e perpetuada e uma verdadeira consciência de pertença.
É de notar que a comunidade atual, dos tempos modernos, é uma organização bem
mais complexa do que era tradicionalmente, o que não é de admirar pois a sociedade que a
forma também se tornou cúmplice desta mudança, “A comunidade, como micro sociedade,
plasma em seu funcionamento a realidade global com irrepetíveis e diversas tonalidades”
(Marchioni, 1989 cit. Quintas, 2007:113).
Este autor diz-nos que o Desenvolvimento Comunitário, visto como uma técnica de
ação social, foi já utilizado, há anos, pela ONU, com o propósito de aperfeiçoar a vida dos
campesinos. OS seus processos implicam um plano de conhecimento intenso da comunidade,
dissecando invariavelmente todos os seus componentes de modo a potenciar a interação mas
uma interação obrigatoriamente participativa. Por sua vez, a Animação Sociocultural como
prática social crítica, tem como dinâmica o fator cultura num sentido vasto de modo a focar-se
em grupos sociais. Mas a cultura visada pela Animação Sociocultural tem características
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muito próprias, ou seja, nasceu no povo e pelo povo, sendo, por conseguinte, uma cultura
verdadeiramente pluralista, criadora, implicada e com envergadura para responder a questões
da coletividade. A didática da Animação Sociocultural é aplicada em âmbitos reais, com
ostentações interpostas num território, tendo os grupos sociais, a quem ela se dirige, a sua
própria cultura.
Deste modo, segundo Marchioni (1989), uma das metas fulcrais da Animação
Sociocultural é a metamorfose social, em todos os parâmetros, desse território específico.
Essa metamorfose social pressupõe oposição, mutação, rotura com a atual, bem como um
desenvolvimento individual e de grupo. Como didática social versus cultural ela envolve, não
apenas o desenvolvimento individual mas também a mudança civil como sustentáculo a
aperfeiçoar o nível de vida da comunidade e respetivos membros, visto a sua função ser
particularmente coletiva.
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1.9.1 - A Animação Sociocultural no contexto do Desenvolvimento Comunitário

“Eu nunca permiti que a instrução escolar
interferisse na minha educação”.
Mark Twain

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Quadro 2 - Dissimilitudes entre DC e ASC

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Origem

Ligado a países de fraco desenvolvimento
económico e sociocultural:
Melhorar condições de vida com base num
desenvolvimento económico
Finalidade
Superar realidade humana atual;
Gerar mudança social progressiva.
Desenvolvimento integral das
comunidades; (Quintana, 1988)
Destinatários
Voluntários e trabalhadores.
Pessoas segregadas em países do 3º Mundo,
regiões de África e América Latina
Âmbito Educativo
Motivação, desenvolvimento de
Valores de liberdade, competências,
capacidades, democracia cultural,
participação ativa;
transformação sociocultural
Educação comunitária; formação de novos
empreendimentos comerciais.
Objetivos
Reforma social; vida melhor de todos os
Ultrapassar da pobreza;
cidadãos através de uma democracia
Desenvolvimento global e integral da
Cultural (Quintas, 2007)
comunidade.
Ligada à educação popular em países
desenvolvidos. (Besnard, 1930)

Nível de Participação
Pessoas e grupos sociais para atingir
Pessoas e grupos sociais para atigir
objetivos culturais.
objetivos económicos.
Formulação de Projetos
Diagnóstico/Planificação/Execução/Avaliaç
Diagnóstico/Planificação/Execução/Avaliaçã
ão
o
Democracia Cultural
Cultura Pluralista

Cultura Pluralista
Fontes: Autores Referidos - Elaboração Própria
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Perspetivas Relacionais

Procurámos, neste quadro, estabelecer as principais comunalidades e assimetrias
existentes entre Animação Sociocultural e Desenvolvimento Comunitário referentemente a
certos parâmetros.
Analisando, assim, as perspetivas relacionais entre estes dois conceitos congéneres
constatamos que,
No que respeita à sua Origem, o Desenvolvimento Comunitário encontra-se
estritamente ligado a países com um fraco desenvolvimento económico e sociocultural, cuja
meta é, então o prosperar das condições de vida dos habitantes desses países, baseando-se,
todavia, num desenvolvimento económico; por sua vez, a Animação Sociocultural, segundo
Besnard (1930:30 cit. Quintas, 2007) aparece ligada à educação popular tendo as suas origens
não em países subdesenvolvidos, como o DC, mas, sim, em países desenvolvidos,
caracterizados por grandes tecnologias, por um acréscimo de tempo livre, por grandes cidades
massificadas, repletas de pobreza, de discriminação social mas, no que respeita a produtos e
dispêndio, com outro género de progressos
No que concerne à Finalidade “o Desenvolvimento Comunitário, na ótica de Quintana
(1988:9 cit. Quintas, 2007) arbitra como finalidade a superação da realidade humana atual,
levando-a a níveis superiores de aperfeiçoamento e qualidade de vida. Assim, o alvo capital é
a obtenção do desenvolvimento integral das comunidades, conseguindo-se através de um
plano social bem como através da colaboração como elementos básicos na globalidade do
processo de desenvolvimento comunitário; a Animação Sociocultural é “(…) uma técnica
social, uma metodologia ou uma prática social crítica – também o é o Desenvolvimento
Comunitário - com uma finalidade de gerar progressivamente a mudança social (Quintas,
2007: 118). “o desenvolvimento comunitário poria a ênfase na finalidade do processo de
intervenção”” (Ucar, 1992: 61).
Pondo-se, agora, o enfoque nos Destinatários, o Desenvolvimento Comunitário foi
gerado como uma técnica de ação social com o fim de tornar melhores as situações em que se
encontram as pessoas que são objeto de segregação, essencialmente rurais, em países de
Terceiro Mundo, em regiões de África, Ásia ou América Latina. Até foram postos em ação
projetos de desenvolvimento em torno das carências essenciais das pessoas por instituições
como a ONU, UNESCO, UNICEF e outras afins; a Animação Sociocultural apareceu com o
fim de proporcionar aos voluntários e trabalhadores a aquisição de cultura.

85

Enquadramento Teórico

No referente ao Âmbito Educativo, é evidente que, tanto o Desenvolvimento
Comunitário como a Animação Sociocultural estão relacionados com a noção de educação. O
Desenvolvimento Comunitário ao prosseguir, na íntegra, tanto o desenvolvimento das pessoas
em grupos como em comunidades, manifesta-se como um processo educativo, sem deixar de
ter em atenção considerações ou valores de liberdade, aludindo igualmente às suas aptidões de
implicação e a uma enérgica participação.
Referencia-se, desde já, a educação comunitária como participação das coletividades
na educação a fim de dar cumprimento a todas as necessidades, incrementando, assim, o
desenvolvimento comunitário; a Animação Sociocultural, sendo uma prática educativa, tem
como intenção formal a motivação das pessoas ou grupos em direção a metas precisas, tais
como desenvolvimento de capacidades, democracia cultural, transformação social e tantas
outras. O que é de salientar é que a Animação Sociocultural apenas referencia pessoas e
grupos como dinamizadores da mudança socioculturais ao passo que o Desenvolvimento
Comunitário tem predominância, por vezes, pelo aspeto económico, ou seja, a formação de
novos empreendimentos comerciais.
Quanto aos Objetivos, já desde os seus primórdios que o Desenvolvimento
Comunitário tem como meta central o ultrapassar da pobreza dos agregados discriminados em
sociedades precariamente desenvolvidas, promovendo uma participação ativa de todos os
indivíduos visando a superação de situações miseráveis e de penúria. Posteriormente, acresce
a esta meta um desenvolvimento não apenas na íntegra mas também na globalidade de todas
as condições e agentes afetos à vida da comunidade; A Animação Sociocultural diligencia
através duma democracia cultural uma reforma social e uma vida melhor para todos os
cidadãos.
“Daí que, a ASC seja uma das metodologias práticas que se usam
para potenciar o Desenvolvimento Comunitário. A ASC é uma
metodologia utilizada para provocar mudanças de atitude e de
conduta nas pessoas, oferecer aos agregados oportunidades para
que reforcem o sentido da sua identidade e de pertença à
comunidade” (Quintas, 2007: 119).

No respeitante ao Nível de Participação, para alcançar os objetivos culturais e
económicos propostos, tanto uma como outra metodologia se servem da participação das
pessoas bem como dos grupos sociais. Tanto DC como a ASC gozam de uma certa autoridade
e poder reivindicativos, particularmente se os projetos de mudança social forem financiados
pelos seus próprios recursos ou, então, se forem levados a cabo sem qualquer ajuda de
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entidades públicas. “A participação constitui a pedra para garantir o bem-estar social e a
qualidade de vida” (Trigueros,1991:7).
No tocante à Formulação de Projetos, quer a sua execução seja por parte da ASC ou
do DC, seguem-se exatamente os mesmos trâmites, ou seja, são diagnosticadas as
necessidades, seguindo-se uma planificação, uma aplicação/execução e a respetiva avaliação.
Finalmente, em direção a uma Democracia Cultural, tanto a ASC como o DC dão
ênfase a um tipo de cultura pluralista, criadora, comunitária, crítica e implicada visando,
sobretudo, que as pessoas sejam, elas mesmas, promotoras e defensoras da sua identidade
cultural e que, para sua própria realização pessoal e da comunidade, concebam novas causas.
Conforme descrito concluímos que a ASC tem por base uma didática social, visando
todos os âmbitos da existência, todas as idades, todas as camadas sociais através de
variadíssimas ações. Uma das suas metas é a equidade entre os indivíduos por meio da
educação e atividades culturais. Uma das suas pretensões é estimular a iniciativa e
participação, transformar a realidade social, tornando o indivíduo o protagonista do seu
próprio desenvolvimento. Ela é uma tecnologia social pois pretende ativar estratégias, planos
de atuação bem como didáticas operacionais interventivas.
Pelo que nos foi dado constatar, o amago da ASC é a cultura e é dela que se serve para
atuar nos diversos campos sociais de modo a atingir os fins a que se propõe. É seu propósito
incrementar a ascensão individual e a transformação da comunidade. Podemos afirmar qua a
ASC, de um certo modo, brotou da rapidez com que certas consequências da revolução
industrial se impuseram e, às quais foi difícil uma imediata habituação, Estamo-nos a referir,
essencialmente, ao vislumbrar de uma educação para toda a vida, da importância atribuída ao
tempo livre, ócio e lazer. Providencia, também, nesta época de mudança social, uma ajuda
preciosa ao indivíduo, fazendo-o sentir adaptado à comunidade e não alienado, conformista e
passivo.
Verificámos que a ASC abarca diversas dimensões, no entanto, as que mais se
adequam ao seu perfil são a dimensão cultural, social e educativa, sendo o conceito de cultura
o conceito mais intrinsecamente ligado à sua teoria. Verificámos, também, que a dimensão
social da ASC lhe é atribuída devido à sua incidência se repercutir a grupos e comunidades.
Tem

como

finalidades

últimas

promover

a

participação

e

dinamização

social,

responsabilizando os próprios indivíduos em gerir e direcionar os seus próprios recursos,
proporcionando igualação de oportunidades.
Apurámos, similarmente, que os caminhos da ASC e do DC se cruzam e intersetam
pois ambos procuram a participação do indivíduo na sua comunidade, gerindo os seus
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próprios problemas com o intuito de melhorar a sua qualidade de vida e superar desigualdades
sociais.
Comprovámos que educação e ASC são conceitos distintos embora ASC tenha uma
forte componente educativa e, será ela, o elo de ligação entre os três grandes modelos de
educação, ou seja, Educação Formal, Informal e Não-Formal se bem que, esteja mais
diretamente ligada à ENF. Reconhecemos, então que, devido às atividades promovidas e à sua
atuação em determinados contextos, a ASC pode visar um desenvolvimento de capacidades e
atitudes de colaboração interventiva e organizada tanto na vida social como na cultural da
coletividade. Podemos afirmar que possui um cunho formal, assim, a sua intervenção inserese neste âmbito, por exemplo em escolas; é de âmbito não-formal em universidades
populares, centros de educação do tempo livre…; é de âmbito informal em, por exemplo,
espaços urbanos abertos… Certificámos, também, que o próprio conceito de educação, hoje
muito mais abrangente, extravasando o contexto escolar, mais nos liga aos trilhos da ASC.
Remetendo-nos, novamente à ligação da ASC com o conceito de cultura mas uma cultura
muito específica, ou seja, não uma cultura erudita, elitista, escolar, geral mas com uma noção
muitíssimo mais vasta, ou seja, uma cultura pluralista, criadora, pronta a responder a questões
do coletivo, englobando saberes, usos, valores, comportamentos, práticas, regras, enfim que
nasceu do povo para o povo.
Aferimos que no seu papel interventivo, outro aspeto da ASC é a sua contribuição para
uma democratização participativa, solidária e coesa da comunidade, dinamizando, igualmente,
a sociedade civil.
Como súmula, apontamos, então, as principais similaridades entre estes dois
dinossauros culturais, ou seja, entre ASC e DC.
Constatámos, pois que, ambos,
 subentendem a subsistência de comunidade;
 são o efeito/consequência de uma longa transformação social de modo a
melhorar a qualidade de vida dos indivíduos:
 são realidades sociais com imposição em planos de intervenção no âmbito da
ENF;
 são uma técnica social, uma metodologia ou prática social crítica;
 se relacionam com a noção de educação;
 se servem da participação das pessoas ou grupos sociais para atingir objetivos
culturais e económicos;
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desfrutam de certa autoridade, de poder reivindicativo, essencialmente se

forem projetos autossustentáveis;
Aliás, são dois termos tão próximos que, até, se empregam com a mesma conotação,
tendo na sua essência poucas dissemelhanças. No entanto, podemos dizer também que, uma
das metodologias ou técnicas de que o DC se mune é a ASC.
Todavia, podemos também afirmar que, entre ASC e DC existem dissemelhanças,
senão vejamos, a:


ASC facilita o acesso da comunidade à cultura, valores comuns e

potencialidades de desenvolvimento e progresso da coletividade enquanto o DC
pretende alcançar que a população alvo coopere na ação;


ASC, uma prática social crítica, tem como dinâmica o fator cultura focado em

grupos sociais enquanto DC, de espectro mais abrangente, aponta para o
desenvolvimento integral da comunidade;


ASC visa uma metamorfose social, em todos os parâmetros, num território

específico enquanto DC, técnica de ação social, potencia uma interação participativa;
No respeitante à sua origem, a



ASC está ligada à educação popular, não em países subdesenvolvidos mas sim

em países desenvolvidos em tecnologias, com tempo livre, com cidades
massificadas, cheias de pobreza, de discriminação social mas com progresso no
concernente a gastos e produtos enquanto DC está ligado a países de fraco
desenvolvimento económico e sociocultural, tendo como meta melhorar as condições
de vida mas com base num desenvolvimento económico;
No considerante à finalidade de cada um, a


ASC é uma técnica social com a finalidade de gerar progressivamente a

mudança social enquanto o DC é uma técnica social com finalidade de processo de
intervenção, de superação da realidade humana atual com níveis superiores de
melhoramento e qualidade de vida, tendo como base conseguir o desenvolvimento
integral das comunidades através de um planeamento social e da colaboração;
No concernente aos seus destinatários, a


ASC visa proporcionar a aquisição de cultura aos seus voluntários e

trabalhadores enquanto DC pretende tornar melhor a situação em que se encontram
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as pessoas segregadas em países do terceiro mundo, em regiões de África e América
Latina;
No tocante ao âmbito educativo, a


ASC, prática educativa, tem como intuito formal a motivação das pessoas ou

grupos sociais para propósitos específicos como desenvolvimento de capacidades,
democracia cultural, transformação social, sendo de realçar que as pessoas e grupos é
que são os dinamizadores da mudança sociocultural enquanto DC, processo
educativo pois segue integralmente o desenvolvimento dos indivíduos em grupos e
comunidades, tem em atenção valores de liberdade, competências e participação
ativa, visa a educação comunitária como a participação das comunidades na
educação e, privilegia o aspeto socioeconómico, a formação de novos
empreendimentos comerciais;
No referente aos seus objetivos, a


ASC prevê uma reforma social e uma vida melhor de todos os cidadãos através

de uma democracia cultural; aliás, é uma metodologia prática na potenciação do DC;
uma metodologia usada para despertar alteração de postura, comportamento das
pessoas, reforço do sentido de identidade e pertença à comunidade enquanto DC
mira o ultrapassar da pobreza de agregados discriminados em sociedades
precariamente desenvolvidas, acionando uma participação ativa de todos os
indivíduos, tem em mira, também, o desenvolvimento global de todas as condições e
agentes ligados à vida da comunidade;
No pertencente aos seus níveis de participação, a


ASC utiliza pessoas e grupos sociais para atingir objetivos culturais enquanto o

DC utiliza, do mesmo modo, pessoas e grupos sociais mas para atingir objetivos
económicos; ambos têm poder reivindicativo em projetos autossustentáveis;
Relativamente à formulação de projetos tanto a ASC como o DC seguem exatamente
os mesmos passos ao fazer uma diagnose das necessidades, uma planificação, execução e a
respetiva avaliação;
Comparativamente à democracia cultural, ambos, ASC e DC, dão enfoque a um
modelo de cultura pluralistas, criativa, gregária, em que os cidadãos promovem e defendem a
sua comunidade, gerando novas sementes.
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Como desfecho deste capítulo, reiteramos a nossa crença de que, ASC e DC se
aglutinam nas suas práticas, têm uma ligação de enorme cumplicidade e intimidade, sendo
apenas separados por ténues nuances que, por vezes, nos transcendem.
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II- A EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

EDUCAÇÃO

“Educação é uma coisa essencial e necessária
Porque sem ela apenas derrotas são obtidas
Educação é um material sustentador da vida
Sem ela não podemos levar uma vida afim
Educação não é só sobre conhecimento livresco
Mas é também sobre conhecimento prático
Educação mantém uma pessoa erguida
Educação ajuda uma pessoa a combater todos os seus inimigos
Se um homem é educado
Ele pode ser destruído mas não derrotado
Educação ajuda-nos a distinguir entre o que é certo e o que é errado
Educação é como jogar o jogo da vida.”

Shanky Jainy
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2. Educação

“Uma educação não é o quanto tu apostaste na memória,
ou mesmo o quanto tu sabes.
É ser capaz de diferenciar entre o que tu sabes e o que não sabes.”
Anatole France

Pretendemos, neste capítulo, dar uma definição de um termo de tão vasto alcance e
conotação, ou seja, Educação.
Comentamos, sucintamente, sobre o sistema de Educação Formal em Inglaterra.
Procuramos dar, também, uma definição de Educação/Espaço Formal, de Educação/Espaço
Informal e de Aprendizagem Informal. Focamos a importância da validação deste modelo de
Educação/Aprendizagem.
De seguida, procuramos definir Educação/Espaço Não-Formal, referenciar o papel das
Organizações da Juventude na sua implementação e incremento, focando-nos no ponto de
vista de Thomas La Belle.
Passamos, depois, a dar uma definição de Educação Comunitária, estabelecendo
parâmetros simétricos com a Educação Não-Formal. Retratamos o papel da escola na
comunidade e caracterizamos escola comunitária. Aludimos, ainda, ao conceito de
comunidade, referindo algumas das suas especificidades, focando trabalho comunitário e a
própria organização da comunidade, contextualizando comunidade em Inglaterra.
Comecemos por definir este vocábulo mediante diversos pontos de vista.
Conforme definição inclusa na Wikipedia, educação é
“(…) o ato ou processo de educar ou ser educado; o conhecimento
ou competência obtido ou desenvolvido através de um processo de
aprendizagem; um programa de instrução de um tipo ou nível
especificado; o campo de estudo que está preocupado com a
pedagogia

do

ensino

e

aprendizagem;

uma

experiência

educacional ou instrutiva.”

Para outros:
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“Educação é uma prática social inerente à existência humana e
pode caracterizar-se como o conjunto de atividades através das
quais as pessoas aprendem e ensinam o seu universo natural e
sociocultural. … A educação é uma realidade social que implica a
formação do homem em todas as suas dimensões ” (Caride,
Freitas, Callejas, 2007:159, 160).

Continuando na ótica dos autores referidos na citação anterior, falando de educação
num sentido pragmático e de âmbito generalizado, esta pode ser definida como um processo
de amplitude social onde o indivíduo, através de práticas e agentes diversificados aprende,
aprendendo, ensina, ensinando, partilhando os diferentes saberes, atitudes, valores e condutas
que proporcionam o remodelar de uma existência comum.
Segundo Caride (1983), a educação como criadora de desenvolvimento tem influência
tanto nas oportunidades individuais como grupais, impulsiona a mutabilidade social,
aperfeiçoa os cometimentos financeiros e fomenta o repartir da riqueza duma maneira mais
equitativa, ou seja proporciona conjunturas ajustadas ao desenvolvimento económico e bemestar social. Mediante esta perspetiva, poder-se-ia, então dizer que a educação seria um plano
apropriado para ultrapassar as dificuldades de comunidades subdesenvolvidas, atenuando,
assim, situações de penúria e falta de segurança social.
Consoante declaração da UNESCO a educação deve servir o indivíduo e favorecer o
seu desenvolvimento absoluto, mostrar preocupação pela realidade ambiental, tendo como
complemento, igualmente, a realidade familiar e social conduzindo-a para uma atuação
política, laboral, económica, social e cultural.
Na ótica de Malassis (1995), educação é juntamente razão e efeito do desenvolvimento,
da mesma maneira, o desenvolvimento é de igual modo razão e efeito da educação. Na
realidade, “(…) o próprio processo de desenvolvimento é educação”, logo, “a educação é
uma parte orgânica do processo de desenvolvimento” (Carnoy, 1990: 97-98, cit. Caride,
Freitas, Callejas, 2007:180).
Visto isto, penso que podemos inferir que, sem educação não há desenvolvimento e
que a educação é, por excelência, a base para o despoletar e potencializar do desenvolvimento,
seja ele de que tipo for.
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2.1 - Educação Formal

“Quem forma se forma e re-forma ao formar
e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”.
Paulo Freire

Segundo Coombs e Ahmed (1974:8), Educação Formal é um
“(…)

sistema

de

educação

altamente

institucionalizado,

hierarquicamente estruturado, cronologicamente graduado, indo
da escola primária até à universidade e incluindo, além de estudos
académicos gerais uma variedade de programas e instituições
especializados para treino técnico e profissional a tempo
inteiro”.30

Embora com uma definição diferente, o amago é o mesmo visto a Wikipedia referir
que a “Educação Formal é um processo de treinar e desenvolver as pessoas em
conhecimento, competências, mente e carácter num programa estruturado e certificado”.
Também perante a ótica de Caride, Freitas e Callejas (2007: 163), “Educação Formal
é uma modalidade educativa institucionalizada, convencional e oficial, que responde a uma
organização rígida, orientada para conteúdos estabelecidos num currículo prescrito pelas
componentes da sociedade a que se aplica.”
Citemos, de igual modo a perspetiva de Daniel Schugurensky (2006) que nos diz que
Educação Formal se define como uma escada institucional que começa no pré-escolar e vai
até aos estudos graduados, tendo vários traços específicos. Passa-se a citar alguns deles: é
grandemente institucionalizada; inclui a educação básica que é compulsória, promove um
currículo estabelecido e firmado pelo estado com metas precisas e declaradas e organismos de
avaliação, assalaria professores qualificados e as atividades institucionais são grandemente
pautadas pelo estado; é preliminar, introdutória por natureza pois cada nível prepara os
estudantes para o nível seguinte e para entrar num determinado nível serve de pré-requisito
30

Rogers, A. (2004) 'Looking again at non-formal and informal education - towards a new paradigm', the
encyclopaedia of informal education, www.infed.org/biblio/non_formal_paradigm.htm
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para que complete satisfatoriamente o anterior; é um sistema que obedece a hierarquias, tendo
no topo ministros da educação e na base os estudantes; no final de cada nível e grau, é
concedido um certificado aos graduados ou qualificados o qual permite passar ao nível ou
grau seguinte ou, então, ser aceite no mercado de trabalho formal.
De igual modo, o CEDEFOP, Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação
Profissional (2000) e o Communication (2001) definem Aprendizagem Formal, declarando
que esta “consiste em aprendizagem que ocorre dentro de um contexto organizado e
estruturado, e que é definido para aprendizagem, podendo levar a um reconhecimento formal
como seja um diploma ou certificado, referindo, ainda que esta aprendizagem é intencional
por parte da perspetiva do estudante.
No entanto, como o próprio Conselho Europeu reconhece, o sistema de educação
formal, só por si, já não pode responder aos desafios da sociedade moderna e, por isso, recebe
como reenforço outro tipo de práticas, nomeadamente, práticas educacionais não formais.
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2.1.1 – Educação em Inglaterra

“A escola é aprender coisas que não queres saber,
rodeada por pessoas que desejas não conhenhecer,
enquanto trabalhando em direção a um futuro
que não sabes se algum dia virá.”
Dave Kellet

A educação é obrigatória para todas as crianças dos cinco aos dezasseis anos, no
entanto, em 2008, essa obrigatoriedade passou para os dezoito anos.
O ensino primário vai dos quatro aos dez, onze anos e o secundário dos onze aos
dezassete. Aos quinze/dezasseis anos é atribuído o GCSE, ou seja, General Certificate of
Secondary Education – Certificado Geral da Educação Secundaria, com exames às disciplinas
de Inglês, Matemática e Ciências nos quais os alunos têm que passar para deixar a escola com
sucesso. Posteriormente, têm exames a todas as disciplinas, aos dezassete, “A Levels”, para
poderem entrar na Universidade. Se a Universidade escolhida for Oxford ou Cambridge, os
estudantes terão de realizar mais três exames, Inglês, Cultura Geral mais à disciplina
específica que vão seguir. Para além destes, ainda têm que ser bons em desporto.
No que concerne à educação superior, esta começa com um grau de bacharel de três
anos. Os graus de pós-graduação incluem o “Master’s Degree” e “Doctor of Philosophy, um
grau de pesquisa que geralmente leva, no mínimo, três anos.
Quanto ao ano escolar, este tem início no dia um de Setembro.
Tanto as escolas como as universidades estatais são financiadas através de impostos
nacionais e o ensino é gratuito para os alunos dos três aos dezoito se bem que, as escolas
possam cobrar por atividades extras como natação, teatro, visitas de estudo embora, em
alguns casos, esses custos possam ser voluntários de modo a assegurar a participação nesses
eventos aos que não têm possibilidades de pagar. Estas escolas são frequentadas por cerca de
noventa e três por cento das crianças inglesas em idade escolar.
Há ainda uma minoria de escolas que também são financiadas pelo estado, estando
neste campo as escolas de fé mais frequentemente ligadas à Igreja de Inglaterra ou à Igreja
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Católica Romana. Também se englobam neste campo um pequeno número de escolas em
regime de internamento que apenas cobram pelo internamento mas não pelo ensino
propriamente dito.
Não podemos deixar de referir as escolas independentes, geralmente chamadas Public
Schools, frequentadas por cerca de sete por cento das crianças inglesas em idade escolar.
Estas funcionam em privado, a educação é paga e podem funcionar igualmente em regime de
internamento. Damos exemplo de duas famosas, e seletivas, Harrow e Eton, onde os
estudantes têm de passar o “Common Entrance Exam” para serem admitidos.
Tanto os alunos das escolas estatais como os das escolas independentes fazem, então,
os exames “GCSE” que marcam o fim da escolaridade obrigatória O “Sixth Form” entre os
dezasseis e os dezoito não é obrigatório. Este nível já é estudado numa escola de educação
superior e é considerado educação avançada.
É de mencionar a maneira como a educação informal é posta em prática nas escolas e
instituições de ensino superior em Inglaterra. Em primeiro, o número de educadores a
trabalhar dentro destas instituições educacionais aumentou consideravelmente. Na educação
primária é requerido o desenvolvimento do currículo da comunidade local alargando o
conhecimento e experiência das crianças, o interesse pelas atividades extras-curriculares,
escolas baseadas em clubes da juventude, o trabalho com a responsabilidade das crianças e
jovens em volta do conselho de escola.
Desde os primeiros anos da década de noventa que nas escolas, mesmo nas de
educação mais avançada tem havido mais educadores informais, jovens trabalhadores,
mentores de aprendizagem e conselheiros pessoais, bem como atividades que englobam
clubes e círculos de estudo, clubes de trabalho de casa, conselhos de escola, desenvolvimento
de educação inclusiva, proporcionando, assim, possibilidades para realçar a coesão
comunitária não só nas escolas como localmente.31

31

Página Education in England – Wikipedia, the free encyclopediae
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2.2 - Educação Informal

“Educar é impregnar de sentido
O que fazemos a cada momento”.
Paulo Freire

Conceções
Também, novamente mediante o ponto de vista de Coombs e Ahmed
(1974:8),
“Educação Informal é o verdadeiro processo ao longo da vida
pelo qual cada indivíduo adquire atitudes, valores, capacidades e
conhecimento da experiência diária e influências e recursos
educativos no seu ambiente – desde a família aos vizinhos, desde o
trabalho ao divertimento, do mercado de trabalho, a biblioteca e
os meios de comunicação social, ou “é o processo para toda a
vida pelo qual cada pessoa adquire e acumula conhecimento,
competências, atitudes e perceções de experiências diárias e
exposição ao meio ambiente”.32

Curiosamente, hoje fala-se muito sobre viver na “era da informação, na” sociedade do
conhecimento” ou na “sociedade de aprendizagem” mas se “as tripulações da nossa grande
educação e navios de treino não tomarem cuidado com massivos, detetáveis icebergs da
aprendizagem informal, muitos dos seus programas podem afundar-se numa irrelevância
titânica”.Livingstone, (1999, Wallworking Paper, nº10).
Parece-nos que Livingstone vê na Educação Informal uma “ameaça” para a Educação
Formal que, se não se aprumar, poderá ser suplantada pela Informal. Convenhamos que,
suplantada não será exatamente o termo exato mas que poderá ser imprescindível à sua

32

Rogers, A. (2004) 'Looking again at non-formal and informal education - towards a new paradigm', the
encyclopaedia of informal education, www.infed.org/biblio/non_formal_paradigm.htm.
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implementação e a levar a bom porto a Formal, disso, não tenhamos dúvidas… Continuando
sob a perspetiva do mesmo autor, refere-se que,
“A aquisição contínua de conhecimento e competências é provavelmente o atributo
mais distinto da espécie humana.” Livingstone (2001,Wallworking Paper, nº21). Assim, tudo
isto nos remete para vários modelos básicos de conhecimento que podem ser reconhecidos
consoante organização de apreensão de conhecimentos e supremacia de professores pois, se
um professor tem poder para estabelecer que as pessoas designadas como pretendendo
conhecimento efetivamente aprendem um currículo tirado dum corpo de conhecimento préestabelecido a forma de aprendizagem é, com certeza, educação formal.
Mas, por sua vez, quando os estudantes optam por adquirir mais conhecimento ou
competências estudando de livre vontade com um professor que auxilia os seus interesses
auto determinados usando um currículo organizado, como em muitos cursos de educação de
adultos e workshops, a forma de aprendizagem é educação não formal ou educação “further”,
visto pressupor ter como pré-requisito outro tipo de educação.
Mas, se os professores ou mentores se responsabilizam por instruir outros, sem manter
qualquer referência a um corpo de conhecimento intencionalmente organizado em situações
de aprendizagem casuais e espontâneas, tais como guiando-os na aquisição de competências
de trabalho ou em atividades de desenvolvimento comunitário, a forma de aprendizagem é
educação informal ou treino informal o que nos leva a percecionar que a educação informal
está intimamente ligada com o desenvolvimento da comunidade. E, do mesmo modo, todas as
outras formas de aprendizagem intencional ou tácita nas quais nos envolvemos individual ou
coletivamente, sem conexão direta a um professor ou a um currículo organizado externamente,
pode ser, igualmente, designada de aprendizagem informal auto direcionada ou coletiva.
Neste âmbito, Cook e Smith

33

(2004) afirmam que, para além da aprendizagem

formal, a aprendizagem informal comunitária está a ser cada vez mais reconhecida
remetendo-nos, assim, para a importância deste tipo de educação. Citemos, também, o grande
pedagogo Freire (1993) ao propor uma abordagem para a aprendizagem informal que tem
raízes em educação baseada na comunidade e noções de “ouvir a comunidade”. Este pensador
foca particularmente a importância de colaboração e partilha de conhecimento com os menos

33

“Beyond Formal Learning: Informal Community eLearning, Cook & Smith, 2004
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poderosos na sociedade, para que possam ganhar mais autonomia. Tal abordagem tem por
objetivo trazer mudança nos interesses de maior qualidade e justiça social.
Também, Megivney (1999) sugeriu que aprendizagem informal é aprendizagem que
acontece fora de um meio ambiente dedicado à aprendizagem e que aparece das atividades e
interesses de indivíduos ou grupos, mas os quais podem não ser reconhecidos como
aprendizagem o que nos leva a deduzir que isto se deve à informalidade do contexto da
situação
Colardyn e Bjornavold (2001) atribuem a este modelo de educação uma certa
relevância ao referirem que, “Aprendizagem para toda a vida tem sido enfatizada como uma
grande política que permite competitividade económica, empregabilidade, satisfação pessoal
e auto desenvolvimento” (Comissão Europeia, 2002; OCDE – Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico, 2001).
Isto leva-nos a refletir que, sem dúvida, o que se tem tornado basilar na vida de
trabalho da atualidade, é o conceito de mudança e, também gradualmente, a validação da
aprendizagem não formal e informal está-se a tornar um aspeto chave das políticas de
aprendizagem para toda a vida. Este tipo de aprendizagem é expressa, pretendendo que
resultados de aprendizagem de diferentes cenários e contextos possam ser juntamente ligados.
Enquanto aprendizagem, competências e capacidades adquiridas fora da educação e treino
formal permanecerem impercetíveis e pobremente avaliadas, a ambição da tal aprendizagem
para toda a vida jamais será alcançada (Colardyn e Bjornavold (2001).
Façamos

novamente

referência

ao

CEDEFOP,

Centro

Europeu

para

o

Desenvolvimento da Formação Profissional (2000) e o Communication (2001) que definem
Aprendizagem Informal “(…) como aprendizagem resultante das atividades da vida diária
relacionada ao trabalho, família ou lazer”. É muitas vezes referida como aprendizagem
experiencial e pode, até um certo grau, ser compreendida como aprendizagem acidental visto
não ser estruturada em termos de objetivos de aprendizagem, tempo de aprendizagem e/ou
apoio de aprendizagem, não leva a qualquer tipo de certificação, pode ser intencional mas na
maioria dos casos é não intencional.
Estas definições persistem numa intenção de aprender e numa estrutura onde a
aprendizagem acontece. A intenção para aprender explica a centralidade do estudante no
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processo de aprendizagem e a estrutura refere-se ao contexto no qual a aprendizagem
acontece.34
Continuando sob as afirmações do CEDEFOP e Communication in Lifelong Learning
(Comissão Europeia, 2001) validação é definida como “um processo de identificar, avaliar e
reconhecer uma vasta gama de competências e capacidades que as pessoas desenvolvem
através das suas vidas em contextos diferentes, como por exemplo, através da educação,
trabalho e atividades de lazer. Na aprendizagem para toda a vida, “(…) validação é um
elemento crucial para assegurar a visibilidade e o valor apropriado da aprendizagem que
aconteceu em qualquer lugar e a qualquer hora na vida do indivíduo”. (CEDEFOP, 2000).
A maioria dos países tem definido e desenvolvido políticas nacionais em validação,
nomeadamente, no Reino Unido, debatem-se substancialmente questões deste teor, existindo,
até, sistemas permanentes relacionados com o papel representado pelo APL (Accreditation of
Prior Learning – Reconhecimento de Aprendizagem Prévia) dentro do sistema de educação e
treino nacional e, no geral, existem padrões nacionais que são elementos terminantes para
qualquer validação. Estes padrões estão divididos em três componentes, que são ocupação,
educação e avaliação (CEDEFOP, 2000).
Também no Reino Unido estes padrões nacionais são da responsabilidade do National
Occupation Standards. Assim, por exemplo, a avaliação e validação da aprendizagem não
formal e/ou informal conduzem a certificados formais e referem não só padrões nacionais
como também a um plano de educação mais avançada, por conseguinte, dentro dos Estados
Membros surgiram os “módulos”, existindo sob nomes diferentes, tais como “créditos”,
“unidades”. No geral, estes são posicionados em coordenação com a validação da
aprendizagem não formal e informal, implicando maneiras de o indivíduo poder encontrar o
seu caminho no sistema. Do mesmo modo, podem ainda facilitar a criação de um melhor
caminho entre a educação e treino vocacional e educação mais avançada ou superior
(CEDEFOP, 2000).
Possibilitam, igualmente, à aprendizagem não formal e informal o serem consideradas
e, muitas vezes, validam a aprendizagem não formal e informal, para que ela se ligue ou
relacione de uma maneira mais ou menos explícita à educação formal. Aliás, a validação da
aprendizagem formal e informal está, frequentemente ligada à educação e treino formal. Note34

Beyond Formal Learning: Informal Community eLearning, Cook & Smith, 2004
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se, então, que os módulos adquiriram legitimidade, facilitando a validação da aprendizagem
não formal e informal.
Para Michael Eraut (2007) 35, estando o termo “informal” articulado a situações como
vestir, discurso, comportamento, diminuição de diferenças sociais… que, a sua aplicação
coloquial, como um descritor de contextos de aprendizagem, pode ter pouco a ver com
aprendizagem por si mesmo. Assim, para evitar tal confusão, opta-se por usar o termo
“aprendizagem não formal” em contraste a aprendizagem formal e para fazer distinções mais
avançadas sob este título. Apresenta-se, então, uma definição ampla de aprendizagem formal,
que trata qualquer uma destas características de uma situação de aprendizagem no domínio
formal. Assim, apontam-se, então, algumas delas, “uma moldura prescrita de aprendizagem, a
presença de um professor ou treinador designado, a atribuição de uma qualificação ou crédito,
a especificação externa de resultados”, não se pretendendo com esta distinção dar uma
conotação negativa à aprendizagem formal. Há, com certeza, muitas formas de aprendizagem
formal bem como vários contextos onde, pelo menos, algumas daquelas formas sejam
ajustadas (Michael Erault, 2007).
Agora, no que respeita ao nível da intenção de aprender e dentro do domínio da
aprendizagem não formal há que reconhecer o fenómeno de uma aprendizagem implícita mas,
igualmente, o de uma aprendizagem deliberada no devido tempo especificamente posta de
parte para esse fim. Neste contexto, Reber (1993) definiu aprendizagem implícita como “(…)
a aquisição de conhecimento independentemente de tentativas conscientes para aprender e
na ausência de conhecimento explícito sobre o que foi aprendido(…)”, não havendo qualquer
intenção de aprender e qualquer consciência de aprendizagem na devida altura em que
acontece.
Como Livingstone (1999: 51) aponta, aprendizagem informal pode ser definida
como ”(…) qualquer atividade envolvendo o alcance de compreender, conhecimento ou
competência que ocorre fora do currículo escolar de instituições educacionais ou os cursos
ou workshops oferecidos por agências educacionais ou sociais”. Por outras palavras, este tipo
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de aprendizagem inclui todo o género de aprendizagem que acontece fora do currículo de
instituições educacionais bem como de programas formais e não formais.36
Daniel Schugurensky 37 (2006) refere que, a Educação Informal ocorre fora do
currículo provido pela educação formal bem como programas e instituições não formais. No
conceito de “aprendizagem informal” é relevante assinalar que se usa propositadamente o
termo “aprendizagem” e não “educação” visto nos processos de aprendizagem informal não
haver instituições educacionais, instrutores institucionalmente autorizados, ou um currículo
estabelecido. É igualmente pertinente dizer-se “fora do currículo de instituições educacionais”
e não “fora de instituições educacionais” visto aprendizagem informal poder de igual modo
surgir dentro de instituições educacionais formais e não formais. Nesse caso, todavia, a
aprendizagem acontece independentemente e, às vezes, nem sequer de encontro às metas
programadas do currículo explícito.
Historicamente, a aprendizagem obtida por vias informais não é reconhecida nem
pelas instituições de educação formal, nem pelos locais de trabalho, embora isto possa ser
mudado por uma atual urgência de sistemas de avaliações e acreditação como PLAR (Prior
Learning Assessment and Recognition).
Peculiarmente, se a educação não formal é definida como uma categoria residual, ou
seja, algo que não é educação formal, aprendizagem informal torna-se, consequentemente,
uma categoria residual de uma categoria residual, ou seja, algo que nem é formal, nem não
formal. É, todavia nesta tão negligenciada e subinvestigada esfera, onde são aprendidas
grande parte das aprendizagens significativas que utilizamos nas nossas vidas diárias e, sem
dúvida que, o conceito de aprendizagem informal é útil mas é, ainda, demasiado vasto, visto
englobar diferentes tipos de aprendizagem que, na generalidade, são diluídos.
Através do Research Project de Janice Malcom, Phil Hodkinson and Helen Colley
(2002)

38

podemos inferir que o perfil de aprendizagem informal e não formal está a ser

levantado através das políticas comuns da União Europeia em aprendizagem para toda a vida.
Este reconhecimento e aprimoramento da referida aprendizagem são vistos como
fundamentais em não só aperfeiçoar a inserção social mas também em incrementar a
produtividade económica. Mas com isto, surge um problema e também um paradoxo. O
36
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problema reflete discordância na literatura referente às definições de aprendizagem informal,
não formal e formal ou nos limites que possam estar entre elas. O paradoxo reside nas fortes
propensões de formalizar o informal, como por exemplo, por meio de metas ou objetivos,
estruturas de currículo, avaliações e financiamento.
Todavia, pelo menos no Reino Unido, existem pressões análogas mas para
informalizar a aprendizagem formal, apoiando o estudante através de abordagens menos
estruturadas, providas por muitos assistentes de sala de aula, aconselhadores e mentores de
aprendizagem e o gosto, a quem falta qualificações completas de ensino, parecendo estas
tendências desempenhar um movimento acertado para integrar aprendizagem informal e
formal. Além disso, sempre houve uma grande tendência para ver separadamente a
aprendizagem formal e informal, originando, muitas vezes, uma polarização entre elas, ora
com defensores do informal a denegrir o formal, ou ao contrário, advogados do formal a
obscurecer o informal.
Em discussões e debates sobre aprendizagem informal, não formal e formal estão a ser
seguidas duas dimensões sobrepostas. Uma foca-se numa questão teórica e empírica
preocupada, em primeiro lugar, com a aprendizagem fora de instituições educacionais, ou seja,
uma aprendizagem diária. Há também uma forma ou um padrão sobreposto e paralelo que se
foca em diferenças visíveis entre tipos associados de conhecimento, o qual Bernstein (2000)
designa o horizontal do dia-a-dia como oposto ao vertical ou académico. Mas, na ótica de
Sfard (1998), esta dimensão tem um largo enfoque na aprendizagem no local de trabalho,
inspirando-se em teorias de aprendizagem socioculturais, dentro duma perspetiva, de um
modo geral, participativa, dando-se relevo à ubiquidade e eficiência do quotidiano, ou seja, da
aprendizagem informal, definida em oposição com a educação formal.
Aparentemente, isto entende-se, por vezes, como se de dois paradigmas separados, se
tratasse, ou seja, informal, uma aprendizagem expressa através de práticas diárias, de
conhecimento horizontal, de panoramas não educacionais; formal através de uma
aprendizagem aquisicional e individual, de conhecimento vertical ou proposicional, que vem
de dentro de instituições educacionais e, se formos a ver e de uma maneira imperceptível,
pode-se ver aprendizagem informal e formal como particularmente distintas, todavia capazes
de uma grande combinação, embora essa combinação possa ser problemática. Continuando a
refletir sob a pesquisa efetuada por Malcom, Hodkinson e Colley 39 (2002), uma outra
39
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dimensão é a dimensão política. O que era designado de educação ou aprendizagem não
formal foi promovido por educadores de adultos a fim de empoderar estudantes
desprivilegiados em países avançados capitalistas e em países subdesenvolvidos embora para
os escritores que embuídos na primeira dimensão seja mais verosímil o uso do termo
“informal” e, para os da segunda dimensão o termo “não formal”, o certo é que se pode
discernir que, na prática, não há qualquer diferença entre condição ou atividade informal e
não formal. De maneira que, os termos informal e não formal apareceram usados
indiscriminadamente, sendo cada um deles definido, antes de tudo, em oposição ao sistema
imperante da educação formal e às conceptualizações de aprendizagem grandemente
individualistas e aquisitivas desenvolvidas na relação com tais contextos educacionais.
Aliás, quando se examinaram uma série de contextos nos quais a aprendizagem
acontece, seja ela formal, não formal ou informal, aquilo a que chamamos “atributos” de
formalidade ou informalidade estavam presentes em cada uma delas, ou seja, estão presentes
em todos os tipos de situações embora as inter-relações entre atributos informais e formais
variem de situação para situação. É importante não ver atributos formais e informais como, de
alguma forma separados, à espera de ser integrados e, isto é, sem dúvida, a conceção
dominante na literatura mas, está errado. Quer queiramos quer não, atributos informais e
formais estão presentes e inter-relacionados. E, aqui, é que reside o desafio, ou seja, no seu
reconhecimento, identificação e compreensão das suas implicações. Por esta razão, o conceito
de aprendizagem não formal, pelo menos quando visto como um estado médio entre formal e
informal, é redundante, no ponto de vista destes autores.
No que respeita à dimensão política, há alegações frequentes de que a aprendizagem
não formal tem um potencial superior de emancipação, no entanto, isto é indesejavelmente
ilusório pois, aparentemente, todas as situações de aprendizagem contêm desigualdades de
poder significativas e aquilo a que chamamos de aprendizagem informal, não formal e formal
tanto pode ser emancipada como opressiva e, muitas vezes, até ambas ao mesmo tempo e, o
que é necessário ter em conta, são os diferenciais de poder bem como as diversidades do
estudante em todos os contextos, sendo imprescindível pôr em prática modos de observação
dos tais atributos de formalidade ou informalidade quando situações específicas de
aprendizagem são examinadas.
Aprendizagem informal é, frequentemente, descrita como tendo um fim aberto,
pouco limitativa no respeitante a tempo, sem um currículo particular, bem como sem
objetivos de aprendizagem pré-estabelecidos. Enquanto aprendizagem formal é vista,
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exatamente como o oposto das características enumeradas. Mais ainda, para os que têm um
ponto de vista político mais radical, veem como impeditivas muitas das realidades típicas da
aprendizagem formal e, pode-se dizer que, praticamente, todas as situações de aprendizagem
envolvem atributos tanto de formalidade como de informalidade, no entanto, conforme a
situação assim varia a sua natureza. Essas diversidades não podem ser suficientes para dividir
a aprendizagem nos três tipos preponderantes, ou seja, formal, não formal e informal e tais
estilos deviam ser devidamente desenvolvidos para fins específicos e, os próprios autores
deviam usar clareza no uso destes termos focando, até, o porquê da sua utilização.
No encontro da CEDEFOP Fifth Agora 40 (1999), como prólogo, foi versada a
questão da identificação, avaliação e reconhecimento da aprendizagem não formal, tendo este
tópico sido largamente discutido entre políticos e elaborado por investigadores durante a
última década.
Consensualmente, foi aí focada a vital importância social de avaliar, validar e acreditar
a Aprendizagem Não Formal. A validação e acreditação de experiências baseadas em
aprendizagem não formal têm realmente várias vantagens não só para o indivíduo mas
também para a comunidade visto permitir a identificação de competências ocultas ou até
adormecidas que podem ser trabalhadas em iniciativas e no interesse da sociedade em geral;
pode igualmente ampliar a autoestima dos trabalhadores, estimulando-os a pôr em ação a sua
inteligência não só no seu próprio interesse mas também em empreendimentos e no interesse
da sociedade como um todo; possibilita economizar tempo em educação mais avançada e
treino de currículo, dando, assim, crédito às competências já dominadas, possibilitando mais
tempo disponível para aprender tópicos onde haja ainda arestas por limar, ou seja, onde
existam imperfeições a ser supridas e, ainda e eventualmente, pode dar a oportunidade de uma
segunda hipótese de educação a pessoas que não finalizaram a sua primeira no sistema de
educação e treino formal.
Para Bjornavold (2005), hoje em dia, nas sociedades europeias, uma das características
com mais divergência, é o aumento do treino especializado e institucionalizado e pode até
parecer uma contradição o crescente interesse em aprendizagem fora do âmbito da educação e
treino formal. Ele afirma que avaliar e reconhecer aprendizagem não formal e informal pode
ser questionável numa situação onde sistemas de educação e treino enfrentam uma lotação
excessiva e onde pessoas altamente qualificadas enfrentam o desemprego. No entanto, é o que
está acontecer.
40
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Em países como o Reino Unido, o que na realidade importa, são as competências
propriamente ditas e não a maneira como elas foram adquiridas. Aqui, a questão de avaliação
é central visto serem aceites caminhos alternativos para a aprendizagem em adição aos
providos pelos esquemas formais. Aliás, o sistema formal está, ainda, muito centrado em
educação e treino inicial enquanto, um sistema de aprendizagem para toda a vida tem de
enfrentar o desafio de, ligar tanto áreas de aprendizagem formais como não formais.
Embora controverso no Reino Unido, o sistema NVQ – “National Vocational
Qualifications, Qualificações Nacionais Vocacionais, serviu como exemplo de alternativa aos
modelos de educação e treino escolar tradicional. Este modelo está, em princípio aberto a
qualquer caminho e forma de aprendizagem dando, em particular, ênfase a aprendizagem
baseada em experiência no local de trabalho.
As experiências da área de avaliação não formal no Reino Unido são também
altamente importantes para o desenvolvimento de práticas e abordagens de avaliação noutros
países Europeus. As experiências de APL (Accreditation of Prior Learning - Acreditação de
Aprendizagem Prévia) e APEL (Accreditation of Prior Experienced Learning – Acreditação
de Aprendizagem Prévia Experienciada) estão a ser integradas no sistema NVQ, o que é uma
prova de que o sistema está a amadurecer. O sistema do Reino Unido sendo um dos primeiros
a tentar construir um sistema baseado no desempenho, ligando os vários caminhos de
aprendizagem formais e não formais ilustra os dilemas de avaliar e reconhecer a
aprendizagem não formal melhor do que qualquer outro sistema visto ter havido tempo para
observar bem como estudar sistematicamente não só os problemas como as possibilidades.
Pode-se dizer que se tem ganho uma relativa experiência com a implementação destes
projetos de APL com o auxílio de participação em diversos projetos e programas Europeus.
Assim, é inquestionável a aceitação geral da aprendizagem fora das instituições de educação e
treino formal como um caminho válido e importante para atingir e adquirir competências. É
de notar que, no Reino Unido, experiências deste teor identificaram algumas dificuldades
nomeadamente no que concerne em fazer descrição e definição de competências quer
demasiado gerais, quer demasiado específicas, não existindo, assim, um verdadeiro equilíbrio.,
concluindo-se que padrões de qualificação podem nunca alcançar um equilíbrio perfeito entre
descrições gerais e específicas.
De um modo geral, o enfoque da aprendizagem não formal no trabalho, em atividades
de lazer e em casa, não é apenas uma questão de aumentar a capacidade de aprendizagem mas
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igualmente de aperfeiçoar a qualidade dessa mesma aprendizagem. É igualmente de enfatizar
o carácter de heterogeneidade da aprendizagem, não podendo ser padronizada, devendo-se
utilizar e combinar tantas e variadas formas de aprendizagem quanto possível. Assim, como
ferramentas necessárias para construir pontes entre as várias formas de aprendizagem, da
educação ao trabalho e da educação e treino inicial à educação e treino contínuo, são de
referenciar as metodologias e instituições para a avaliação da aprendizagem não formal.
Sem dúvida que, se pode concluir que a aprendizagem fora do foro formal está, na
realidade, a receber atenção, sendo um importante sinal de uma perspetiva de mudança,
havendo uma clara tendência para fortalecer laços entre os domínios de aprendizagem
formalizados e não formalizados e, isto está a ganhar ímpeto em todos os países membros da
União Europeia.
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2.3 Educação Não-Formal

“A maior desgraça que pode acontecer a um artista
é começar pela literatura, em vez de começar pela vida”.
Miguel Torga

Coombs et al (1973 cit. Preece, 2009:3) providenciaram uma das definições mais
largamente aceites de Educação Não-Formal “(…) qualquer atividade educacional,
organizada fora do estabelecido sistema formal…(…) que pretende servir clientela
identificada e objectivos de aprendizagem.”
Preece (2009) diz-nos que a abordagem não-formal é caracterizada por aquilo que a
abordagem formal não é, ou seja, são-lhe atribuídas características como flexibilidade,
informal, part time, de currículo orientado. No entanto, hoje em dia, estes termos já são
aplicados a uma boa prática de educação formal. Esta autora refere que para Freire (1972) a
Educação Não-Formal era vista como o elixir para todas os males da educação nas sociedades
vigentes e, segundo Rogers (2004), para muitos era vista como a forma ideal de educação,
muito melhor do que a Educação Formal, em todos os aspetos como para Illich (1973) e,
contudo, por outros, veio a ser vista como um subsistema de educação, certamente não
superior e, por alguns, consideravelmente inferior à escolaridade formal e podia mesmo ser
descrita como um temporário “demónio necessário” em situações de crise até que a
escolaridade formal pudesse ser restaurada (Pigozzi 1999).
Por exemplo, Trilla (1993:30 cit. Lopes, 2008:406) dá-nos igualmente o seu parecer
sobre Educação Não-Formal referindo-a,
“Entendemos por educação não-formal o conjunto de processos,
meios e instituições específicas e diferencialmente desenhados em
função de explícitos objetivos de formação ou de instrução, que
não directamente dirigidos à provisão de graus próprios do
sistema educativo regulamentado.”
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Referenciamos aqui O Forum Europeu da Juventude, principal provedor da educação
não-formal, através da promoção de organizações da juventude. Este forum é apologista de
que qualquer trabalho elaborado através de atividades que promovam aprendizagem
proporcionando aos jovens experiência específica, conhecimento, competências e atitudes
assaz importantes para a sua vida futura e, no relatório deste forum,em 2008, foi referido que,
“Educação Não-Formal é sobre pessoas, seus sentimentos, e quem elas são, tomando
uma aproximação mais holística, incluindo os participantes no processo como um todo, com
as suas emoções, experiências, capacidades e interesses”.
Para Daniel Schugurensky (2006) Educação Não Formal refere-se a todos os
programas educacionais organizados que ocorrem fora do processo da escola formal que,
usualmente, são de período curto e voluntários. Isto engloba uma grande diversidade de
programas tais como, programas de segunda língua, de reabilitação, cursos de pintura,
workshops entre outros…Como na educação formal há professores, instrutores ou
facilitadores e um currículo, que pode ter graus variados de inflexibilidade ou flexibilidade.
No entanto, distinto da educação formal, normalmente não há uma exigência de pré-requisitos
em termos de ensino prévio. Porém, é muitas vezes concedido um diploma atestando
competência ou frequência. Embora a educação não formal seja usualmente vocacionada para
adultos, crianças e adolescentes podem igualmente participar neste ramo, como, por exemplo,
em cursos de segunda língua, programas de escuteiros…
É de salientar que a história da Educação Não-Formal começou no século XIX nas
organizações da juventude as quais proporcionavam atividades recreativas e educacionais aos
jovens como opções de ocupação do tempo livre. Daí, no seu conceito inicial, educação nãoformal era definida como trabalho da juventude abarcando atividades recreativas e de lazer.
Com base nestas experiências, em 1967, na conferência Crise Educacional Mundial
organizada pela UNESCO, aparece o termo e conceito de Educação Não-Formal e, desde
então, este termo tem estado presente no pensamento educacional e ligado a aprendizagem ao
longo da vida (Forum da Juventude Jeunesse, 2008).
Através deste Forum e Organizações Membro tem sido atribuído reconhecimento a
este modo educacional, confirmando as competências reais dos jovens na sociedade do
conhecimento. Declararam também que era de primária importância o reconhecimento
político da Educação Não-Formal, precisando esta de ser mais incrementada de modo a criar a
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ponte com outros ramos educacionais e também auxiliar no seu reconhecimento pela
sociedade (YFJ – Youth Forum Jeuness, 2008).
Através do YFJ, Forum da Juventude Jeunesse (2008), deu-se um novo incremento à
Educação Não-Formal, tendo-se desenvolvido por toda a Europa, sendo o desenvolvimento
pessoal o pilar da Educação Não-Formal em muitas organizações da juventude. O objetivo é
proporcionar oportunidades educacionais singulares expandir nos jovens as suas capacidades
e competências por meio de atividades recreativas com base no aprendente, dando-lhes a
possibilidade de aprender uns com os outros e de uns para outros. Esta abordagem baseada na
comunidade faz com que o desenvolvimento pessoal seja singular e eficaz na medida em que
prepara os jovens para o uso da aprendizagem na vida real (YFJ, 2008).
Assim, a Educação Não-Formal é vista para originar mudança na nossa sociedade. Por
exemplo, a Educação Não-Formal na Saúde, promove a saúde pública ao aperfeiçoar a
conjuntura física e a autoconfiança dos jovens, promovendo, igualmente, um estilo de vida
livre de drogas e atitudes positiva no que respeita a relacionamentos e a uma mudança de
perceção das pessoas que vivem com VIH e AIDS (YFJ, 2009).
A Educação Não-Formal na Cidadania, o ser cidadão na nossa sociedade, implicando a
responsabilização dos jovens em relação à comunidade em que estão inseridos. Neste âmbito,
a Educação Formal necessita de proporcionar um conhecimento geral e teórico aos jovens e a
Educação Não- Formal com o seu papel de complementaridade proporcionar-lhes apoio para
encontrar um conjunto de valores, ajudando-os, igualmente, a incorporá-los na sua vida diária
e tornando-os cidadãos ativos. Os programas das organizações da juventude espelham estes
valores. Por exemplo, todos os membros do Forum Europeu da Juventude (2008:29) “(…)
concordaram num conjunto de âmagos de valores democráticos nos quais a cidadania
Europeia é baseada, tais como compreensão intercultural, democracia, respeito, cidadania
ativa e solidariedade” (YFJ, 2008).
A Educação Não-Formal na Inclusão Social, sendo definida pela YFJ como “(…) um
processo que procura assegurar que todos, sem olhar às consequências das suas
circunstâncias e antecedentes, têm a possibilidade e querem participar mais inteiramente na
sociedade” (2008:29). As políticas e estratégias de inclusão social têm como propósito evitar
e retroceder a marginalização e exclusão tanto de indivíduos como até de comunidades,
especialmente elementos de grupos mais melindráveis na sociedade.
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Claro que, se todos estes processos tiverem êxito, conduzirão a uma sociedade mais
inclusiva, expressa por estruturas abertas, com mais acessibilidade e com serviços capazes de
diminuir desigualdades, também com mais respeito pelos direitos humanos e aumento da
coesão social. “Sentir-se incluído é tão importante como ser incluído”, estando a inclusão
social forçosamente preocupada com a maneira como as pessoas e a comunidade têm um
relacionamento mais positivo com a sua sociedade. Obviamente que, para se ter uma
sociedade inclusiva, é obrigatório que os próprios membros sejam inclusivos (YFJ, 2008).
O trabalho concretizado pelas organizações da juventude no concernente à Educação
Não-Formal é de extrema importância, providenciando aos jovens atividades educacionais,
uma das suas tarefas centrais. Estas organizações são bem mais maleáveis do que a Educação
Formal visto em Educação Não-Formal ser um princípio primordial aprender de uns para os
outros, incluindo um ativo diálogo entre professores e aprendentes, tendo, até estas
instituições, a capacidade de melhor adaptar e, inclusive, mudar as necessidades de
aprendizagem dos jovens. (YFJ, 2008).
Muitas organizações têm um enfoque de qualidade em programas de treino contínuo,
havendo uma troca de bons exemplos entre instituições bem como uma colaboração ativa, o
que sem dúvida leva a uma melhor educação. É de salientar que o Conselho da Juventude
Português formou uma série de treinadores com o intuito de dar uma franco contributo ao
desenvolvimento da Educação Não-Formal em Portugal. As organizações da juventude
responsabilizaram-se por distribuir uma educação com qualidade, não só encetando estas
iniciativas por toda a Europa mas também em outros recantos do mundo visando o
reconhecimento da Educação Não-Formal (YFJ, 2008)
Constata-se, então, que estas organizações são essenciais para promover a Educação
Não-Formal para os jovens, sendo as características deste tipo de educação diversas dentro
destas instituições mas sempre centradas no aprendente, reconhecendo-se cada vez mais a sua
complementaridade com a educação formal e a aprendizagem informal.41
Na definição da Unesco (2006: 39 cit. Preece, 2009:3), Educação Não-Formal é

”(…)baseada numa aproximação integrada que tem em atenção
todos os fatores influenciando as oportunidades e probabilidades
de vida de grupos de população diferentes, e o papel representado
pelos próprios sistemas de educação no processo de inclusão e
41
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educacionais planeadas, organizadas e mantidas que estão fora
das instituições de educação formal, respondendo a necessidades
educacionais para todas as pessoas de todas as idades. O
propósito de Educação Não-Formal é providenciar oportunidades
de aprendizagem alternativas àqueles que não têm acesso à
escolaridade

formal

ou

precisam

de

competências

e

conhecimentos de vida específicos para ultrapassar obstáculos
diferentes. Aprendizagem Não-Formal é também intencional do
ponto de vista do aprendente, como oposto a tipos acidentais ou
acasos de aprendizagem”.

Esta definição da Unesco leva-nos a refletir sobre a importância dada à Educação NãoFormal como aquele tipo de educação que vai, de um certo modo, complementar e suprir
certas carências atribuídas à Educação Formal nomeadamente no que respeita aos jovens que
não conseguiram concluir a escolarização obrigatória o que lhes pode ser proporcionado pela
Educação Não-Formal.
O termo “Educação Não- Formal”, apareceu nos fins da década de 60 com o fim de
revelar o quão necessário era “criar respostas fora da escola para novas e divergentes
exigências para a educação”. Este novo termo “não formal” veio validar a atenção posta na
educação fora da escola e veio igualmente confirmar a importância de recursos comunitários
tanto para ensinar como para aprender.E, na década de 70, em vários países do terceiro mundo,
a Educação Não-Formal torna-se na alternativa programática não só para jovens mas também
para adultos que não tiveram sucesso na escola ou, até, como complemento de educação,
respondendo, inclusive, a problemas de carácter social como saúde, nutrição, desemprego e
outros tão característicos das preocupações do Terceiro Mundo.
Mas não é só nestes países que este tipo de educação se revela. Também, nos países
industrializados tem a sua força para ir de encontro às exigências educacionais, provendo, aos
jovens e crianças, não apenas um complemento mas até um suplemento às escolas, tão
criticadas pela sua autoridade, pela sua falta de flexibilidade e importância para submeter as
gentes e, sobretudo, a sua falta de capacidade para conceder competências. Praticamente, em
todos os países, questões relacionadas com competências básicas, equidade, justiça, saúde
fizeram com que a Educação Não- Formal tivesse um maior uso.
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La Belle (1982:159) 42 afirma que, uma das diferenças primordiais entre educação
formal e não formal está muitas vezes na ascendência por parte do governo ao conceder
patrocinato a dois tipos de programas educacionais. Seguindo-se nesta perspetiva, tem-se
argumentado que,
“(…) recursos educacionais têm de ser vistos como modos de
ênfase interativos em vez de realidades distintas. Por conseguinte,
todos os indivíduos estão implicados em experiências de
aprendizagem

em

todas

as

alturas,

desde

planificadas,

obrigatórias e intencionais até não planificadas, voluntárias e
incidentais. É também argumentado que a educação não formal
pode

estar

mais

fortemente

associada

com

grupos

socioeconómicos sexo e étno-religiosos do que está a educação
formal. Devido a estes laços socioeconómicos e culturais, a
utilidade da educação não formal para o social, como oposta ao
individual, a mudança é muitas vezes limitada. O valor do não
formal, como oposto ao formal, educação para acesso à estrutura
de oportunidade para populações de baixo status socioeconómico
é também questionado devido à grande legitimidade tipicamente
associada com ensino (…)”.43

Deixa-nos, então este autor, com uma visão, de um certo modo, diferente de Educação
Não-Formal e que nos proporciona um novo olhar sobre os recursos educacionais que deixam
de ser considerados divergentes, em compartimentos estanques mas associados e presentes
consoante a situação de aprendizagem.
Segundo o seu ponto de vista, na prática, quer Educação Formal, quer Educação
Informal, quer Educação Não- Formal, todas deviam ser olhadas como formas predominantes
de aprendizagem e não como afirmaram Coombs e Ahmed (1974), realidades distintas
mas,como maneiras de dar enfase, coexistindo em simultâneo tanto de uma maneira recíproca
como até em desacordo. Para exemplificar, numa situação de sala de aula, é refletido o
currículo expresso pela escola e respetivo professor e, em simultâneo, embora mais
subtilmente, uma aprendizagem informal que corresponde à maneira como a própria sala de
aula está organizada, as regras de funcionamento da mesma e o conhecimento transmitido
42
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entre colegas. Assim, a própria escola acaba por incentivar a educação não formal através de
atividades extracurriculares que espelham um ensino e aprendizagem sistemático e deliberado
mas que todavia muito pouco tem a ver com diplomas, créditos ou notas.
Voltemos, então, a focar uma situação de sala de aula que, como já dissemos, pode
refletir, em simultâneo, os três tipos de educação, no entanto, o observador pode optar por se
centrar apenas numa dos tipos de educação. O que traduz cada um destes tipos de educação
será, então, a especificidade das características de cada uma. De novo, vamo-nos permitir citar
La Belle (1982:163) que afirma,
“(…) as características de educação formal refletem ordem
hierárquica, requisitos de admissão, currículo estandardizado,
pré-requisitos, e certificados. As características de educação nãoformal indicam que a atividade tem de ser separada de ensino
estatal confirmado mas ser pré-planificada e, sistemática e ser
capaz de liderar um grupo particular de aprendizagem em direção
a algumas metas específicas. Não depende, contudo, como a
educação formal, em meios ou fins estandardizados para a sua
existência. Da mesma maneira, tem às vezes de ser definida pelas
intenções do professor e aprendente (exemplo os media)”.44

Refiramos, de igual modo, que as características da educação informal refletem a
ligação a várias influências ambientais que se traduzem numa aprendizagem do dia-a-dia.
Perante o citado podemos inferir que, mesmo que os três modelos de educação
aconteçam em simultâneo, sabemos sempre que tipo de educação ocorre mediante as
particularidades atribuídas a cada um dos espaços educativos. Continuando sob a ótica de La
Belle (1981) quando se prestava atenção à forma de Educação Não-Formal, estava-se,
essencialmente preocupado com jovens e adultos em período de vida produtivo e não com
crianças e idosos. No entanto, Educação Não-Formal devia ser estimada em todos os
momentos da vida. Esta perspetiva está aberta a uma vasta variedade de tipos de programas. É,
no entanto, de salientar que, nem todos os tipos de programas, são acessíveis a todos os
estratos culturais e socioeconómicos numa dada sociedade.
44
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Vejamos alguns tipos de programas de Educação Não-Formal, como programas para
Crianças e Jovens onde este tipo de educação se foca num desenvolvimento individual da
criança como participadora na sociedade, asseverando uma oportunidade de escolha
educacional muitas vezes indisponível no ensino formal. Como exemplo destes programas,
podemos referir entre outros, campos de verão e férias, clubes pré-escolares, instrução
musical e artística, serviços de tutoria e aconselhamento. Grande parte destes programas é
financiada privadamente e, neste caso, destinam-se particularmente a jovens dum estrato
socioeconómico médio ou até superior. Outro tipo de programas, quer sejam privados quer
públicos mas sem fins lucrativos, integram atividades de carácter étnico-religioso e de
socialização política, clubes de juventude, escuteiros e programas recreativos. É de realçar
que nestes programas as características predominantes são de carácter não-formal e informal
Salientemos os programas de educação não-formal para adultos que incluem
programas para desenvolvimento individual e social com atividades como instruções morais,
apreciação das artes, valores, resolução de problemas, tempo de lazer e competências básicas,
dando-se realce às características não formais e informais; outra categoria de programas é
saúde e segurança com atividades como planeamento familiar e primeiros socorros, alcoólicos
anónimos, terapia física e mental e aqui, novamente, é dado realce às características não
formais visto a forma informal e formal serem praticamente inexistentes ou desadequados; e
programas para treino de trabalho ou ocupação com uma vasta gama de alternativas desde ser
barbeiro a dono de um salão um instituto de beleza, de bares e, aqui, as características são de
natureza não formal e formal visto as instruções serem deliberadas e mais estruturadas.45
Podemos refletir que a participação, por parte da população adulta, em programas
desta natureza relaciona-se possivelmente com aquela oportunidade sentida de aprender um
conjunto de competências e também estar apto para o trabalho ou até trocar de emprego,
trabalho ou atividade. E, assim, a Educação Não-Formal continua a ter um papel relevante no
proporcionar de oportunidades de aprendizagem aos adultos mais velhos, já os reformados
podem ter algumas limitações devido a não terem autonomia suficiente para participar nos
programas da sua escolha. Aliás, atualmente, as atividades de Educação Não- Formal dos
idosos podem ser distintas das dos outros adultos. Neste caso, as atividades são mais do tipo
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de desenvolvimento individual e social, nomeadamente em áreas de tempo de lazer, apreço
pelas artes e resolução ou esclarecimento de problemas.
Para além de ter, então, um papel relevante de cariz variado, a Educação Não- Formal
contribui igualmente para uma mudança de comportamento individual e social através de
esforços feitos para fazer uma ligação entre as várias formas educacionais e até com outras
instituições. Embora possua o potencial para alcançar certos resultados, a extensão deste
alcance vai certamente depender das características próprias dos programas, do contexto
operacional dos mesmos e, igualmente, dos critérios utilizados para avaliar a eficácia de tais
programas.
Este modelo de educação pode também ser vista como um dadivoso no caso de
indivíduos com necessidade de competências básicas ou quando a sociedade é vista como um
sistema com necessidade de adaptação e isto é o caso de quando é capaz de providenciar
serviços a grupos de participação voluntária socioeconómico e etnicamente similares. No
entanto, a Educação Não-Formal pode ser mais impotente para grupos do que a escola formal
em situações de facilitação de mudanças um tanto ou quanto mais radicais na medida em que
envolve o acesso a recursos políticos e económicos que se podem tornar numa barreira difícil
de transpor. Ao fazer um plano de um programa de Educação Não-Formal não se pode deixar
de ter em conta aquela relação de subordinação com o fator socioeconómico e étnico duma
situação. É usual adotar, aquando do projeto de um programa, que no final os contratempos
serão superados e que tanto os indivíduos como as instituições estão a cooperar para o atingir
de metas comuns. O mesmo se passa com programas de aquisição de competências básicas
onde, uma vez que as competências tenham sido cedidas pelo programa, se assume que
estarão disponíveis oportunidades construtivas para aplicar tudo o que foi aprendido. Todos
estes considerandos, todavia, não têm tido o apoio da experiência.
No processo educacional, é, por vezes, complicado ligar a escola a outras instituições
visto estar ligada ao estado como a instituição principal por transmissão cultural. Também,
por vezes, pouca ou quase nenhuma atenção é atribuída à transposição daquilo que nela é
aprendido para a realidade exterior do indivíduo. Da mesma maneira, na própria escola, pouca
importância é atribuída àquilo que o indivíduo aprende em casa ou na comunidade, o que
poderia ser incrementado ou alargado pelo currículo escolar.46
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Podemos concluir que a Educação Não-Formal pode ser um contributo para o
progresso social, assumindo-se que se a aprendizagem for incentivada por meio de um
ajustamento entre instituições no meio ambiente do indivíduo, é muito provável que essa
aprendizagem aumente substancialmente e se manifeste como uma parte característica do
comportamento do indivíduo embora a aprendizagem com base na escola seja possível de ser
avaliada numa maior dimensão do que a Educação Não-Formal. Até porque ocupações e
status são concedidos àqueles que auferiram de mais ensino, sendo avaliado aquele
conhecimento universal e abstrato atestado nas salas de aula. Além disso, o acesso à escola
não é exatamente o mesmo para os vários segmentos da população e, muitas vezes a escola
torna-se num dispositivo de seleção apenas conferindo oportunidades de participação ao mais
alto nível no sistema politico e económico àqueles indivíduos que estão dentro dos critérios
culturais das frações com mais poderes na sociedade. Nestes casos, a Educação Não-Formal
pouco contributo pode dar à mudança social versus mudança individual, estando-lhe
praticamente vedado o acesso a oportunidades visto estas estarem ligadas ao ensino.47
Face a tudo aquilo que foi exposto, até aqui, sobre Educação Não-Formal leva-nos a
concluir que a noção de Educação Não-Formal tem certamente comprovado a sua
proficuidade heurística, descrevendo e analisando uma gama diversificada de atividades
educacionais fora do âmbito escolar a nível mundial. Depois, é, indubitavelmente primordial
ver a Educação Não-Formal como uma de três formas enfáticas de educação e não como uma
entidade diferente. E, há nestas formas uma tal interação que, como La Belle (1982) referiu
todas as pessoas em, praticamente todas os momentos estão envolvidas em experiências de
aprendizagem, quer seja planeada, obrigatória e intencional ou pelo contrário, não planeada,
voluntária e acidental.
Dando enfoque à Educação Não- Formal no que concerne à sua análise e uso no
processo de mudança, sendo a sua intenção uma mudança individual e uma adaptação, onde
tanto os professores como os aprendentes possuem antecedentes similares, os programas têm
tendência a reforçar valores existentes, competências e outros predicados da população
abrangida. No entanto, quando se procura mudança social através da Educação Não- Formal e
os backgrounds dos professores e aprendentes são diferentes pode haver uma base para
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conflito. Além disso, a própria natureza estandardizada e estereotipada da educação formal
confere-lhe uma maior legitimidade em relação à não formal.48
Mas na perspetiva de Preece (2009), consoante a prática deste tipo de educação e o fim
a que se destina, assim a ENF pode ser encarada de educação básica complementar, às vezes
de educação comunitária e, às vezes até, de construção de capacidade.

48
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2.4 – Educação Comunitária
“Um homem bem educado
jamais fere os sentimentos das outras pessoas…sem querer”.
Oscar Wilde

Perante a visão de Henderson e Vercserg (2010:53) “Educação comunitária é um
processo que assume que cada membro duma comunidade tem o direito de se envolver em
articular as necessidades dessa comunidade e assegurar que as instituições locais cooperem
com membros da comunidade”.
Para asseverar esta afirmação dos autores citados é de constatar que, no Reino Unido,
a tradição de escolas e colégios comunitários é rica e de longa data e foi posta em prática
através de uma pluralidade de experiências tanto em áreas rurais como urbanas,
proporcionando oportunidades de desenvolvimento comunitário.
Mediante a perspetiva de Mark Smith (2001) que nos apresenta uma aproximação de
uma definição referindo-a como “educação para a comunidade dentro da comunidade”, ou
seja, a comunidade não é somente o local ou o âmbito onde a educação terá lugar, mas
estimula a própria comunidade a ser igualmente uma preocupação central.
E também podemos referir que a meta fulcral da Educação Comunitária é a educação
dentro e para a comunidade conforme nos afirma Tett (2010:1) “Educação Comunitária é
sobre encorajar e comprometer as pessoas através da vida em aprendizagem que se baseia
naquilo em que estão interessadas”. E, segundo esta autora, a Educação Comunitária é um
pouco difícil de definir visto o seu enfoque mudar consoante as prioridades educacionais
locais, nacionais e globais. Podemos igualmente afirmar que os seus antecedentes provêm de
organizações cujo propósito fundamental era envolver jovens e adultos numa panóplia de
atividades.
Na Escócia, CeVe (1990) (Community Education Validation and Endorsement)
definiu Educação Comunitária como
“(…) um processo designado para enriquecer as vidas de pessoas
e grupos pelo compromisso com pessoas vivendo dentro duma
área geográfica, ou partilhando um interesse comum, desenvolver
voluntariamente uma série de aprendizagem, oportunidades de
ação e reflexão, determinadas pelas suas necessidades pessoais,
sociais, económicas e políticas”.
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Estas aceções de Educação Comunitária levam-nos a refletir na importância da ligação
escola à própria comunidade e da necessidade de um compromisso de parte a parte de modo a
haver uma articulação eficaz visando a resolução de problemas comuns. E, ao falarmos de
Educação Comunitária, imperiosamente, vamos ter que dar especial relevo à instituição escola,
sendo esta a base de todo o processo de educação.
Assim, segundo Caride, Freitas e Callejas (2007) cabe a cada escola a adoção de uma
organização maleável de modo a poder acolher e acompanhar a realização de projetos
comunitários comuns. O comprometimento de parte a parte, ou seja escolar e comunitário,
não só é possível como, até, imprescindível de modo a levar a cabo um projeto comum e
acionar uma reflexão em como as escolas podem ensinar e, ao mesmo tempo, ser ensinadas.
A escola tem o dever de estar sempre disponível para estimular a necessidade de uma
educação de carácter integral, da cultura bem como das faculdades dos recursos comunitários;
deve, também, a escola ter consciência de toda a sua dinâmica criativa e da sua aptidão no que
respeita ao questionamento da comunidade de modo a desenvolver integralmente o indivíduo
e o processo comunitário.
Numa trajetória histórica, a agregação da medida educativa nos projetos de
Desenvolvimento Comunitário foi constante, versando atuações organizativas no meio de
comunidades ermadas até às etapas concludentes de vários planos nacionais.
Nos países industrializados, já nos anos cinquenta e sessenta, são postas em prática
combinações inovantes e de grande extensão no inter-relacionamento escola comunidade
como são exemplo os grandes complexos escolares e comunitários em vários países,
designadamente no Reino Unido e, o ter sido colocada ênfase no indivíduo, como
desenvolvimento humano, foi indispensável para uma mudança sociocultural.
É, então, nos anos cinquenta, que é gerada uma escola como expressão da comunidade,
deixando apenas de ter um mero papel exclusivo de ensino, expandindo-se, assim, as suas
funções com a criação das Escolas Comunitárias.
Podemos referir que Manly (1935) concebeu o Programa de Escola Comunitária –
Community School Programme – para a comunidade de Flint, no Michigan, com o objetivo de
atenuar a criminalidade nas cidades industriais, criando, para tal, dentro das próprias escolas,
espaços tanto para os alunos como para os seus familiares.
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Anteriormente a essa época, a ação destas escolas apareceu entre as duas guerras
mundiais, estreando-se, igualmente nas antigas colónias do ultramar pela mão dos
missionários que proviam serviços de saúde aos alunos e respetivos familiares.
Perspetivando Olsen (1954) uma escola comunitária é aquela que aperfeiçoa as
conjunturas de vida não só do local como também da época; faz da comunidade o seu próprio
laboratório de estudo; dispõe das suas instalações em prol da comunidade; os seus planos são
organizados em conformidade com os princípios fundamentais e dos planos da vida;
prenuncia a participação de outros elementos não apenas na sua política mas igualmente na
planificação dos seus projetos; incentiva a organização da comunidade, apurando e
incrementando a consciência democrática nos relacionamentos humanos.
Segundo Henderson e Vercseg (2010:53) :
“ As escolas comunitárias são formadas para ir ao encontro das
necessidades das comunidades locais através de iniciativas de
apoio e coordenação ao cidadão. Tais escolas são baseadas na
filosofia da educação da comunidade, envolvendo a comunidade
no enriquecimento da educação das crianças por causa do
desenvolvimento dos indivíduos, famílias e sociedade ”.

Baseados neste ponto de vista sobre as escolas comunitárias podemos inferir que estas
escolas contribuem para uma cidadania ativa, contribuindo, consequentemente, para uma
democratização da comunidade.
Em diversos países, nomeadamente a Inglaterra, nos fins dos anos sessenta é posta em
prática uma articulação do trabalho do desenvolvimento das comunidades com as atividades
das Escolas Comunitárias, nos meios cosmopolitas através da praxe do ensino e pela
concessão de instalações e atividades para os estudantes e respetivas famílias, nos meios
rurais através da edificação de várias escolas selecionando os conteúdos programáticos de
acordo com a cultura local. O certo é que havia, ainda uma fraca coordenação entre os
sistemas e Educação Formal com os processos de desenvolvimento comunitário, investindose somente no entretenimento e formação de jovens e adultos. Mas, na década de setenta, é
incrementada a inter-relação entre os estabelecimentos de ensino formal e a comunidade não
só nos países industrializados como aqueles que rumavam em direção ao desenvolvimento.
Alíás, nos dias que correm, é, sem dúvida, basilar a ligação escola-comunidade visto
possibilitar o aperfeiçoamento de práticas de serviço comunitário a partir da escola e, claro
está, de serviço educativo a partir da comunidade local. Com isto, pretende-se, sobretudo, o
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desenvolvimento absoluto e integral das pessoas, ou como afirmam Caride, Freitas e Callejas
(2007: 252) “A grande finalidade para a qual convergem os princípios didáticos atuais e o
desenho organizativo das escolas: a individualização do ensino, o respeito por todo o tipo de
“diferenças” e dinamização das relações da escola com o meio”.
Pretende-se igualmente e conforme Fessas (1978 cit Caride, Freitas, Callejas, 2007),
que educação e vida comunitária estejam cada vez mais em conformidade, ampliando, assim,
os seus métodos educativos ao meio social, cooperando de modo a que a escola seja parte
complementar do sistema de serviços sociais e culturais, existindo uma coordenação entre os
serviços escolares e da comunidade e, para que haja integração e participação das escolas nos
sistemas de aperfeiçoamento das comunidades em que estão incluídas, há certos auxiliadores
que para isso podem concorrer, como por exemplo, haver um corpo docente ativo e fixo; que
a necessidade de estimular a inter-relação escola-comunidade seja deveras vivenciada; que
esteja disponível património histórico local bem como subsistam outros tipos de recursos; que
tanto os pais como os encarregados de educação revelem interesse pela vida escolar dos seus
filhos e educandos, sendo, assim, excelentes laços de união escola-comunidade.
Atualmente, tanto a nível local como comunitário, é atribuição das escolas a opção de
suprir as necessidades dos aprendentes em conjunto com outros responsáveis homólogos de
modo a fazerem parte do programa de vida do todo grupal. Podemos afirmar que, há dois
intentos primordiais que consolidam de igual modo a abertura das escolas à comunidade:
“(…) a necessidade de assegurar a coerência nas vidas dos educandos e manter o seu
desenvolvimento como organização ao serviço da comunidade” (Caride, Freitas, Callejas,
2007:263-264).
Claro está que uma escola aberta à comunidade pressupõe o alargamento da sua esfera
de ação de formação aos verdadeiros problemas da coletividade bem como a oportunidade de
a própria escola providenciar os seus préstimos à comunidade, sendo uma questão basilar a
ligação do projeto integral das escolas com o projeto comunitário. Por exemplo, Canário
(1999 cit Caride, Freitas, Callejas, 2007) sustenta que em primeiro lugar deve haver um
Projeto coletivo da comunidade, ou seja, um Projeto Educativo Local. Neste projeto todos os
professores trabalham em conjunto, melhorando e revisando os projetos de cada escola da
região; consequentemente, todas as escolas colaborarão, da mesma maneira, na determinação
do projeto local; por último, a composição de um grupo de professores que possam garantir e
coordenar as atividades, articulando, assim, o projeto local com o projeto escola.
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Deste modo, são incrementados arquétipos mais expeditos entre as escolas e as
comunidades locais através de planos educativos apropriados a situações concretas das
próprias localidades e, ao mesmo tempo, capazes de efetuar mudança no relacionamento
escola com as diversas instituições da região.
É óbvio que as escolas têm que incrementar aquela urgência de educação de modo a
permitir uma vida melhor aos seus utentes e à própria comunidade. Deste modo, a Educação
passou a ser um projeto coletivo nomeadamente através de programas de Educação NãoFormal dirigidos a grupos muito particulares, tais como marginalizados, com baixo nível de
alfabetização, em situação de carências acentuadas, também através da educação de adultos e,
igualmente, programas para o desenvolvimento da comunidade. Este projeto coletivo arroga,
porquanto, uma dimensão participativa, não centralizada e absoluta que vai, sem dúvida,
concorrer para o desenvolvimento do carácter dos cidadãos. Arroga, igualmente, o seu sentido
no incrementar de elos entra as ações educativas e a solução para as necessidades efetivas do
dia-a-dia das comunidades através de projetos e educação para toda a vida, através da
afluência dos desígnios da educação formal bem como através duma informal obtenção de
valores, posturas das pessoas mas pessoas como entes sociais.
Assim, na sequência do exposto e perspetivando Amiguinho, Canário e D’Espiney
(1994:18 cit Caride, Freitas, Callejas, 2007)
“A ação da escola e a sua dinâmica de transformação orientam-se
no sentido de contribuir para a globalização da ação educativa,
no quadro de um território comunitário, estabelecendo sinergias
entre a educação formal e educação não formal, articulando
educação escolar e extraescolar, educação de adultos e de
crianças.”

Outro ponto onde a educação arroga um papel de vital monta é no aperfeiçoamento de
atitudes e valores que se afirmam como responsabilizáveis por uma cidadania enérgica e
repleta de solidariedade, asseverando de igual modo a consecução de capacidades intelectivas
pois, decididamente, se não houver educação não haverá desenvolvimento.
Também, segundo Caride, Freitas e Callejas (2007: 269)
“A educação ”da” comunidade “para” a comunidade e “na”
comunidade, trata de dar resposta às situações específicas da
comunidade (individuais, interpessoais e sociais), resultando
duma maior interação entre os serviços educativos existentes e a
comunidade local.”
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E, sob a perspetiva dos mesmos autores, entre Educação Comunitária e Desenvolvimento
Comunitário há uma “relação de cumplicidade e reciprocidade anímica”.
Cumplicidade visto representar uma participação das comunidades nos processos
educativos; reciprocidade anímica em virtude de representar uma participação das
comunidades no processo de auto cooperação, de transmutação da própria comunidade, no
reconhecimento e manifestação das suas precisões, norteando-as rumo a um maior
comprometimento e domínio de modo a incrementar o seu aperfeiçoamento.
Falando de escolas comunitárias, não podemos deixar de referir o papel do professor
no mundo de hoje que, segundo Escudero Munoz (1994 cit Caride, Freitas, Callejas: 272)
“O quadro social e profissional do professor é hoje muito
diferente. Pede-se-lhe outra perspetiva de educação, a sua
colaboração com outros especialistas com o objetivo de promover
o sucesso dos seus alunos, bem como de promotor de parcerias
com outras entidades da comunidade em que a escola se insere,
que devemos entender como formas de aumentar o potencial e
revalorizar o estatuto do professor.”

Também Cardeira (1977:41-44 cit. Lopes, 2008:409) nos proporciona uma aceção de
escola comunitária, afirmando que “(…) escola comunitária é uma escola em que toda a
população participa, aprende, ensina e convive, independentemente da idade, instrução e
profissão.”
Possuem as escolas do ensino básico, na contemporaneidade, uma função
preponderante dentro das comunidades visto sustentarem o seu desenvolvimento na medida
em que facultam o ensino basilar, a qualificação dos seus trabalhadores, a formação
tecnológica e profissional dos adolescentes; aliás elas devem organizar-se e manobrar-se de
modo a irem de encontro às precisões não só do indivíduo em si mas também da própria
localidades em que estão inseridas.
Outra das dimensões de uma escola verdadeiramente comunitária é gerir os serviços
escolares mas coordenando-os com os comunitários ampliando, assim, a sua eficiência e ao
mesmo tempo progredir na maneira como utiliza os recursos materiais e até humanos da
comunidade, incrementando-os e atribuindo-lhe o seu devido valor. E, novamente, uma escola
que se preza de ser uma escola comunitária deve também elaborar os seus horários escolares
de modo a que os alunos tenham tempos livres que possam ser dedicados a outros programas
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ou ações de cariz comunitário, dando, assim, valor a esses tempos livres como campos não
formais de inclusão.
Atualmente, já não cabe apenas à escola e à família o papel de veicular saberes e
aprendizagens. Agora esses conhecimentos prolongam-se, igualmente, nas conjunturas
educativas levadas a cabo fora do sistema formal pois a
“Educação não formal e a Educação formal são convergentes nos
seus princípios pedagógicos porque ambas são aplicadas para
potenciar e aperfeiçoar o processo de aquisição de conhecimentos
e de desenvolvimento de atitudes e capacidades necessárias à
vivência positiva das experiências pedagógicas e das situações em
que se desenvolve toda a vida e a conduta de cada pessoa –
educação informal” (Caride,

Freitas, Callejas, 2007: 280).

Note-se que um dos motivos de fracasso da Educação Formal é não incrementar
tempos livres para os alunos em cursos extracurriculares; esses tempos livres e o encarar de
certas atividades como momentos de lazer torná-los-ia mais autónomos e responsáveis.
Claro que as escolas podem expandir o seu contexto educativo ao âmbito local através
da diversificação e enriquecimento da sua oferta curricular. O que na realidade seria favorável
era, sem dúvida a integração das escolas na dinâmica cultural e consequentemente a sua
integração nos sistemas de desenvolvimento da comunidade em que estão inseridas. Para que
isto possa acontecer seria fundamental moldar as praxes pedagógicas às necessidades e
especificidades da própria comunidade. Indo, de novo, ao encontro da ótica de Caride, Freitas
e Callejas (2010: 290),
“Quanto a estratégias, sendo a animação sociocultural um
processo que implica um trabalho cultural cujas metas se centram
na promoção social das pessoas no contexto global do território,
potenciando

a

democracia

cultural

como

superação

da

democratização cultural e para alcançar a emancipação coletiva e
a mudança social, as escolas têm como referentes principais a
cultura e as artes, a educação e o tempo livre”.

Mediante isto vamos tentar definir o que é uma escola que realmente contribui para o
desenvolvimento comunitário e persistindo na perspetiva de Caride, Freitas e Callejas (2010:
291)
“(…) é uma escola atenta aos problemas às carências e
dificuldades da comunidade; identifica e conhece o amplo
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conjunto de necessidades de aprendizagem; “dá” a educação à
comunidade para que os indivíduos se possam organizar, analisar
e interpretar os seus problemas, admite a ação social comunitária
também como sua responsabilidade e contribui para eliminar a
dinâmica “associal” das comunidades”.

É óbvio que, às escolas como agentes sociais, não lhes pode ser imputada toda a
responsabilidade no desenvolvimento absoluto do indivíduo, há, assim, que estabelecer uma
interação educativa não só com a família mas igualmente com a comunidade social a fim de
se estabelecer uma escola apta para a educação das gerações vindouras que deve ter um
padrão inerente de saber e de desempenho, ou seja, deve caminhar de mãos dadas com o
desenvolvimento comunitário e estar devidamente atenta à realidade social.
E, continuando a seguir o prisma de Caride, Freitas e Callejas (2010: 300)
“Considerando as escolas como unidades sociais, com um perfil
cultural partilhado pela comunidade educativa e pelo coletivo que
a envolve num espaço físico e histórico comum, interpretamos o
seu saber e a sua ação social na dinâmica estabelecida por um
grupo humano que constrói o futuro num mesmo contexto e
ambiente”. Assim, “ as escolas devem ser asseguradas como
parceiros comunitários para o desenvolvimento na inscrição dos
seus objetivos, conteúdos e finalidades da ação comunitária”.

Refletindo no citado por estes autores, para haver uma verdadeira partilha entre escolacomunidade seria necessário que a escola fosse considerada uma genuína escola comunitária,
com um currículo adequado à comunidade, partilhando os seus saberes com a própria
comunidade mas permitindo, de igual modo, à comunidade dar o seu contributo para a
consecução desse mesmo currículo.
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2.5 - Comunidade

“Além de um ato de conhecimento, a educação é também um ato político.
É por isso que não há pedagogia neutra”.
Paulo Freire

Enquanto Caride, Freitas e Callejas (2010:132) afirmam que “comunidade”, como
conceito, designa uma entidade social e espacial determinada por um território e pelos seus
habitantes, por uma estrutura social e códigos culturais singulares”.
Já Marchioni (1997:67) refere que
“(…) a comunidade enquanto a dimensão funcional e institucional
é a verdadeira ponte de aterragem da intervenção social que
necessitamos hoje: para atender melhor e de maneira coordenada
à procura da sociedade expressa, para utilizar melhor e de
maneira mais racional todos os recursos disponíveis, para
introduzir também na ação social o conceito e a praxis da
planificação”.

Assim, a comunidade poderá ser verdadeiramente assumida como o ponto de
referência da ação e da intervenção social. Por exemplo, no artigo “The Popularity of the
Neighbourhood Community Idea” (Dennis cit. Marchioni ibid: 68) estão presentes vários
significados: “(…) o termo comunidade pode denotar as casas e a gente situadas numa
determinada área, ainda que haja muito poucas relações institucionais ou informais,
manifestas ou latentes entre as pessoas”.
No livro “An Handbook of Sociology” (Ogburn e Nimkoff, cit. Marchioni ibid:68)
definem a comunidade como “(…) a organização total da vida social dentro de uma área
limitada. A comunidade é o centro da actividade de grupo, da organização institucional e do
desenvolvimento da personalidade humana”.
Ainda, por exemplo, segundo Lloyd Allen Cook (cit.Marchioni ibid:69) a comunidade
é: “(…) uma população agregada, que vive num território contíguo, integrado por
experiências do passado, que estabelece um número de serviços básicos, consciente da sua
unidade, capaz de atuar para enfrentar crises que se repetem no seu interior”.
Caride, Freitas e Callejas (2010:135) apresentam outra conceção deste termo,
afirmando que
129

Enquadramento Teórico
”(…) comunidade é um espaço de vida social onde se configuram
de forma constante múltiplas e complexas relações e interações
sociais entre indivíduos e coletivos que vivem e convivem com
laços de solidariedade e intercâmbio de significados específicos
do seu território, da sua língua e cultura e das suas vivências
individuais e comuns.”

Havendo, de certo modo, um amago comum com a definição anterior, também
Hermano Carmo (2007), a refere como um “(…) agregado social com um conjunto de
interesses vitais comuns, com uma elevada densidade social traduzida numa forte consciência
de pertença com uma proximidade geográfica que permite uma estruturação sólida de tais
interesses.”
Flo Frank e Anne Smith (1999) dizem-nos que a comunidade pode ser mensurada em
termos geográficos como o lugar onde se vive e quando é referenciada nestes termos pode ser
definida por limites ou fronteiras específicas compreendidas e aceites por outros. “(…)pode
igualmente ser definida como um património cultural comum, linguagem e crenças ou
interesses partilhados” (Frank e Smith, 1999:7). Continuando nesta perspetiva e, como parte
de uma sociedade contemporânea, podemos definir comunidade como uma conjuntura social
e política e o desenvolvimento das novas tecnologias de informação devido a um forte “boom”
multicultural causado pela junção de diversas culturas das populações bem como por
mudanças de poder.
Refletindo nas definições atribuídas a Comunidade por diversos autores, apresentamos
um quadro com uma súmula das ideias principais transmitidas em consonância com o
respetivos criadores. Assim, para Marchioni, Caride/Freitas/Callejas, Ander-Egg; Lloyd Cook,
Ogburn/Nimkoff, Flo Frank/Anne Smith e Dennis Comunidade é…
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Quadro 3 - Conceitos de Comunidade

COMUNIDADE
CONCEITOS
Definição

Como

medida

prática

Autores

e

institucional

a

comunidade é a base de toda a operação e

Marchioni (1997)

mediação social necessária a uma sociedade
contemporânea.
Espaço de partilha de ações e relações sociais
entre cidadãos unidos por laços solidários, pela

Caride, Freitas, Callejas

língua, usos, costumes e por experiências pessoais.

(2010)

Conjunto de indivíduos unidos socialmente e
organizados numa área territorial que partilham
interesses e metas comuns interagindo mutuamente.

Ander-Egg
(1981)

Um grupo que reside num espaço ligado por laços
do passado, provido de serviços básicos e com

Lloyd Allen Cook

competências para ir ao encontro dos problemas

(1938)

existentes.
O amago da atividade grupal social num
determinado

território,

de

uma

organização

institucional e do aperfeiçoamento do carácter do

Ogburn e Nimkoff
(1947)

indivíduo.
Um coletivo social partilhando interesses em
comum, um sentimento de pertença e inclusão num
determinado espaço.

Hermano Carmo
(2007)

Um lugar com um espólio cultural onde os
cidadãos compartilham a mesma língua, convicções
e interesses.

Flo Frank e Anne Smith
(1999)

Habitações e pessoas aglomeradas numa área
específica mesmo que não implique qualquer inter-

Dennis

relacionamento institucional ou informal.

(1958)
Fontes: Autores Referidos - Elaboração Própria
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Referindo construção da comunidade, podemos afirmar que é uma esfera de práticas
que rumam no sentido à prolificação ou relevo de comunidades entre indivíduos de uma
região ou com interesses em comum. Uma grande diversidade de práticas pode ser usada para
estruturação de comunidade, versando desde simples eventos como refeições em conjunto,
pequenos clubes de livros até festivais em massa, projetos de construção e outros que
impliquem esforços de grande amplitude.
Construção da comunidade pode ser vista como uma via de incrementar a justiça
social, o bem-estar individual e, consequentemente, diminuir impactos negativos de
indivíduos de algum modo desanexados e, Marchioni (1997) refere três elementos cruciais
para dar expressão à comunidade tais como, unidade social, consciência de conformidade e
interação das pessoas. Ao falar sobre os membros da comunidade, para que qualquer um seja
ativo tem de estar devidamente enquadrado na própria comunidade, conhecer os seus
meandros bem como ter aptidões para aprontar estratégias de intervenção de modo a
conseguir o poder.
Estruturalmente falando, são fatores próprios da comunidade o território, a população,
as necessidades e a procura social e os recursos e, de acordo com Caride, Freitas e Callejas
(2010), há várias características que reconhecem uma comunidade tais como, População,
referindo o agregado humanitário; Território, a área autêntica, o alicerce geográfico;
Organizações sociais, ou seja, as diversas entidades que, por inerência, concedem coesão à
comunidade; Organização económica, onde se constituem as ligações entre a produção,
distribuição e uso dos recursos não apenas materiais mas também sociais pertencentes à
comunidade; Interações sólidas entre os indivíduos, grupos e sociais são, indiscutivelmente,
requisitos imprescindíveis para a sistematização da comunidade; Consciência de pertença,
perceção individual e grupal de inclusão, adaptação, integração, proporcionando ao indivíduo
sentimentos de seguridade e reconhecimento de metas sociais comuns; Interesses comuns,
onde se repartem ideais dentro dum espaço delimitado, levando a tomada de decisões
conjuntas; Fluidez na comunicação, versando um modo de comunicação acessível para uma
troca de pensamentos com vista à edificação do significado de comunidade.
Por sua vez, a comunidade tem igualmente as suas próprias funções como,
socialização, emissão e praxe de princípios culturais; um domínio civil sobre os seus
membros; incremento da colaboração social bem como inclusão de todos os membros no seu
seio; criação de uma verdadeira coletividade; consubstanciação de laços solidários de modo a
asseverar segurança e a existência das pessoas e da própria comunidade; realização de bens,
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proporcionando a sua distribuição e respetivo consumo. Acrestemos, ainda, que a comunidade
é o lugar ideal para proporcionar valor às pessoas, valorizando as suas ações do dia-a-dia para
a edificação de uma sociedade repleta de laços de solidariedade mas, sobretudo, menos
incógnita, onde a verdadeira participação dos seus membros na vida pública é um fator
primordial.
Referindo-nos, um pouco, ao trabalho comunitário, podemos dizer que no Reino
Unido, o termo trabalho de comunidade tem um conto um tanto diminuto. Aliás, nos anos
oitenta tinha uma mera comparabilidade a trabalho da juventude ou educação de adultos.
Acontece que, desde essa época, praticamente não se tem procedido a investigação
justificativa de trabalhadores da comunidade e, para além disso, têm ocorrido mudanças
substanciais tanto no âmbito económico como no institucional nos quais eles atuam.49
Era de toda a conveniência aperfeiçoar as capacidades, construção de capacidade, não
só dos grupos mas também das redes locais de modo a se tornarem operacionais e darem a sua
contribuição para o desenvolvimento social e económico. Começava a acentuar-se uma
preocupação com a aquisição de competências.50
Segundo Popple (1995: 30), no início da década de noventa, a posição do trabalho
comunitário desmantelou-se um pouco e a atividade foi reduzida devido a certas pressões
como cortes nos gastos público, persistentes níveis elevados de desemprego e pobreza e
movimentos em direção a cuidados comunitários, tudo isto atuou de modo a alterar a face do
trabalho. Aliás, um certo número de pessoas começou a falar sobre prática comunitária em
vez de olhar para o trabalho comunitário como uma ideia organizada.
Note-se que, em Inglaterra, o principal portador de uma preocupação para cultivar
coerência comunitária e a vida de grupos locais, eram igrejas e grupos religiosos. Até porque,
durante a década de 90, tinham aumentado expressivamente os números de jovens
trabalhadores empregados por igrejas locais e, com isto, notou-se igualmente um assombroso
realce em desenvolvimento comunitário. De uma certa maneira, isto estava ligado à
indispensabilidade de estimular uma melhor aplicação dos edifícios e serviços da igreja
embora houvesse igualmente um marcado considerando teológico de sentido para a vida
comunitária para além do da igreja.

49

Página community work, Smith (1996, 2006), 17/5/2010

50

Página community work, 17/5/2010
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Quando nos referimos à organização comunitária somos logo remetidos para um
processo de articulação de meios ou recursos, meios esses que podem ser materiais e humanos,
capazes de criar conjunturas aos grupos sociais e, consequentemente, transformar-se numa
comunidade. Ao visar que essa organização comunitária seja devidamente eficaz e eficiente
há que definir estratégias adequadas no que concerne à identificação dos recursos e sua
articulação, determinando, igualmente, quais as prioridades a estabelecer.
Martinez (1992:27 in Textos de Animação Comunitária) ao falar da organização da
comunidade refere o Conceito de Animação Comunitária como ”(…) a confluência de
iniciativas de base e dos poderes públicos e na necessidade de cada um actuar no campo
económico, social e cultural”. Assim, enquanto a Organização da Comunidade pressupõe
apenas o aspeto organizativo, não tem necessidade de ténicos nem está dimensionada para as
conjunturas económicas a Animação Comunitária tem um leque muito mais abrangente visto
carecer da administração, de estruturas, de técnicos especializados, de equacionar os planos
governamentais com planos reais e visa não só o aperfeiçoamento das condições sociais e
culturais mas também das económicas económicas.
Digamos, então, que organização da comunidade é um método em que os indivíduos
se agregam com o propósito de agir em seu próprio benefício comum. Grande parte da
organização comunitária visa uma agenda conjunta. Metas populistas e o modelo de uma
democracia em plena cooperação são ideais de muitos grupos. Movimentos sociais são
concebidos por organizadores da comunidade levando grupos de pessoas a atuar, a interagir e
a desenvolver liderança no seio dos membros envolvidos.
Segundo Flint e Robinson (2008:1) presume-se que, tanto da parte da Esquerda como
da Direita, em Inglaterra,

“(…) o legado comunidade é o condutor chave deste colapso na
sociedade. Problemas tão diversos como terrorismo islâmico,
subrealização

educacional,

violência

de

gangs,

gravidez

adolescente, falta de trabalho, crime de droga e comportamento
antissocial são todos explicados através de referência à erosão de
laços

informais

e

disposições

recíprocas

que

amarram

comunidades”.

Cada vez mais se retrata a sociedade inglesa como uma sociedade fracassada. Cada
vez mais os padrões estabelecidos e os valores essenciais que garantem a ordem cívica estão
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em colapso. Como resposta, o repto lançado foi a promoção de comunidades coesivas e, neste
âmbito, Flint e Robinson (2008:1) referem que,
“(…) a presunção na essência da agenda de coesão comunitária –
que cidades pequenas e grandes consistem progressivamente de
vizinhanças socialmente coesivas mas divididas – tem-se tornado
o ponto de partida para esforços de política pública para
compreender e responder a uma vasta variedade de problemas
contemporâneos na sociedade urbana”.

Claro que isto não implica que todas as comunidades residencialmente segregadas e
socialmente isoladas sejam rotuladas de controversas. No entanto, esta agenda de coesão
comunitária teve os seus contributos, destacando-se o ter permitido validar e dar voz a uma
investida contra um multiculturalismo progressivo e de longo alcance, o que prognostica
alterações expressivas na maneira como as relações raciais são encaradas e retorquidas, no
Reino Unido.
Continuando no ponto de vista de Flint e Robinson (2008) referimos que no âmago das
políticas de coesão comunitária está presente um esforço para que certas conceções de
multiculturalismo, especialmente o modo como serve interesses particulares, sejam não
apenas limitadas mas até emaladas. Digamos que esta agenda de coesão comunitária assenta
no pressuposto que racismo provém da dissemelhança de culturas tendo como sustentáculo
vidas paralelas.
Hoje em dia, pessoas de diferentes países e nacionalidades habitam em áreas
diferentes, juntando-se a centros comunitários onde lhes é prestado apoio no que concerne a
emprego, trabalho, alojamento e mesmo apoio monetário. Existem até “Walk in Centres”,
geralmente localizados nas proximidades do hospital, onde lhes é facultado o acesso a
médicos, conselheiros e orientadores.
Na Câmara, diferentes departamentos organizam atividades para a comunidade. A
todos são dadas iguais oportunidades de integração, sendo que, todos na comunidade poderão
fazer exatamente as mesmas coisas que os locais, especialmente nas escolas. Todas as escolas
ajudam as crianças em tudo que está dentro das suas atribuições. Existe até o “Ofsted”,
entidade da Câmara ou Estado que tem por incumbência assegurar-se se os professores e a
própria escola procedem corretamente e se proporcionam igual oportunidade de integração,
tendo como lema, “Every child matters”.
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Ainda há muito a experienciar no que respeita a um relacionamento entre uma agenda
de coesão comunitária e um conceito neoliberal de participação e cidadania. Por sua vez,
estratégias de coesão comunitária que pareçam alvitrar um estado complacente podem
possibilitar formas de coerção. No Reino Unido, observa-se, presentemente, uma mudança
fundamental em termos de relações raciais e é, nesta contextura, que o uso de políticas de
coesão comunitária pode, eventualmente, raiar o autoritarianismo.
Há, no entanto, linhas orientadoras nacionais emanadas pela Local Government
Association (LGA, 2002) que definem “(…) comunidade coesiva como uma onde as pessoas
possuem uma visão comum e um sentido de pertença e desenvolvem relacionamentos fortes e
positivos (…) entre pessoas de diferentes antecedentes” (Flint e Robinson, 2008:93).
Não podíamos deixar de referenciar o contributo da igreja na coesão da comunidade.
É de referir que a “Cathedral”, ou seja, a catedral abre-se à comunidade dando uma
festa de boas vindas a todos os membros, presentes às crianças, ajudando também
monetariamente as pessoas que precisam.
Claro que as grandes tradições de fé com as suas crenças conseguem originar atividade
de modo a arquitetar e manter a coesão comunitária e social como demonstrado pelos
membros de comunidades e organizações de fé na sua participação em ação voluntária e até
participação civil e cívica. Mediante o ponto de vista de Flint e Robinson, 2008:133)
“(…) um forte elemento instrumentalizado é evidente no papel
prescrito do governo para a fé, apresentando comunidades e
organizações de fé tanto com oportunidades como com dilemas –
um lugar à mesa e um papel expandido na distribuição de serviço,
governo e renovação cívica e civil, mas em risco de
aprisionamento e um acordo de missão”.

Estas comunidades de fé colaboram, substancialmente com o estado e atuam duma
forma mais livre cooperando com grupos e organizações, contribuindo, assim, num processo
de políticas associativas na sociedade civil, proporcionando, portanto, coesão social e
comunitária. Aliás, há diversificadas expressões de fé individual e coletiva, que em muito
contribuem para coesão.
Versando a perspetiva de John Flint (2008), visto no Reino Unido, haver expressiva
segregação em termos étnicos e religiosos nos sistemas de escolas públicas, o governo, em
Inglaterra, estimula e institucionaliza a multiplicidade religiosa através do crescimento de
escolas assentes na fé, incorporando o mesmo tipo de escolas, ainda independentes, a integrar
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o sistema estatal. Estas escolas têm agora o devido dever de incrementar a coesão comunitária
através de linhas orientadoras do governo para que possam realizar em pleno este
compromisso.
Quer-nos, parecer, ainda, que estas escolas de fé podem ser marcantes transmissores
institucionais que realçam a validade e autenticidade do capital cultural de minorias étnicas e
religiosas no Reino Unido, mais ainda, ao aprimorar uma qualidade abrangente de educação
em bairros menos favorecidos e ao diminuir as lacunas económicas entre populações
dissemelhantes, acabam por ter consequências deveras positivas nessas mesmas minorias.
Podemos, então, considerar a agenda de coesão comunitária e o estado do bem-estar
como projetos políticos onde os resultados espelham o capital económico, social e cultural de
diferentes segmentos da população britânica embora esses mesmos resultados estejam, muitas
vezes, ocultos por mecanismos burocráticos ou pela promoção de organizações baseadas na
comunidade.
Perante o referido, concluímos que o conceito de Educação tem um significado tão
abrangente que não é fácil sintetizá-lo em poucas palavras mas procurando um aforismo
diremos que é um processo de aquisição de conhecimentos e competências através de uma
aprendizagem teórico-prática. Através dela, obtemos praticamente quase tudo que
necessitamos para uma performance adequada ao saber ser, ao saber estar, a ser um cidadão
ativo e integrado na sociedade vigente; ela cria desenvolvimento, mudança, bem-estar social;
ela está incorporada em todos os âmbitos da vida, podendo, sempre, ser considerada como um
processo de desenvolvimento.
Passando de um conceito lato de Educação para um conceito mais específico,
podemos afirmar que Educação Formal é aquele tipo de Educação que nos confere um grau
académico, sendo institucional, de organização hierárquica, visando o desenvolvimento de
conhecimentos e competências e cuja aprendizagem surge sempre dentro num contexto
estruturado. Por natureza, de características padronizadas ela é regulamental, compulsória, de
currículo estabelecido e estandardizado, preliminar, introdutória, com exigências de
aprovação, pré-requisitos e certificação.
Verificámos que, a Educação Formal em Inglaterra, tem por escolaridade obrigatória
as crianças dos cinco aos dezoito anos, destacando-se, no Ensino Superior o “Master’s
Degree” como o primeiro grau a atingir e o ” Doctor’s of Philosophy” o último. No que
respeita ao financiamento das instituições educacionais estatais é feito com os recursos

137

Enquadramento Teórico

provenientes dos impostos nacionais, sendo o ensino gratuito. Dentro das escolas estatais,
englobam-se algumas com uma ligação à Igreja e também escolas que funcionam em regime
de internamento, Há, igualmente, escolas privadas que, curiosamente, são chamadas de
“Public Schools”. No final da escolaridade obrigatória, os alunos são sujeitos a um exame,
sendo-lhes atribuído o Diploma de Conclusão do Ensino Secundário. Aquele que quiser
ingressar numa Universidade terá de fazer o “Sixth Form” já numa escola de Educação
Superior, sendo considerado um nível de educação avançada. Apurámos que, quer nas escolas,
quer nas instituições de ensino superior, são postas em prática imensas atividades de teor não
formal e informal, tendo aumentado consideravelmente o número de educadores informais,
sendo, até, desenvolvido, na educação primária, o currículo da comunidade, o que tem
fomentado uma coesão comunitária a nível escolar e local.
Passando para outro tipo de Educação, vimos que Educação Informal é aquela que nos
acompanha ao longo de toda a nossa existência, abarcando uma aquisição contínua e
constante de todo o tipo de conhecimentos e saberes visto podermos… quiçá chamá-la de
transversal, se é que nos é permitido usar este termo para sua definição. Ela espelha o
contacto diário do indivíduo com o meio ambiente. Podemos afirmar que as situações de
aprendizagem por ela despoletadas, não são propriamente organizadas mas sim de faceta
casual e espontânea, levando-nos para uma prática de atividades ligadas ao trabalho e à
comunidade. Verificámos que, vários pedagogos, insistem na relevância atribuída a este
modelo de educação, tão preconizadora de princípios de mudança. Também, a Aprendizagem
Informal é aquela aprendizagem que resulta de qualquer atividade relacionada com o trabalho
do dia-a-dia, da família ou até do lazer.
Podemos, igualmente, referenciá-la como uma aprendizagem experiencial, agora, não
é de todo estruturada, quer no que concerne a objetivos, quer a um período de aprendizagem,
não lhe sendo atribuído qualquer tipo de certificação. Assim, constatámos a importância de
uma validação como um meio de acreditar e legitimar este tipo de aprendizagem e,
verificámos que, tanto a EI como a ENF, foram, de um certo modo, validadas através de
módulos/créditos /unidades relacionando, mais concretamente, estes dois tipos de educação à
EF. Achámos peculiar que, ao ser dada uma definição de Educação Informal, o próprio termo
educação ter sido substituído por aprendizagem em virtude de, neste tipo de educação, não
existirem instituições educacionais, professores ou currículo. Verificámos uma certa contenda
entre os advogados da Aprendizagem Formal e da Não-Formal e Informal sobre o seu
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entrosamento ou “estanquismo”, chegando-se ao ponto de parecerem paradigmas distintos,
separados.
Mas, também verificámos que para alguns autores, visão mais coadunada com o
contexto inglês, deixou de haver qualquer diferença entre o termo não formal e informal,
sendo usados indiscriminadamente em oposição ao formal. Embora Aprendizagem Formal e
Informal possam ser diferentes, pode haver um enorme acordo entre elas. Aliás, em qualquer
situação de aprendizagem existem sempre componentes formais e informais que até se
interrelacionam, no entanto, a sua natureza pode variar consoante a situação. Neste
encadeamento, a Aprendizagem Não-Formal abarca a Aprendizagem Informal e que é de
extrema importância social, existindo até consenso da União Europeia e até de outros países,
proceder a uma avaliação, validação e acreditação da Aprendizagem Não-Formal. Neste
âmbito, em Inglaterra, o que é importante é a própria aquisição de competências, não sendo
relevante o modo como foram adquiridas. Aliás, este país foi pioneiro na edificação de um
sistema assente no desempenho, conectando os diversos trilhos da Aprendizagem Não-Formal
e Informal.
Passando para outro tipo de educação, visto de um modo distinto em relação aos
outros dois modelos, inferimos que Educação Não-Formal é uma atividade educacional
organizada sistemática mas fora da contextura do sistema formal, vista como o tipo de
educação ideal que vinha colmatar falhas do dito sistema formal, com separação do ensino
estatal mas pré-planificada, dirigindo-se a grupos específicos da população, tendo uma visão
holística do indivíduo e, também, ligada à aprendizagem ao longo da vida. Como pilar tinha o
desenvolvimento pessoal com uma abordagem baseada na comunidade. Vista para provocar
mudança social a vários níveis como na saúde, cidadania, inclusão social. Verificámos a
intervenção e importância das Organizações da Juventude na sua efetivação e fomentação,
proporcionando programas para jovens com diversas atividades educacionais, facultando uma
educação com qualidade, confirmando-se, cada vez mais, a sua complementaridade com a
Educação Formal. Considerada como um tipo de educação mais maleável e, como tal, o seu
propósito é uma mudança do coletivo e uma metamorfose social, concorrendo, deste modo,
para um aperfeiçoamento individual e uma participação ativa da comunidade.
Aferimos que o termo Educação Não-Formal surgiu no final dos anos sessenta
reivindicando a necessidade de uma educação fora dos limites escolares bem como a
importância dos recursos comunitários para a pôr em prática. Nos países do Terceiro Mundo,
ela é, por excelência, a opção programática para o insucesso formal e, até, para problemas de
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cunho pessoal, ao passo que, nos países industrializados, dá resposta às imposições e
carências educacionais.
Verificámos que, os três tipos de educação considerados divergentes e compartimentos
estanques, passam a ser vistos como formas preponderantes de aprendizagem que podem
existir em simultaneidade.
Vimos, também que a Educação Não- Formal deve ser para todos os momentos da
vida, ou seja, aberta a uma vasta gama de programas direcionados a crianças e jovens, como
por exemplo clubes da juventude, tutorias, campos de férias, escuteiros; programas para
adultos como tempo de lazer, treino de competências básicas, alcoólicos anónimos… No
entanto, estes programas têm de ser eficazes e, muitas vezes, podem estar dependentes de
recursos políticos e económicos que podem constituir uma barreira ao seu desempenho.
Também, um dos pontos fracos da Educação Não-Formal é que pouco contributo tem
na concessão de status social, daí o perdurar do conflito entre Educação Não-Formal e outras
instituições, podendo esta não ser o tipo de educação mais apropriado para promover
mudança social.
No concernente a Educação Comunitária abalizámos que a podemos descrever como
toda a educação que tem por alvo a comunidade inserida na própria comunidade. Abalizámos
também que a sua definição foi muito semelhante à de ENF, ou seja, como uma educação e
treino pós-compulsório, sendo a aprendizagem não-formal um dos elementos base da
Educação Comunitária. Este tipo de educação alveja todo o processo de aprendizagem
organizada com o propósito de desenvolvimento comunitário e ação. As suas atividades
visam o desenvolvimento da comunidade numa perspetiva social, cultural, económico e
pessoal e, neste contexto, a ENF não deixa de ser o processo pelo qual a Educação
Comunitária acontece.
No que respeita aos serviços escolares comunitários ajuizámos que deve haver um
compromisso escola-comunidade com vista à execução de projetos comuns, devendo a escola
ter como meta não só o desenvolvimento integral do indivíduo mas também do processo
comunitário. Assim, considerámos uma verdadeira escola comunitária a que aprimora as
circunstâncias de vida do local e da era, em que a comunidade é a sua casa, oferecendo os
seus aposentos à comunidade, fomentando a sua organização; deve ir sempre de encontro às
necessidades, tendo como essência a educação da comunidade para o desenvolvimento da
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criança, levando, consequentemente, ao próprio desenvolvimento do indivíduo, família e
social.
Note-se que, em Inglaterra, escolas deste teor selecionam os conteúdos programáticos
em função da cultura local, havendo, deste modo, uma verdadeira coordenação entre os
serviços escolares e comunitários. Uma das maneiras de consolidar essa coordenação é haver
uma estreita interação entre encarregados de educação e escola. Assim, para que uma escola
seja aberta à comunidade, deve preencher certos requisitos como alargar a formação aos
problemas do coletivo, prestando os seus préstimos à própria comunidade e o seu projeto
global deve ser elaborado em consonância com os da coletividade. Aliás, todas as escolas
deveriam trabalhar, primeiro de tudo, num projeto educativo local, articulando-o
posteriormente com o da escola, passando, assim, a educação a ser um projeto do coletivo.
Verificámos que, perante isto, acaba por se estabelecer uma certa intimidade entre
Educação Comunitária e Desenvolvimento Comunitário pois a comunidade participa no
processo educativo, ampliando até o papel jogado pelo professor que passa a ter outra
perspetiva da educação, o que vai potencializar o seu estatuto. Conferimos também que até as
escolas básicas para serem escolas de cariz comunitário se devem organizar, visando as
necessidades da comunidade, de modo a ir ao seu encontro, ligando os seus serviços com os
da comunidade, ligada a programas de perfil comunitário. Concluímos, então, que uma escola
comunitária deve caminhar lado a lado com o DC e, concluímos, também, que todos os
modelos de educação referidos, na sua prática, têm, uns mais que outros, uma certa
interdependência com a comunidade e, para serem mais eficazes a ela devem estar ligados.
Atrevemo-nos, pois, a expor comunidade como o ponto de encontro do cidadão com o
coletivo no pátio da vida social, interagindo, partilhando laços solidários, interesses comuns,
crenças, um sentimento de bem-estar, de pertença e de inclusão. Ela é o ponto de referência da
ação e da intervenção social. Ela é o núcleo da atividade grupal, da organização institucional e
do desenvolvimento da personalidade humana. Comunidade pode ser o lugar onde vivemos,
seja ele uma cidade, uma vila, uma aldeia ou apenas um bairro mas do qual fazem parte um
património cultural comum. O fator primordial a ela inerente é, sem dúvida, uma participação
verdadeira dos seus membros na vida pública através do trabalho comunitário e da própria
organização da comunidade. Para que o indivíduo seja ativo na sua comunidade tem de a
conhecer intimamente de modo a poder intervir sobre a mesma. Ela tem as suas próprias
atribuições de socialização com supremacia civil sobre os indivíduos, incluindo-os no seu seio
e criando com os mesmos uma relação de interdependência com vista a garantir-lhes
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segurança. É ela que vai valorizar os seus membros, edificando, assim, uma sociedade
solidária.
Como encerramento deste capítulo, aludimos a comunidade mas no contexto
genuinamente inglês onde se verifica uma enorme crise de coesão comunitária, tendo até sido
lançado o repto para promover comunidades coesivas. Digamos que este surtiu os seus efeitos,
levando a alterações consideráveis em termos de relações raciais conduzindo a uma
comunidade de pessoas com aspetos comuns e sentido de pertença. Realçamos o grande
contributo da Igreja nesta coesão comunitária e social.
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III – O PROJETO DE INVESTIGAÇÃO

“Não há vida sem correção,
sem retificação.”
Paulo Freire

“O meu problema com a investigação
É que te diz
O que as pessoas pensavam ontem.
Não amanhã.
É como conduzir um carro
Usando um espelho retrovisor”.
Bernard Loomis
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Metodologia, segundo Ander-Egg (2010) é o estudo do método, estabelecendo
justificação da teoria, determinando os procederes que devem ser usados de modo a adquirir
os conhecimentos científicos bem como desenvolver formas adequadas de raciocínio lógico
no planeamento de tais procederes.
Dado o conhecimento científico não se edificar com base em apenas uma perspetiva,
apresentamos, assim, o design do nosso estudo, referenciando,
O problema, a questão de partida e as sub-questões;
Expomos os objetivos gerais e específicos.
Localizamos, este estudo, consentaneamente, numa metodologia positivista e
subjetivista.
Situamos o tipo de estudo, transversal, de investigação secundária, qualitativo;
paradigma interpretativo, exploratório e descritivo; igualmente uma investigação de teor
quantitativo; referimos a existência de uma triangulação.
Focamos os instrumentos de colheita de dados, ou seja, inquérito por questionário e
entrevista;
Começamos, assim, por apresentar um diagrama, referindo o design do nosso estudo:
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– Design do estudo

Problema:
“ Prática do DC na vertente educativa”
Delimitação do problema: Prática do DC na vertente educativa:
estudo comparativo entre Peterborough e Chaves.

Delimitação do problema
Objetivos gerais

Sub-questões

Grau de conhecimento sobre DC e sua
implementação;
Saber qual o tipo de educação subjacente ao
DC;
Papel da EC na dinamização/progresso da
comunidade

Qual a perspetiva do DC em Peterborough e
Chaves
Qual a influência da Educação no DC
Qual o contributo da ENF no DC

P

Tipo de
Estudo/Metodologia
/
Transversal

Qualitativa

Secundário

Quantitativa

Paradigma:
Interpretativo
hermenêutico/
Exploratório-Descritivo

Triangulação

Descritiv
Participantes do Estudo
35 Inquiridos em
Peterborough /Chaves

Instrumento de Colheita de
Dados:
Descritivo
Inquéritos/Entrevistas

População/Amostra
Categorização da Informação/Análise de Conteúdo
Tratamento dos Dados/Análise dos Dados

Apresentação dos
Resultados

Discussão dos
Resultados

Conclusões
Gerais/Específicas
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3.O Problema – Estudo Comparativo

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino.”
Paulo Freire

Qualquer investigação começa pela enunciação de um problema, ou seja, “Toda a
investigação tem por base um problema inicial que, crescente e ciclicamente, se vai
complexificando, em interligações constantes com novos dados, até à procura de uma
interpretação válida, coerente e solucionadora” (Pacheco, 1995:67).
Segundo Fortin (1999), o problema apresenta o domínio, explica a sua importância,
condensa os dados factuais e as teorias existentes nesse domínio, justificando, assim, a
escolha do estudo.
“Uma pedagogia ativa, centrada no processo de desenvolvimento,
exige a investigação do saber e não a rotineira cópia da
informação. A repetição dos saberes deve dar lugar à construção
do saber. Por outro lado, não há saber desligado do seu contexto
e a sua compreensão e aplicação requerem uma estreita
articulação com todas as formas do saber. (…)
Face à complexidade do conhecimento, no âmbito de uma
epistemologia, bem como à complexidade da situação educativa,
em que a função docente se reveste de uma premente e acutilante
polivalência, é indispensável uma constante prática e atitude de
investigação, por parte de qualquer profissional superior, com
objetivos de formação.” (Tuckman, 1998:18-19).

Assim, partilhando o ponto de vista de Tuckmann, ou seja, à situação
educativa presente, à necessidade de uma constante formação e atualização, é com base em
premissas deste teor que surge a nossa problemática, ou seja, a

PRÁTICA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO NA VERTENTE EDUCATIVA
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3.1 Questões

“Uma questão de investigação é uma interrogação explícita
relativa a um domínio que se deve explorar com vista a obter
novas informações. É um enunciado interrogativo claro e não
equívoco que precisa os conceito-chave, especifica a população
alvo e sugere uma investigação empírica (…)” (Fortin, 1999:51).

Eis, assim, a nossa questão chave:



Qual a prática do Desenvolvimento Comunitário na vertente

educativa?

Como sub-questões delineamos as seguintes:



- Qual a perspetiva do Desenvolvimento Comunitário em Peterborough e

Chaves?


- Qual a influência da Educação no Desenvolvimento Comunitário?



- Qual o contributo da Educação Não-Formal no Desenvolvimento

Comunitário?
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3.2 Objetivos

Pretende-se, aqui, assinalar o alvo que se quer atingir, sendo a sua definição de
extrema importância nas várias áreas de atuação humana, orientando, assim, a ação dos
indivíduos.
Nas modernas teorias, o objetivo pode receber outros nomes que podem ser vistos
como sinónimos ou evidenciarem uma conotação crescente mais abstrata, determinando, em
termos globais, o tipo de estratégia e de estrutura a seguir, bem como estabelecendo padrões
de desempenho.

Como objetivos Gerais esboçamos:



Saber qual o grau de conhecimento/opinião que os inquiridos possuem sobre

Desenvolvimento Comunitário e sobre a sua implementação;


Saber qual o tipo de educação subjacente ao Desenvolvimento Comunitário;



Conhecer qual o papel da Educação Comunitária na dinamização do progresso

da comunidade;

Como objetivos Específicos traçamos:



Compreender a prática do Desenvolvimento Comunitário numa perspetiva

educativa;


Inquirir sobre a influência da Educação Não-Formal no Desenvolvimento

Comunitário;
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Conhecer como os inquiridos percecionam a sua integração e participação na

comunidade onde estão inseridos;


Aferir do papel da Educação na potencialização do Desenvolvimento

Comunitário;


Perceber se o conhecimento sobre Desenvolvimento Comunitário e as suas

práticas diferem entre as duas comunidades;



Observar, in loco, a prática do Desenvolvimento Comunitário, Peterborough e

Chaves;


Verificar se, efetivamente, a Educação Não-Formal é o tipo de Educação

implícita no Desenvolvimento Comunitário;



Verificar se a Educação Não-Formal é o tipo de Educação prevalecente no

Desenvolvimento Comunitário;


Auscultar a existência de Educação Não-Formal como determinante na eficácia

do Desenvolvimento Comunitário.
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3.3 Hipóteses
Segundo Tuckman (2005), hipótese é uma resposta que se sugere para uma questão
proposta no problema. Na medida em que representa uma expectativa, a hipótese difere da
observação, que representa o que se verificou.
O mesmo autor atribuiu-lhe características essenciais, tais como, estabelecer uma
conjetura sobre a relação entre duas ou mais variáveis; ser formulada claramente e sem
ambiguidade em forma de frase declarativa; ser testável, ou seja, passível de reformulação.
Refere, ainda, hipótese específica como a que se explicita, com o objetivo de ser
testada num determinado estudo e hipótese geral como a versão mais ampla e mais conceptual,
a partir da qual se deduzem as conclusões.
As hipóteses constroem-se, quer por dedução, ou seja, derivando-as de uma afirmação
mais geral, tal como uma teoria, quer por indução, ou seja, derivando-as da combinação de
observações ou factos específicos.
As hipóteses nulas não predizem qualquer relação entre variáveis. Não necessitam de
ser especificadas, porque, de facto, são as que são estatisticamente testadas, num esforço para
as refutar.
Hipótese:
“ Uma proposição hipotética que será sujeita a verificação ao
longo da investigação subsequente. Pode também ser vista como
um guia para o investigador, na medida em que representa e
descreve o método a ser seguido no estudo do problema. Em
muitos casos, as hipóteses são palpites do investigador sobre a
existência de relações entre variáveis”. (Verma e Beard,
1981:184)

Com base nesta citação, criamos a



Hipótese nula: A Educação não tem qualquer influência no Desenvolvimento

Comunitário;
Surgiram, do mesmo modo as duas subsequentes:


A Educação favorece/aumenta o Desenvolvimento Comunitário;



A Educação limita/restringe o Desenvolvimento Comunitário.
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3.4 Metodologias e Técnicas de Investigação

“Investigação é o que faço
quando não sei o que estou a fazer”.
Werner von Braun

“ Na nossa prática educativa enquanto profissionais, docentes e
investigadores, interessamo-nos pelas questões metodológicas que
a investigação qualitativa levanta no campo da educação, tanto no
plano conceptual como prático. As questões metodológicas que se
colocam relativamente ao conceito de “investigação” parecemnos dever ser equacionadas no contexto de uma noção mais global
de ciência”
(Hébert/ Goyette/ Boutin, 1994).

Seguindo a ideia contida na citação, também as nossas questões metodológicas e a
nossa investigação têm o simples propósito de visibilizar o DC na sua vertente educativa, de
desenvolver a teoria de que DC e Educação se interrelacionam, são interseccionais, exercem
influência um sobre o outro e que, consequentemente, são a consequência um do outro.
Temos, também, como propósito, monitorizar e avaliar a prática do DC, mas também
aumentar não apenas o nosso próprio conhecimento sobre o assunto mas o dos outros,
especialmente aqueles que estão envolvidos numa perspetiva educacional comunitária e,
sobretudo, no âmbito da cultura inglesa.
Propomo-nos, deste modo, a encontrar as respostas para estes propósitos através de um
trabalho positivista que está preocupado apenas com fatos observáveis, objetivos ou através
de um trabalho interpretativo ou subjetivista que usa explicação e interpretação. Assim, os
termos associados serão quantitativo, números e medidas, e qualitativo, qualidades, descrição
e aparência.
Claro que a investigação recai em dois estilos básicos que são objetivo e subjetivo ou
nomotético e ideográfico, termos usados pelo filósofo Kantiano Wilhelm Windelband.
Enquanto as abordagens objetivas estão preocupadas com características físicas e com o
mundo exterior, com regras e leis universalmente aplicáveis, testadas através de hipóteses,
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experiência e pesquisa; abordagens subjetivas lidam com vidas sociais criadas de grupos e
indivíduos através de observação e explicação; tanto uma como outra são sistematicamente
controladas e empíricas e podem, igualmente, ser usadas tanto por cientistas físicos como por
sociais.
Assim, insere-se esta investigação, num estudo transversal visto ser concebido num
período de tempo delimitado, de Outubro 2010 a Outubro 2011/2012.
Perspetivando Dawson (2009) é também uma investigação secundária visto envolver
uma recolha de informação de estudos realizados por outros investigadores sobre este assunto,
neste caso específico, sobre DC.
Insere-se também numa investigação de teor qualitativo que na perspetiva de Bogdan
e Bicklen (1992, cit. Tuckman, 2005:507), apresenta características específicas que serão
parte integrante da tipologia deste estudo, a citar:
“(…) a situação natural constitui a fonte dos dados, sendo o
investigador o instrumento chave da recolha de dados; a sua
primeira preocupação é descrever e só secundariamente analisar
os dados; a questão fundamental é todo o processo, ou seja, o que
aconteceu, bem como o produto e o resultado final; os dados são
analisados indutivamente, como se reunissem, em conjunto, todas
as partes de um puzzle; diz respeito essencialmente ao significado
das coisas, ou seja, ao “porquê” e ao “quê”.

Bryman (2008: 22) considera que esta metodologia “(…) pode ser construída como
uma estratégia de pesquisa que geralmente enfatiza palavras ao invés de quantificação na
coleção e análise de informação(…);” utiliza uma abordagem predominantemente indutiva
no que se refere à relação teoria e pesquisa, pondo enfoque na geração de teorias; rejeita as
práticas e normas do modelo científico-natural, em particular do positivismo, enfatizando a
maneira como o indivíduo interpreta o mundo social e agrega uma área de visão da realidade
social como uma propriedade da criação do indivíduo.
No entanto, o mesmo autor, refere algumas críticas a esta metodologia, destacando-se
o ser demasiado subjetiva, de difícil réplica ou contestação, com problemas de generalização e
com alguma falta de transparência.
Também na ótica de Watson-Gegeo (1998, cit. Martina Perez Serrano:328) a “(…)
investigação qualitativa consiste em descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas,
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interacções e comportamentos que são observáveis. Além disso, incorpora o que os
participantes dizem, as suas experiências, atitudes, crenças, pensamentos e reflexões, tal e
como são expressas por eles mesmos.”
Versemos, de igual modo, a perspetiva de Dawson (2009:14) que afirma,
“Investigação Qualitativa explora atitudes, comportamentos e
experiências através de métodos tais como entrevistas ou enfoque
em grupos. Tenta obter em profundidade a opinião dos
participantes. Visto serem atitudes, comportamento e experiências
que são importantes, poucas pessoas participam na investigação,
mas o contacto com estas pessoas tende a durar bastante mais.”

Podemos afirmar que tanto o citado por Watson como por Dawson vai de encontro aos
trâmites seguidos no nosso trabalho onde, na realidade ao que foi dada relevância foi às
atitudes, comportamentos e experiências dos inquiridos em situações reais.
Também Fortin (2003:148) refere que “(…) numa abordagem qualitativa investiga-se
com e não para as pessoas de interesse, podendo os sujeitos do estudo ser designados de co
investigador.”
Bowling e Ebrahim (2005) dizem-nos que a pesquisa qualitativa é uma maneira de
colheita de dados que acabam por proporcionar informação mas, uma informação descritiva e
não numérica. Também tem por base a opinião das pessoas, não fazendo juízos de valor
aquando da recolha dos dados. Neste âmbito, referimos novamente Bryman (2008: 366) que
nos diz que “(…) investigação qualitativa como estratégia de pesquisa é indutivista,
construtucionista, e interpretativista, mas os investigadores qualitativos nem sempre
subscrevem todos estes três traços.”
Enquadra-se, ainda, este estudo num paradigma interpretativo que, segundo Caride
(1977:54-56. cit. Lopes, 2008:70-71) é:
“(…) como uma técnica interpretativa de textos e experiências,
fundada em análise provenientes da exegese bíblica e… aparece
com as designações, entre outras de: “fenomenológico”,
“simbólico”, “hermenêutico”, “microetnográfico”.

Com base em Caride (1997) Lopes (2008:71) afirma que neste tipo de estudo
“(…) o conhecimento surge da ação, e a ação, por seu turno, é
regulada por um esquema cognitivo, acentuadamente flexível. (…)
valoriza-se a pessoa como protagonista e a noção de uma
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cidadania plena onde os direitos de igualdade e de liberdade se
assumem e exercem num diálogo permanente com os outros,
estando implícito o reforço da coesão grupal”.

A ótica de Caride terá o seu rumo neste contexto visto ser essencial ao nosso trabalho
o interpretar e observar práticas e comportamentos, interligando-as às práticas educacionais.
Vai-se, igualmente dar relevo ao estudo fenómeno, ou seja, Desenvolvimento Comunitário,
permitindo conhecer uma realidade do ponto de vista das pessoas que a vivem e da
comunidade que o integra bem como ligar símbolos teóricos integrados na prática estudada.
Focamos ainda que, este paradigma
“(…) actua a partir de diferentes coordenadas centrando a sua
metodologia na interpretação de textos, contextos, vozes,
observações, interacções, análise de documentos, análise de
conteúdo, estudos de caso, histórias de vida, análise comparativa,
a análise diacrónica e sincrónica”
(Lopes,

2011: 251-252).

Assim, e ainda com base em Lopes (2011:252) referimos que este tipo de estudo se
enquadra na nossa investigação visto termos como intento o compreender, interpretar e
explicar pareceres e realidades.
Pode, ainda, dizer-se que é um estudo Descritivo visto, em primeiro de tudo, visarmos
obter informações sobre a temática em questão e, segundo Fortin (1999:162) “(…) vai-se
proceder à caracterização de um fenómeno pelo qual alguém se interessa, descriminando os
fatores determinantes ou conceitos que a ele possam estar associados, procurando-se as
relações entre os conceitos a fim de obter um perfil geral”. Visto ser uma descoberta de
fatores pois tem-se a intenção de descrever, nomear ou caracterizar um fenómeno, uma
situação ou um acontecimento de modo a torná-lo conhecido, uma das metas é proporcionar
uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca do Desenvolvimento Comunitário e da sua
vertente educativa, passando assim o produto final deste processo a ser um problema mais
esclarecido.
Além disso, persistindo no ponto de vista de Fortin (1999), vemos que o nosso estudo
se insere neste padrão visto termos como propósito descrever conceitos e retratá-los numa
população de modo a fazer inferências sobre a mesma através da sua caracterização.
Também, se insere este estudo numa investigação de teor quantitativo visto serem
aplicados questionários a uma amostra da população de Peterborough e Chaves. Esta
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metodologia de investigação, numa abordagem quantitativa, segundo Fortin (1999:222),
baseia-se “(…) na perspectiva teórica do positivismo, constitui um processo dedutivo pelo
qual os dados numéricos fornecem conhecimentos objectivos no que concerne às variáveis em
estudo”.
Visto poder haver uma necessidade de desenvolvimento e validação dos
conhecimentos, uma possibilidade de generalizar os resultados, de predizer e de controlar os
acontecimentos, daí, a sua utilização.
Vejamos o que nos diz Dawson (2009:15) sobre investigação quantitativa, pois para
ela,
“Investigação Quantitativa gera estatísticas através do uso de
pesquisa de grande-escala, de sondagem, utilizando métodos tais
como questionários ou entrevistas estruturadas. … Este tipo de
pesquisa alcança muito mais pessoas, mas o contacto com essas
pessoas é muito mais rápido do que é em investigação qualitativa.”

Bryman (2008:22) diz-nos que a investigação quantitativa ”(…) pode ser construída
como uma estratégia de pesquisa que enfatiza quantificação na coleção e análise de
informação(…)”; na relação teoria-pesquisa apresenta uma abordagem dedutiva, pondo
ênfase na testagem de teorias; agrega as práticas e normas do modelo científico-natural e,
muito particularmente, do positivismo e expressa “uma visão da realidade social como uma
realidade externa, objetiva”.
No entanto, refere o mesmo autor que esta metodologia falha no que concerne à
distinção entre pessoas e instituições do “world of nature” – “mundo de natureza”, ou seja a
diferença entre o que é mundo social e mundo natural. Aliás, segundo Schutz (1962 cit.
Bryman, 2008:159) “(…) então significa, ignorar e galgar o facto de que as pessoas
interpretam o mundo à sua volta, apesar de que esta capacidade de autorreflexão não pode
ser encontrada entre os objetos das ciências naturais (moléculas, átomos e eletrões)”.
Prosseguindo com as críticas de Bryman a esta metodologia, o sistema de medição tem
um sentido de precisão adulterado, além disso a confiança nos instrumentos e processos faz
com que haja uma obstrução na ligação entre a investigação e a vida diária, sendo que muitos
dos métodos da investigação quantitativa apoiam-se demasiado na entrega ou colocação dos
elementos de pesquisa aos sujeitos, como os questionários e entrevistas estruturadas, ou então
na verificação de certas situações de modo a estabelecer os seus resultados, como em
experiências.
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No que respeita à relação entre variáveis acaba por criar uma visão um tanto ou quanto
estática da vida social que acaba por ser independente da vida das próprias pessoas. Por
exemplo, Blumer (1956: 685, cit Bryman, 2008: 160) “ (…) argumentou que estudos que têm
como objetivo salientar a relação entre variáveis omitem “o processo de interpretação ou
definição que se passa entre grupos humanos”.
Não podemos deixar de referir a existência de uma Triangulação visto haver uma
combinação de investigação qualitativa e investigação quantitativa.
Triangulação implica, então, no estudo dos fenómenos sociais, utilizar mais do que um
método ou fonte de informação. Embora este método tenha sido mais associado com uma
estratégia de pesquisa quantitativa pode, de igual modo, acontecer numa estratégia de
pesquisa qualitativa.
Hammersley (1996, cit Bryman, 2008:607) menciona “Triangulação refere-se ao uso
de investigação quantitativa para corroborar descobertas da investigação qualitativa ou
vice-versa.”

156

O Projeto de Investigação

3.4.1 Técnicas

“Investigação é ver o que todos já viram,
e pensar o que mais ninguém pensou.”
Albert Szent

Como sabemos, “(…) métodos de pesquisa são as ferramentas que utilizamos para
recolher informação” (Dawson, 2009:27) e segundo Swetnam (2010) toda a investigação
recorre a técnicas e instrumentos para a recolha de dados.
Também podemos afirmar que “ (…) questionários e entrevistas são usados para
transformar em dados a informação directamente comunicada por um sujeito (…) com a
máxima eficácia e a mínima distorção” (Tuckman, 2005:307/348).
Como tal, neste estudo, será utilizada uma técnica de colheita de dados através de
inquérito por entrevistas e questionários a uma amostra da população já referenciada.
Vamos utilizar entrevistas porque como refere Bryman (2008:193) “a entrevista de
investigação é uma proeminente estratégia de compilação de informação tanto na pesquisa
qualitativa como na quantitativa”.
Entrevistas porque, segundo Lopes (2008:85)
“(…) constitui um dos instrumentos mais eficazes para avaliar
(…). Trata-se de uma técnica utilizada, também, para fins diversos,
tendo em vista algo mais do que a simples compilação de dados,
uma vez que é utilizada, igualmente, para informar, educar,
orientar, motivar, etc., conforme o propósito profissional que se
persegue”.

Também, na sequência do afirmado por Lopes (2008), surge outra definição de
entrevista cuja essência de significado está em harmonia, senão vejamos:

“Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador
se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o
objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. A
entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais
especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma
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das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte
de informação. (…) Todos os profissionais que tratam de
problemas humanos valem-se desta técnica, não apenas para
coleta de dados, mas também com objetivos voltados para
diagnóstico e orientação” (Gil, 1999:117).

Na investigação social há muitos tipos de entrevista, sendo as mais habituais as
estruturadas, não estruturadas e semiestruturadas.
As entrevistas estruturadas, como a própria palavra realça, o método de investigação é
muitíssimo estruturado, sendo estas usadas na investigação quantitativa.
Bryman (2008: p.193) diz-nos que este tipo de entrevista é como uma entrevista
estandardizada e tem como objetivo proporcionar exatamente o mesmo contexto de
questionamento a todos os entrevistados; tem como meta assegurar que “(…) as respostas dos
entrevistados podem ser agregadas e isto pode apenas ser confiantemente alcançado se
aquelas respostas estão em réplica com pistas idênticas”. Diz-nos também que as perguntas
gozam de especificidade e oferecem, com frequência, uma série de respostas fixas. Este tipo
de entrevista é, por excelência, a forma típica de entrevista em investigação sondagem.
As semiestruturadas são as mais utilizadas na investigação social qualitativa e, aqui, o
investigador pretende saber informação particular de modo a estabelecer comparação ou até
confronto com outra informação já recolhida em outras entrevistas. Mas, do mesmo modo, o
investigador pretende que a entrevista seja flexível para o caso de surgirem novas informações.
As não estruturadas ou
“(…) entrevista em profundidade ou ao mínimo detalhe são muitas
vezes chamadas entrevistas de história de vida (…). Neste tipo de
entrevista, o investigador tenta alcançar uma compreensão
holística do ponto de vista ou da situação dos entrevistados. (…) o
participante é livre de falar sobre o que ele considera importante,
com pouca influência direcional do investigador. Este tipo de
entrevista só pode ser usado em investigação qualitativa”
( Dawson, 2009:.27).

Com base nos pressupostos citados referimos que a nossa entrevista se encaixa num
tipo de entrevista fechada ou de resposta fixa em que, segundo Tuckman (1994:518) “As
questões e as categorias de resposta são determinadas antecipadamente e as respostas são
fixas (…).” É também uma entrevista estruturada que, na perspetiva de Swetnam (2010), nos
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permite o uso de questões pré-determinadas e padronizadas e nos possibilita que as respostas
de diferentes pessoas possam ser comparadas.
Referimos ainda que, para a sua consecução, em Peterborough, recorremos a uma
câmara de filmar mas salientamos que os entrevistados estavam perfeitamente à vontade com
este método visto ter sido pedida permissão para o utilizar com antecedência, sendo
igualmente informados dos objetivos da mesma. Alegamos que, aquando da sua condução
obdecemos a certos preceitos, sustentados por Swetnam (2010) como, ser amistoso mas
formal, tratar os entrevistados de igual modo, ser tolerante e paciente, não ser patronisador ou
pomposo e estimular mas não direcionar a resposta.
Posterirmente, foram submetidas a uma análise de conteúdo que é “ (…) qualquer
técnica para fazer inferências identificando objetiva e sistematicamente características
específicas das mensagens”(Holsti, 1969:14 cit, Bryman, 2008:274). Referimos, ainda que,
esta técnica “É uma aproximação à análise de documentos e textos que procura quantificar
conteúdo em termos de categorias pré-determinadas e de um modo sistemático e
replicável”(Bryman, 2008:275).
Procedemos, igualmente, a uma aplicação de questionários a esse segmento de
população. Assim,
Questionário “(…) pode definir-se como a técnica de investigação composta por um
número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por
objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações
vivenciadas(…)” (Gil, 1999:128).
Perspetivando Dawson (2009) salientamos três tipos de questionários basilares: aberto,
fechado e uma combinação dos dois.
O questionário fechado é aquele que é utilizado na investigação quantitativa para gerar
estatística ao passo que o aberto é utilizado na investigação qualitativa embora alguns
investigadores possam quantificar as respostas durante a fase de análise, por sua vez os
questionários mistos ou combinados podem ter uma série de respostas fechadas, com caixas
para pôr cruzes ou escalas para graduação e acabar com questões abertas que peçam uma
resposta particularizada.
Preconizou-se, neste estudo, a utilização do questionário de “self-completion –
autopreenchimento” por diversas razões, destacando-se, entre elas, e segundo Bryman (2008),
o serem menos dispendiosos e mais rápidos de administrar embora possamos, igualmente,
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apontar certas desvantagens tais como, entre outras, não estar ninguém presente para o
esclarecimento de possíveis dúvidas ao respondente aquando do seu completamento não
podendo, igualmente sondar o respetivo respondente.
Assim, quanto ao nosso questionário, este foi elaborado com base no referencial
teórico cuja especificidade das questões abarcou e deu relevo aos assuntos predominantes
tratados no nosso trabalho e tendo em conta, com suporte em Swetnam (2010), que cada
respondente compreendesse o que é requerido no sentido preciso do que lhe era pedido,
fazendo questão do uso de uma linguagem simples, direta e apropriada à população alvo e
sempre no intento de com as nossas questões não levar o respondente a assumir uma postura
particular.
Consoante o que temos vindo a expor, constatámos que, dos trâmites a seguir no
design de qualquer estudo, fazem integralmente parte o problema, objetivo, finalidade, tipo de
estudo, participantes, instrumentos de colheita de dados, categorização da informação/ análise
de conteúdo, tratamento /análise de dados, seguindo-se a apresentação e discussão dos
resultados, finalizando com as conclusões gerais/específicas.
O nosso problema real sempre foi poder observar a prática do Desenvolvimento
Comunitário dando especial relevo à vertente educativa, pretendendo, igualmente, verificar
qual o tipo de educação mais adequado à praxe do DC e ao seu próprio desenvolvimento.
Verificámos que, na realidade, a especificidade dos nossos objetivos, se concretizava no
modo como o DC opera em Peterborough e Chaves e qual o tipo de educação fundamental e
mais apropriado à sua potencialização.
Inferimos, então, que o nosso estudo é transversal, de investigação secundária,
seguindo uma metodologia qualitativa, subjetivista visto incidir numa situação natural, ser o
próprio investigador quem impulsiona todo o processo, pretendendo, prioritariamente, uma
descrição dos dados, completando essa descrição com uma ulterior análise desses mesmos
dados. Verificámos que a preocupação basilar do investigador é o significado autêntico das
coisas que, no entanto, pode sofrer de subjetivismo, falta de generalização e clareza.
Reiteramos o uso desta metodologia em virtude de traduzir atitudes, comportamentos,
experiências que, na prática, foi sempre o que procurámos, para além de dar ênfase e
conotação às palavras em destaque, no nosso caso a DC e Educação.
Apurámos que se enquadra também num paradigma interpretativo hermenêutico visto
termos procedido a uma análise comparativa, diacrónica de factos, sendo a realidade
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compreendida através de uma observação participante, tendo em conta a perspetiva dos
participantes, visualizando uma explicação das experiências de vida ou a interpretação e
observação de práticas e comportamentos.
Aferimos que se integra igualmente num estudo descritivo visto possibilitar o
aprofundar o conhecimento da realidade em questão, aumentando a compreensão do
fenómeno em causa, ou seja, DC, o caracterizar o mesmo fenómeno, estabelecendo relações
conceptuais entre a EF, ENF, EI e EC de modo a clarificar e descrever cada um dos conceitos.
Vimos também que podemos inserir este estudo numa metodologia de teor
quantitativo visto proceder-se a uma quantificação e observação de dados com base em factos
objetivos através de questionários e entrevistas. Também constatámos que são apontados
certos inconvenientes a esta metodologia, pecando por ter uma visão hirta da realidade social.
Verificámos, igualmente, a existência de uma triangulação visto ter sido utilizada uma
metodologia qualitativo-quantitativa.
Quanto às técnicas utilizadas, ou seja, as ferramentas e instrumentos usados para a
recolha de dados, empregámos a entrevista e o questionário, visando com ambos uma recolha
de informação. Podemos considerar que a entrevista foi, de um certo modo, semiestruturada e
o questionário um misto de resposta fechada e aberta.
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“A educação qualquer que seja ela,
é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática.”
Paulo Freire

“Uma mente bem informada é a melhor segurança contra a doença contagiosa da estupidez e do vício.
A mente vazia está sempre alerta por alívio e pronta a mergulhar no erro, a escapar da languidez da
ociosidade”.

Ann Radcliffe
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4. Recolha e Análise do Resultado dos Inquéritos

“A Educação é uma coisa admirável, mas é bom recordar
que nada do que vale a pena saber pode ser ensinado”.
Oscar Wilde

Neste capítulo, procedemos à categorização da informação e análise de conteúdo com
tratamento e análise de dados;
Apresentamos os participantes, população amostra;
Exibimos uma apresentação e discussão dos dados.
Para recolha de dados optamos, em primeiro lugar, pela elaboração de um questionário.
Iniciámo-lo com uma parte introdutória, aludindo, desde logo, à dimensão espácio-temporal,
pondo o respondente a par do tema em questão, referenciando o propósito do mesmo,
salvaguardando o anonimato e confidencialidade dos participantes. Na sua construção
propriamente dita, começamos com uma caracterização sócio-demográfica englobando quatro
questões versando sexo, idade, habilitações literárias e profissão.
No concernente aos assuntos abordados, sob a especificidade de Desenvolvimento
Comunitário constam seis questões, uma das quais de resposta aberta; sob a especificidade de
Comunidade, elaboramos sete questões, uma das quais de resposta aberta e sob a temática de
Educação Comunitária, produzimos cinco questões, tendo como desfecho uma questão aberta
com o propósito de um tecer de comentários sobre o tema globalizante.
Queremos referir que, como é apanágio de qualquer trabalho de investigação,
seguimos integralmente os princípios éticos básicos que, segundo Diener e Crandall (1978, cit.
Bryman 2008) separados em quatro áreas principais, ou seja, proteger os participantes, haver
consentimento informado, não haver invasão de privacidade em relação aos participantes,
protegendo a sua confidencialidade, e não envolver qualquer tipo de deceção.
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Assim, salientamos que, no que respeita aos procedimentos a tomar aquando da
distribuição e recolha dos questionários, bem como das quatro entrevistas efetuadas,
asseguramo-nos que tanto os participantes como a informação fornecida foram tratados com
honestidade e respeito. Asseveramos que os participantes não foram sujeitos a situações de
vulnerabilidade nomeadamente no que se refere a questões relacionadas com idade pois todos
os participantes pertenciam a um nível etário superior a dezoito anos, status social ou
incapacidade, não causando a ninguém falsas expectativas ou ansiedade, minimizando
possíveis roturas na vida diária das pessoas. Garantimos o anonimato e confidencialidade
assegurando que as respostas dos participantes não serão rastreadas aquando da produção do
relatório final.
Portanto, reiteramos o nosso dever cumprido ao proteger os direitos dos participantes
no estudo bem como a sua privacidade, sensibilidade e anonimato.
A previsão do tratamento de dados envolve a triangulação dos dados qualitativos
através da análise de conteúdo e da quantificação através da análise estatística.
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4.1 Caracterizaçao da Amostra

“Erros são os retratos da descoberta.”
James Joyce

Caracterização Sócio-Demográfica
Amostra “(…) é basicamente a obtenção de uma parte manobrável de um
objecto ou população que supostamente possui as mesmas qualidades que o todo” (Swetnam,
2010:42).
Indo ao encontro do referido por esta autora procuramos assegurar-nos de que a nossa
amostra é sufuicientemente significante para a nossa investigação e é representativa quanto
possível. Apresentamos também, neste contexto, uma definição de População que é “ (…) o
grupo sobre o qual o entrevistador tem interesse em recolher informações e extrair
conclusões” (Tuckman, 2005:338).
Referindo a amostra do presente estudo, indicamos que ficou constituída por 70
elementos, dos quais 35 são pertencentes à comunidade de Peterborough, em Inglaterra, e 35
são moradores na comunidade de Chaves.
Achamos pertinente referir que embora 35 respondentes em cada uma das cidades
pareça ter pouca representatividade como amostra numa vasta densidade populacional de
modo a fazer inferências e mostrar conclusões justificamos que não foi de livre arbítrio que
fizemos esta seleção. Assim, em ambas localidades, procuramos abranger um leque
diversificado de pessoas no que respeita a profissão, habilitação, local de trabalho, cargo
exercido e/ou papel desempenhado na própria comunidade, bem como status social; também é
relevante referir que já tínhamos determinado, de antemão, instituições públicas de destaque
no que respeita à ligação com o conhecimento da nossa temática para distribuir os nossos
questionários nas duas cidades e, neste âmbito, referenciamos respetivamente a Peterborough
Language School e Escola Nadir Afonso, Câmara, Biblioteca, Museus, e prosseguindo para
dimensões espaciais comuns como centros comerciais, lojas, supermercados de modo a
abarcar uma vasta diversidade cultural a qual justificaria inferir e concluir de modo a
referenciar opiniões e pontos de vista portadors de fiabilidade através da consistência interna,
assegurando a credibilidade do instrumento da colheita de dados em conformidade com as
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perguntas de caracterização e para uma posterior apresentação dos nossos resultados e
assunção de conclusões.
No que respeita à caracterização dos nossos entrevistados referimos que estes foram
criteriosamente eleitos mediante profissão, cargos exercidos mas, sobretudo pela sua ligação à
comunidade como membros ativos quer pelas suas funções comunitárias quer pela sua faceta
versátil de atribuições várias que nos vai permitir retratar uma parte significativa da sociedade
de cada uma das comunidades.

Assim, relativamente ao género dos inquiridos verifica-se que em ambas as
comunidades o sexo feminino está em maioria, mais concretamente 65,7% (n=23) em Chaves
e 57,1% (n=20) em Peterborough.

Comunidade
Chaves

Sexo

Peterborough

n

%

n

%

Feminino

23

65,7%

20

57,1%

Masculino

12

34,3%

15

42,9%

35

100,0%

35

100,0%

Total

Tabela 1 - Género dos Inquiridos

Os participantes apresentam idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos. Os
inquiridos de Chaves apresentam em média aproximadamente 44 anos (m=43,9; dp=10,51),
com a mediana situada nos 43 anos. Por sua vez, os residentes em Peterborough exibem uma
média de idade mais baixa, de ± 38 anos (m=38,2; dp=12,83), e a mediana situa pelo menos
metade dos participantes com idade igual ou inferior a 38 anos.

Idade
Comunidade

n

Média

dp

Mediana

Mínimo

Máximo

Chaves

35

43,9

10,51

43

23

64

Peterborough

35

38,2

12,83

38

18

63

T otal

70

41,0

11,99

40

18

64

Tabela 2 - Distribuição da Idade
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No que concerne às habilitações literárias verifica-se que a totalidade de elementos da
comunidade de Chaves apresenta escolaridade ao nível do ensino secundário e do ensino
superior, com este ultimo a destacar-se (31,4%; n=11 e 68,6%; n=24). Por sua vez, na
comunidade de Peterborough a percentagem mais saliente de participantes possui habilitações
“Less than HSC or equivalent” (28,6%; n=10), seguindo-se os inquiridos com habilitações ao
nível do “HSC or equivalent” e “TAFE Certificate or Diploma”, ambas as categorias com
22,9% (n=9). Com o “Degree or Post Graduate” encontra-se 20% (n=7) e os elementos
restantes possuem outras habilitações (5,7%; n=2), mais propriamente cursos técnicos de
especialização.

Habi litações
Li terárias

Chaves

n

%

Ensino Secundário

11

31,4%

Ensino Superior

24

68,6%

Less than HSC or equi valent

10

28,6%

8

22,9%

8

22,9%

Degree or Post Graduate

7

20,0%

Other

2

5,7%

HSC or quivalent
Peterborough T AFE Certifi cate or Diploma

Tabela 3 - Habilitações Literárias

Relativamente à profissão dos inquiridos, ou a última ocupação desempenhada no caso
de se encontrarem reformados ou desempregados, constata-se que na comunidade de Chaves
se destacam os professores, que representam 40% da amostra (n=14). De seguida surge a
profissão de assistente operacional, com 8,6% (n=3) e os enfermeiros e funcionários públicos
(ambas com 5,7%; n=2). As demais ocupações como, por exemplo, auxiliar de ação educativa
ou médica, comerciante, engenheiro ou escriturária, são desempenhadas por apenas um
inquirido, e representam 2,9% do total. É ainda de mencionar que dois inquiridos não
referiram qual a sua ocupação profissional.
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Comunidade Chaves
n

%

Sem resposta

2

5,7

Assistente Operacional

3

8,6

Auxiliar de Acção Educativa

1

2,9

Auxiliar de Acção Médica

1

2,9

Bancário

1

2,9

Comerciante

1

2,9

Empregada de Cai xa

1

2,9

Empresário

1

2,9

Enfermeira

2

5,7

Engenheiro

1

2,9

Escri turária

1

2,9

Farmacêuti ca

1

2,9

Funcionário Públi co

2

5,7

Geógrafa

1

2,9

14

40,0

Sociól oga

1

2,9

T écnica de Intervenção Local

1

2,9

Professor(a)

Tabela 4 - Profissão dos Inquiridos da Comunidade de Chaves

No que concerne à atividade profissional dos elementos da comunidade de
Perterborough constata-se que se destaca igualmente a docência, com a percentagem de
11,4% (n=4). Seguem-se os elementos com a profissão de estudante (8,6%; n=3), de
empresários, empregada de balcão e operador de máquinas, todas as categorias com 5,7%
(n=2).
As demais ocupações representam 2,9% (n=1) e são variadas, desde bancário,
decorador, doméstica, educadora de infância, eletricista, gerente de loja e recepcionista, entre
outras. A percentagem de elementos que não responderam à questão é de 11,4% (n=4).
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Comunidade Peterborough
n

%

Sem resposta

4

11,4

Bancário

1

2,9

Empresário

2

5,7

Engenheiro

1

2,9

Professor(a)

4

11,4

Construtor Civil

1

2,9

Consultor Empresari al

1

2,9

Contabil ista

1

2,9

Decorador

1

2,9

Doméstica

1

2,9

Educadora Infantil

1

2,9

Electricista

1

2,9

Emprega Balcão

2

5,7

Empregada Limpeza

1

2,9

Empregado Fabril

1

2,9

Estudante

3

8,6

Gerente

1

2,9

Gerente de Loj a

1

2,9

Gestor de Pl aneamento

1

2,9

Impressor

1

2,9

Operador de Máquinas

2

5,7

Recepcioni sta

1

2,9

Reformado

1

2,9

Vendedora

1

2,9

Tabela 5 - Profissão dos Inquiridos da Comunidade de Peterborough

Evidenciamos, ainda que, a nossa amostra de respondentes para participar nesta
investigação nos pareceu suficientemente representativa visto ser utilizada uma metodologia
mais de teor qualitativa, com relevo à análise de conteúdo quer às respostas dos questionários
quer às entrevistasa e, o nosso objetivo não ser, propriamente, generalizar mas mais no
sentido de descrever e explicar comportamentos, atitudes, práticas e experiências vivenciadas.
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Deste modo, pretendemos evidenciar perceções de comportamento numa amostra de
população se bem que tenhamos que aceitar que cada pessoa é diferente e que, provavelmente,
se tivéssemos escolhido outro grupo de pessoas os resultados poderiam não ser os mesmos.
Também, não pretendemos produzir resultados em larga escala, nem resultados
estatisticamente comprovados.
Com o objetivo de atribuir mais especificidade, à nossa amostra, referenciamos que
Peterborough é

Figura 3 - Cathedral Square
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Figura 4 - Cathedral Square

Figura 5 - Peterborough, riverside
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Figura 6 - Peterborough Cathedral

Figura 7 - Riverside Pavillion, Associação de Moradores
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Uma cidade situada no este de Inglaterra, a cento e vinte e um quilómetros de distância
de Londres, com uma população estimada de cento e setenta e três mil habitantes e uma área
de trezentos e quarenta e três quilómetros quadrados, pertencendo à província de
Cambridgeshire, sendo considerada um centro comercial pela manufatura de tijolo.
É vista como uma cidade “commuter” em virtude de os ingleses que aí vivem se
deslocarem para trabalhar em outros lugares.
Já em 2008, dez por cento da população era de emigrantes oriundos principalmente da
Itália, Índia, Paquistão, Polónia e outros países de leste, China, países africanos, sendo a
mistura de raças bastante acentuada. Atualmente, a percentagem de emigrantes tem
aumentado drasticamente o que, pelo que pude constatar e por observação direta não tem
beneficiado a cidade em termos de segurança e bem-estar da população local genuinamente
inglesa.
Assim, procedeu-se à entrega de cinquenta questionários em Língua Inglesa nesta
cidade, escolhida pelo investigador em virtude de, há já vários anos, aí se deslocar com o
propósito de uma atualização da Língua e Cultura Inglesa. Como já referimos anteriormente,
a amostra tinha sido definida de antemão, visto os questionários serem distribuídos a
professores e funcionários da Peterborough Language School, sendo os restantes distribuídos
aleatoriamente pela população local com uma certa especificidade cultural como Câmara,
Biblioteca Municipal, Livrarias e Museus e os sobrantes em repartições públicas, lojas,
supermercados e centros comerciais.
Foram facultados cinco dias para preenchimento dos questionários findos os quais, se
procedeu à respetiva recolha dos mesmos.
Consoante o procedimento tomado em Peterborough, assim se procedeu em Chaves
que é, uma cidade situada na província do Alto Trás -os- Montes, norte de Portugal, no
distrito de Vila Real, com uma população estimada em quarenta e quatro mil habitantes e uma
área de quinhentos e noventa e um quilómetros quadrados.
Foram distribuídos alguns questionários a professores e funcionários da Escola Nadir
Afonso, Câmara Municipal, Biblioteca, Museu, Repartições Públicas e, novamente, de um
modo aleatório foram os restantes distribuídos exatamente pelos mesmos locais de referência.
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Figura 8 - Ponte Romana

Figura 9 - Largo do Arrabalde
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Figura 10 - Castelo
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Figura 11 - Câmara Municipal

Figura 12 - Igreja Matriz
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4.2 Apresentação dos Resultados

“Sucesso é a destreza para seguir de um fracasso para outro
sem perda de entusiasmo.”
Winston Churchill

Conhecimento/Opinião Sobre o Desenvolvimento Comunitário

Passando para as questões relacionadas com o conhecimento e opinião que os
inquiridos apresentam sobre a temática do Desenvolvimento Comunitário, é importante referir
que em todas as questões apresentadas se realizou a comparação dos resultados entre os dois
grupos, ou seja, entre a comunidade de Chaves e a comunidade de Peterborough. Para
verificar se a diferença observada entre os dois grupos é estatisticamente significativa, e se
podemos certamente assumir diferenças de resultados entre as duas comunidades, recorreu-se
ao teste de Mann-Whitney (designada nas tabelas por Z), por se tratar de um teste não
paramétrico próprio para a comparação de resultados entre dois grupos independentes.
Este teste tem subjacentes duas hipóteses díspares: a hipótese nula, que afirma que os
resultados são iguais entre os grupos; e a hipótese alternativa, que menciona que a diferença
observada é estatisticamente significativa. Rejeita-se a igualdade e assume-se a diferença de
resultados sempre que o nível de significância for igual ou inferior a 0,05 (p≤0,05).
A primeira questão aborda diretamente se os inquiridos sabem o que é o
Desenvolvimento Comunitário. Na tabela seguinte verifica-se que o equivalente a 80% (n=28)
dos elementos da comunidade de Chaves respondeu afirmativamente, e somente 20% (n=7)
afirma não saber do que se trata. Por sua vez, apenas 28,6% (n=10) dos inquiridos britânicos
afirma saber o que é Desenvolvimento Comunitário, sendo que a maioria responde não saber
o que é o tema (42,9%; n=15) e o valor de 28,6% (n=10) não tem a certeza do que se trata a
temática. Assim, confirma-se através dos resultados obtidos no teste estatístico que a
diferença é considerada significativa (Z=-4,578; p<0,05), o que permite afirmar que os
elementos da Comunidade de Chaves consideram ter maior conhecimento sobre o que é
Desenvolvimento Comunitário.
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Comunidade
Chaves

Sabe o que é
Desenvol vimento
Comunitário
T otal

Peterborough

n

%

n

%

Sim

28

80,0%

10

28,6%

Não

7

20,0%

15

42,9%

T alvez

0

0%

10

28,6%

35

100,0%

35

100,0%

Z=-4,578; p<0,05

Tabela 6 – Sabe o que é Desenvolvimento Comunitário

Aos inquiridos que responderam afirmativamente na questão anterior e afirmam saber
o que é o Desenvolvimento Comunitário foi solicitado para referirem o que entendem sobre o
tema através de resposta aberta, cujo conteúdo foi posteriormente sujeita a análise. Assim, e
embora nem todos os inquiridos tenham respondido, verifica-se que as respostas obtidas dos
Flavienses descrevem o Desenvolvimento Comunitário como tendo “ (…) o objetivo unir
esforços entre as populações e os poderes públicos, a fim de melhorar a situação económica,
social e cultural de um país e região.” e, muitas vezes, foi reforçada a ideia de que deve
promover o desenvolvimento de ações conjuntas em prol de um grupo ou comunidade. De
facto, para os inquiridos o Desenvolvimento Comunitário “ (…) deverá ser associativo e
organizar e fomentar atividades (…) que podem ser lúdicas, culturais, etc.” e estas atividades
devem “ (…) estar de acordo com as necessidades da comunidade, de forma a promover o
bem-estar das pessoas.”.
Além do mencionado anteriormente, os inquiridos consideram que o Desenvolvimento
Comunitário “ (…) promove a participação das pessoas em questões que interferem no
quotidiano das pessoas, seja individualmente, seja coletivamente.”, e outra opinião refere que
o Desenvolvimento Comunitário “ Consiste na intervenção em determinada comunidade que
apresenta, na sua globalidade, necessidades específicas. Esta intervenção carece da
solidariedade e cooperação externa, mas necessita essencialmente do envolvimento e
participação da própria comunidade no seu todo, sem rutura ou prejuízo da sua identidade.”.
No entanto, há quem considere que esta intervenção deve “Trabalhar localmente com
recursos humanos e materiais existentes na própria comunidade, fomentando a colaboração
da comunidade em torno de um objetivo comum.”. No fundo, as respostas dos participantes de
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Chaves consideram que todas as atividades, esforços ou ações devem ser “ (…) para melhorar
as condições de vida de uma comunidade.”
Por sua vez, os elementos de Peterborough também consideram que o
Desenvolvimento Comunitário une esforços num objetivo comum “ (…) is the idea of
focussing efforts towards a set of communally decided goals with the purpose of enhancing
cohesion and development.”51. Outro inquirido refere que o Desenvolvimento Comunitário é
“Integration, living together, helping each other, being an integral part of a society or
community (…) ”

52

, e há quem refira que o Desenvolvimento Comunitário é o trabalho

conjunto entre várias entidades com a comunidade e das pessoas entre si, ou seja, “Schools
working within community, business working with the community and people from areas of
the comunity working together.”53.
Surge igualmente nestes elementos a ideia de descrever o Desenvolvimento
Comunitário como um conjunto de ações “ (…) which help to improve quality of community
life.”54 e, para tal, deve-se “Develop the services available in the local community.”55. Porém,
constatou-se que o número de respostas obtidas nesta comunidade é bastante mais reduzido
do que na comunidade de Chaves, e que as respostas tendem a apresentar menos conteúdo e
parecem mais diretas e menos exploradas.
Seguidamente foram apresentadas algumas afirmações aos inquiridos, aos quais foi
solicitado para assinalarem qual delas consideram ser mais adequada ao conceito de
Desenvolvimento Comunitário. Desta forma, verifica-se que para 67,6% (n=23) dos
inquiridos de Chaves consideram que o Desenvolvimento Comunitário é o processo de
desenvolver comunidades ativas e sustentáveis baseadas na justiça social e respeito mútuo,
seguindo-se os elementos que afirmam que o conceito mais ajustado é que afirma que é o
envolvimento ativo das pessoas nas questões que afetam as suas vidas (20,6%; n=7). Por fim,
o equivalente a 11,8% (n=4) diz que o Desenvolvimento Comunitário é um processo baseado
na partilha do poder, competências, conhecimento e experiencia.
Da mesma forma, também a percentagem mais saliente de elementos de Peterborough
considera que o Desenvolvimento Comunitário é o processo de desenvolvimento de
comunidades ativas e sustentáveis assente na justiça e respeito (34,3%; n=12), mas a
51

“ (…) é a ideia de concentrar os esforços em torno de um conjunto de metas comunitárias com o objetivo de
alcançar a coesão e desenvolvimento.”
52
“ Integração, viver em conjunto, ajudar uns aos outros, ser uma parte integral da sociedade ou comunidade
(…)”.
53
“ As escolas a trabalhar dentro da comunidade, as empresas a trabalhar com a comunidade, e as pessoas de
várias áreas da comunidade a trabalharem juntas.”
54
“ (…) as quais ajudam na melhoria da qualidade de vida da comunidade.”
55
“Desenvolver os serviços disponíveis na comunidade local.”
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percentagem de 28,6% (n=10) está presente nas duas primeiras afirmações. Constata-se ainda
que 8,6% (n=3) assinalam que nenhuma das alegações presentes descreve corretamente o
conceito de Desenvolvimento Comunitário.
Embora a diferença percentual seja visível, a diferença não é considerada significativa
(Z=-1,670; p=0,095), pelo que se pode afirmar que o conceito atribuído ao desenvolvimento
Comunitário é igual nas duas comunidades, já que a percentagem mais expressiva de ambos
os grupos está centrada na mesma afirmação.

Comunidade
Chaves

Peterborough

n

%

n

%

Um processo baseado na partilha do poder,
competências, conhecimento e experi ência

4

11,8%

10

28,6%

O envolvi mento activo das pessoas nas
questões que afectam as suas vidas

7

20,6%

10

28,6%

23

67,6%

12

34,3%

0

0%

3

8,6%

O processo de desenvolver comunidades
acti vas e sustentáveis baseadas na justi ça
social e respeito mútuo
Nenuma das anteri ores
Z=-1,670; p=0,095

Tabela 7 – Conceito de Desenvolvimento Comunitário

Relativamente às instituições que incrementam o Desenvolvimento Comunitário, em
que os inquiridos assinalam de 1 (mais incrementa) a 5 (menos incrementa), as médias
indicam que os elementos de Chaves consideram que as associações de moradores/bairro são
as que menos incrementam o Desenvolvimento Comunitário (m=4,0; dp=1,34), seguindo-se
as instituições de saúde (m=3,7; dp=1,22) e as associações regionais e locais (m=2,9;
dp=1,32). As entidades consideradas mais importantes para a implementação do
desenvolvimento da comunidade são as escolas e instituições educativas (m=2,1; dp=1,25) e
as Câmaras Municipais (m=2,4; dp=1,16).
A comunidade de Peterborough, por sua vez, considera que menos relevante a
intervenção dos Municípios (m=3,2;dp=0,93) e dos estabelecimentos de saúde (m=2,6;
dp=1,17). As demais instituições apresentam a mesma média, indicando que os britânicos
atribuem maior relevância às escolas e instituições educativas (m=1,8; dp=0,83), e às
entidades da comunidade, tais como as associações regionais, locais e de moradores (m=1,8;
dp=0,95).
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Através do teste estatístico confirmamos que existem diferenças significativas entre os
dois grupos (Z=-3,133; p=0,002), pelo que se conclui que a importância atribuída às
instituições difere por comunidade.

Comunidade

Escolas e i nstitui ções educativas
Municípios (Câmaras Municipais)
Associações Regionais e Locais
Associações de Moradores/Bai rro
Estabelecimentos de Saúde

Chaves

Peterborough

Média

2,1

1,8

dp

1,25

,83

Média

2,4

3,2

dp

1,16

,93

Média

2,9

1,8

dp

1,32

,95

Média

4,0

1,8

dp

1,34

,95

Média

3,7

2,6

dp

1,22

1,17

Z=-3,133; p=0,002

Tabela 8 – Instituições que Incrementam o Desenvolvimento Comunitário

Na questão referente às intervenções de Desenvolvimento Comunitário que mais
contribuem para aperfeiçoar a qualidade de vida pessoal e social observa-se que 62,9% (n=22)
dos inquiridos de Chaves acham que os programas de apoio aos adolescentes são das
intervenções mais importantes, e 54,3% (n=19) assinalaram igualmente os programas de
alfabetização para adultos. Somente 20% (n=7) indicam a educação compensatória e 8,6%
(n=3) mencionam a igualdade individual de poder.
Os elementos da comunidade de Peterborough também indicaram maioritariamente os
programas de apoio aos adolescentes a intervenção mais contributiva para a qualidade da vida
pessoal e social (51,4%; n=18), mas somente 28,6% (n=10) assinalou os programas de
alfabetização. Constata-se ainda que o correspondente a 17,1% (n=6) assinalou a educação
compensatória e o valor de 22,9% (n=8) impulsiona a igualdade individual de poder.
Embora a percentagem mais expressiva de ambos os grupos esteja centrada nos
programas de apoio aos adolescentes constata-se que pode ser rejeitada a hipótese que afirma
a igualdade de resultados entre as comunidades (Z=-2,168; p=0,030), e conclui-se que a
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importância atribuída às intervenções é claramente diferente, primordialmente ao nível da
alfabetização dos adultos e da igualdade individual de poder.
Na questão referente às intervenções de Desenvolvimento Comunitário que mais
contribuem para aperfeiçoar a qualidade de vida pessoal e social observa-se que 62,9% (n=22)
dos inquiridos de Chaves acham que os programas de apoio aos adolescentes são das
intervenções mais importantes, e 54,3% (n=19) assinalaram igualmente os programas de
alfabetização para adultos. Somente 20% (n=7) indicam a educação compensatória e 8,6%
(n=3) mencionam a igualdade individual de poder.
Os elementos da comunidade de Peterborough também indicaram maioritariamente os
programas de apoio aos adolescentes a intervenção mais contributiva para a qualidade da vida
pessoal e social (51,4%; n=18), mas somente 28,6% (n=10) assinalou os programas de
alfabetização. Constata-se ainda que o correspondente a 17,1% (n=6) assinalou a educação
compensatória e o valor de 22,9% (n=8) impulsiona a igualdade individual de poder.
Embora a percentagem mais expressiva de ambos os grupos esteja centrada nos
programas de apoio aos adolescentes constata-se que pode ser rejeitada a hipótese que afirma
a igualdade de resultados entre as comunidades (Z=-2,168; p=0,030), e conclui-se que a
importância atribuída às intervenções é claramente diferente, primordialmente ao nível da
alfabetização dos adultos e da igualdade individual de poder.

Comunidade
Chaves

Peterborough

n

%

n

%

7

20,0%

6

17,1%

Programas de apoio aos adolescentes

22

62,9%

18

51,4%

Programas de alfabetização para adul tos

19

54,3%

10

28,6%

3

8,6%

8

22,9%

Educação compensatória

Igualdade individual de poder
Z=-2,168; p=0,030

Tabela 9 – Intervenções que mais Contribuem para a Qualidade de Vida Pessoal e Social
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Para finalizar esta parte do questionário foi solicitado aos inquiridos para classificarem
os valores que consideram ser incrementados pelo Desenvolvimento Comunitário, em que 1 é
o mais importante, e 5 o menos importante.
Para os elementos Flavienses o valor que o Desenvolvimento Comunitário mais
considera é o envolvimento e participação ativa (m=2,4; dp=1,50), seguindo-se a
responsabilidade (m=2,8; dp=1,26) e a justiça social (m=2,9; dp=1,35). Os valores menos
relevantes são a solidariedade (m=3,1; dp=1,41) e a equidade (m=3,7; dp=1,32). Para os
participantes ingleses o valor mais enaltecido pelo Desenvolvimento Comunitário é a
responsabilidade (m=2,2; dp=1,24) e a solidariedade (m=2,8; dp=1,54). Destaca-se ainda o
envolvimento e participação ativa (m=2,9; dp=1,25), e, por fim, surge a justiça social (m=3,1;
dp=1,57) e a equidade (m=3,2; dp=1,43).
No entanto, embora os valores surjam classificados por uma ordem diferente, constatase que não se pode assumir a diferença dos resultados por grupo já que as médias não diferem
significativamente entre si (Z=-1,277; p=0,202). Assim, conclui-se ao nível dos valores
considerados pelo Desenvolvimento Comunitário não existem diferenças estatísticas entre as
duas comunidades participantes.

Comuni dade

Justiça Social
Responsabili dade
Envol vimento/Participação acti vo
Solidari edade
Equi dade

Chaves

Peterborough

Média

2,9

3,1

dp

1,35

1,57

Média

2,8

2,2

dp

1,26

1,24

Média

2,4

2,9

dp

1,50

1,25

Média

3,1

2,8

dp

1,41

1,54

Média

3,7

3,2

dp

1,32

1,43

Z=-1,277; p=0,202

Tabela 10 – Valores Considerados pelo Desenvolvimento Comunitário
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A Integração e Participação na Comunidade

Para iniciar esta parte do questionário foi pedido aos participantes para indicarem
através de resposta aberta como se sentem na sua comunidade. As respostas obtidas dos
elementos da comunidade de Chaves são maioritariamente positivas e referem que se sentem
muito bem, integrados e geralmente satisfeitos, “ Sinto-me inserida, com nível de bem-estar e
satisfação, embora com algum sentimento de injustiça (…) mas procuro promover a
integração e satisfação no sentido de facilitar as relações pessoais e sociais (…)”, e embora
discordem com algumas questões, os inquiridos pretendem contribuir para o desenvolvimento
da comunidade. Também há quem se sinta “Como parte integrante, ativa e solidária.”, mas a
resposta mais frequente aponta no sentido de se sentirem ´”Perfeitamente integrada e
confortável.” e “Segura”, pelo que é frequente o sentimento de pertença à sua comunidade.
Por outro lado, há quem se sinta bem mas sinta a necessidade de ter acesso a
atividades que a sua comunidade não dispõe, e três inquiridos referem diretamente que se
sentem inseguros, pois na sua comunidade “ (…) vive-se a falta de solidariedade.”.
Na comunidade de Peterborough a maioria dos inquiridos que responderam à questão
também demonstraram um sentimento positivo e referem “I feel proud of being from
Peterborough (…)”56, e a sua experiência na comunidade “It’s satisfactory.”57. Os inquiridos
reforçam que se sentem bem, integrados e apoiados, pois consideram que “Peterborough
council has worked hard to support communities and to find out what people in that
community need.”58. Existe igualmente o sentimento de pertença: “I feel very much part of my
community (…)”59, pois como menciona um elemento “I feel good, as long I have work, good
weather, good people and happy family.”60
Por outro lado, também se alcançaram sentimentos menos positives e pelo menos oito
elementos não conseguem definir claramente os seus sentimentos ou demonstram desagrado
para com a sua comunidade. Um elemento refere inclusive que se sente “A Stranger.”61 ou
mesmo “I feel a litle bit unsuport because my community isn’t united.”62.

56

“Sinto-me orgulhosa por pertencer à comunidade de Peterborough (…)”
“É satisfatória.”
58
“O Conselho de Peterborough trabalhou muito para a apoiar as comunidades e para descobrir quais as
necessidades das pessoas e da comunidade.”
59
“Sinto-me muito uma parte da minha comunidade (…)”.
60
“Sinto-me bem, desde que tenha trabalho, bom tempo, boas pessoas e uma família feliz.”
61
“Uma estranha”.
62
“Sinto-me pouco apoiada porque a minha comunidade não é unida.”
57
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No que respeita à categorização dos sentimentos vivenciados pelos inquiridos
relativamente à sua comunidade verifica-se que os elementos de Chaves referiram
maioritariamente que manifestam um sentimento de pertença (48,6%; n=17) e de inclusão
social (40%; n=14). Existe ainda o valor de 31,4% (n=11) que refere sentir segurança na sua
comunidade, embora o equivalente a 17,1% (n=6) refira que se sente inseguro.
Por outro lado, na comunidade de Peterborough e apesar da percentagem mais saliente
de elementos ter assinalado que sente um sentimento de pertença (37,1%; n=13), de segurança
(31,4%; n=11) e de inclusão social (28,6%; n=10), existe o correspondente a 20% (n=7) que
manifesta exclusão social e 17,1% (n=6) que se sente inseguro.
A diferença percentual é estatisticamente significativa (Z=-2,769; p=0,006), pelo que
se pode rejeitar a hipótese da igualdade de resultados. Este facto confirma que os sentimentos
de pertença e inclusão social são mais visíveis na comunidade de Chaves, e os sentimentos de
exclusão social estão apenas marcados na comunidade de Peterborough.

Comunidade
Chaves

Peterborough

n

%

n

%

Sentimento de pertença

17

48,6%

13

37,1%

Sentimento de inclusão social

14

40,0%

10

28,6%

Sentimento de exclusão social

0

0%

7

20,0%

11

31,4%

11

31,4%

senti mento de i nsegurança

6

17,1%

6

17,1%

Outro

0

0%

1

2,9%

Sentimento de segurança

Z=-2,769; p=0,006

Tabela 11 – Sentimentos Vivenciados na Comunidade Onde Estão Inseridos
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Na questão relacionada sobre a participação na organização/dinamização dos
inquiridos em projetos da comunidade em que estão inseridos constata-se que a participação
em eventos sociais e culturais é claramente mais saliente na comunidade de Chaves
(54,3%;n=19 e 22,9%; n=8 respetivamente), tal como também acontece com o envolvimento
em eventos lúdico-desportivos (20%; n=7 e 5,7%; n=2). O envolvimento em clubes da
juventude é igual em ambas as comunidades (14,3%; n=5). Observa-se igualmente que o
valor de 37,1% (n=13) dos elementos Flavienses menciona que não promoveu anteriormente
qualquer evento, mas a percentagem nesta categoria dos inquiridos britânicos é
manifestamente mais elevada, de 62,9% (n=22).
Através do teste estatístico confirma-se que se pode assumir a diferença significativa
dos resultados (Z=-2,682; p=0,007), o que permite concluir que a participação na organização
e dinamização de eventos, primordialmente de cariz social, cultural e desportivo, é mais
elevada por parte dos inquiridos inseridos na comunidade de Chaves.

Comunidade
Chaves

Peterborough

n

%

n

%

Eventos soci ais e cul turais

19

54,3%

8

22,9%

Eventos lúdi co-desportivos

7

20,0%

2

5,7%

Eventos filantrópicos

3

8,6%

2

5,7%

Clubes da Juventude
Comunitários
Nenhuns

5

14,3%

5

14,3%

13

37,1%

22

62,9%

Z=-2,682; p=0,007

Tabela 12 – Participação na Organização/Dinamização de Eventos

Quanto à participação dos inquiridos em eventos da comunidade constata-se que 80%
(n=28) dos Flavienses refere participar em festas religiosas e 77,1% (n=27) em festas
escolares. O equivalente a 40% (n=14) e 42,9% (n=15) destaca ainda a presença na
organização de exposições e organização de colóquios e conferências.
Por outro lado, os inquiridos de Peterborough somente manifestam a presença em
festas religiosas, escolares ou na organização de exposições na ordem dos 28,6% (n=10),
sendo que a percentagem mais expressiva de elementos referiu não participar em qualquer
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evento (31,4%; 11) ou estar inserido noutro tipo de atividades (34,3%; n=12) como, por
exemplo, eventos de solidariedade ou desportivos.
Assim, confirma-se através dos valores do teste estatístico que se pode rejeitar a
hipótese da igualdade no que concerne à participação nos eventos comunitários (Z=-4,288; p
<0,05), concluindo-se que a participação nas atividades de carácter comunitário é mais
elevada por parte dos inquiridos de Chaves.
No que respeita à frequência da participação nos eventos relatados anteriormente
verifica-se que a maioria dos Flavienses refere participar anualmente nas festas/atividades
(73,3%; n=22), sendo que a percentagem de elementos que apresenta uma regularidade
mensal é de 20% (n=6) e somente 3,3% (n=1) assinalou uma frequência mais próxima.
Os elementos da comunidade de Peterborough tendem a apresentar uma frequência de
participação mais amiudada, já que o valor de 37,1% (n=13) assinalou que participa nos
eventos mensalmente e 11,4% (n=4) indica a participação semanal. Destaca-se também o
valor de 31,4% (n=11) que afirma nunca participar nos eventos comunitários. Contudo, a
diferença percentual não é considera significativa (Z=-0,417; p=0,677), pelo que a frequência
da participação é igual entre as duas comunidades.

Comunidade
Chaves
n

%

n

%

28

80,0%

10

28,6%

27

77,1%

10

28,6%

14

40,0%

10

28,6%

15

42,9%

0

0%

5

14,3%

12

34,3%

Nenhuns

4

11,4%

11

31,4%

Semanalmente

1

3,3%

4

11,4%

Qui nzenalmente

1

3,3%

2

5,7%

Mensalmente

6

20,0%

13

37,1%

22

73,3%

5

14,3%

0

0%

11

31,4%

Festas religiosas
Festas escolares
Parti cipação Organização de exposições
em Eventos
a
Comunitários Organização de col. e conferências
Outros

b

Frequência

Peterborough

Anualmente
Nunca
a. Z=-4,288; p<0,05
b. Z=-0,417; p=0,677

Tabela 13 – Participação em Eventos Comunitários e Frequência da Participação

187

Referencial empírico

A grande maioria dos inquiridos de Chaves afirma que a sua comunidade oferece
eventos de música e teatro para promover a Educação Comunitária e responder às suas
necessidades culturais (82,9%; n=29), e a percentagem que afirma o mesmo facto em
Peterbourough é de 62,9% (n=22). Em Chaves destaca-se ainda as conferências (42,9%;
n=15) e os Workshops (34,3%; n=12), e os clubes da juventude são apontados por apenas
14,3% (n=5). Por sua vez, a comunidade de Peterborough destaca os clubes da juventude
(37,1%; n=13), sendo mínimos os casos que assinalaram os Workshops ou as conferências
(17,1%; n=6 e 8,6%; n=3 respetivamente).
A diferença percentual é, desta forma, confirmada através do teste (Z=-2,172;
p=0,030), e pode-se afirmar que as atividades oferecidas pelas comunidades para responder às
necessidades culturais e relacionadas com a Educação Comunitária diferem entre os grupos.

Comunidade
Chaves

Peterborough

n

%

n

%

Músi ca/Teatro

29

82,9%

22

62,9%

Workshops

12

34,3%

6

17,1%

Conferências

15

42,9%

3

8,6%

5

14,3%

13

37,1%

Clubes da Juventude
Z=-2,172; p=0,030

Tabela 14 – Que Atividades Oferece a Comunidade para promover Educação Comunitária

No que respeita aos grupos existentes em cada comunidade pode-se verificar na tabela
seguinte que os escuteiros e a Cruz Vermelha marcam grande presença em Chaves (com 80%;
n=28) e 74,3%; n=26), tendo sido igualmente referidos outros grupos comunitários (17,1%;
n=6), tais como, associações culturais e recreativas e grupos desportivos. A presença dos
escuteiros e da Cruz Vermelha é menos assinalada pela comunidade de Peterborough (37,1%;
n=13 e 48,6%; n=17), embora sejam os grupos com a percentagem mais saliente. Neste grupo
o valor de 28,6% (n=10) refere existir outros grupos (instituições de solidariedade e grupos
desportivos), e a Cruz Branca é indicada por 11,4% (n=4).
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Também nesta variável a diferença encontrada é significativa (Z=-2,194; p=0,028),
confirmando, deste modo, que a presença dos escuteiros e da Cruz Vermelha é mais
acentuada na comunidade de Chaves e a Cruz Branca e outros organismos mais presentes em
Peterborough.

Comunidade
Chaves

Cruz Vermelha
Cruz Branca
Escuteiros
Outros

Peterborough

n

%

n

%

26

74,3%

17

48,6%

0

0%

4

11,4%

28

80,0%

13

37,1%

6

17,1%

10

28,6%

Z=-2,194; p=0,028

Tabela 15 – Grupos Comunitários Existentes na Comunidade

Relativamente às preocupações coletivas mais urgentes da comunidade, em que 1 é
mais importante e 6 menos importante, constata-se que em Chaves as maiores preocupações
se prendem com o desemprego (m=1,9; dp=0,89) e com a criação de emprego (m=2,8;
dp=1,63). Verifica-se ainda que no geral a importância atribuída às drogas, à desintegração
social, à delinquência juvenil e às questões de alfabetização é reduzida, pois as médias de
todas as categorias estão centradas entre o 4 e o valor 5, indicando que não são preocupações
coletivas urgentes.
Na comunidade de Peterborough a principal preocupação passa igualmente pelo
desemprego (m=2,2; dp=1,32), e surge de seguida a delinquência juvenil (m=2,8; dp=1,49), e
a temática menos inquietante para os britânicos é a alfabetização (m=4,4; dp=1,63). Desta
forma, verifica-se que embora o desemprego seja o assunto mais relevante em ambos os
grupos, as preocupações coletivas diferem estatisticamente por comunidade (Z=-2,417;
p=0,016), primordialmente no que concerne à desintegração social e à delinquência juvenil
(mais preocupante para Peterborough) e na criação de emprego (mais inquietante para os
elementos de Chaves).
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Comunidade

Drogas
Desintegração social
Questões de alfabeti zação
Desemprego
Delinquência juvenil
Criação de emprego

Chaves

Peterborough

Média

3,8

3,4

dp

1,70

1,81

Média

4,1

3,6

dp

1,49

1,87

Média

4,5

4,4

dp

1,44

1,63

Média

1,9

2,2

dp

,89

1,32

Média

4,1

2,8

dp

1,46

1,49

Média

2,8

3,7

dp

1,63

1,53

Z=-2,417; p=0,016

Tabela 16– Preocupações coletivas mais Urgentes na Comunidade

A Educação Comunitária

A terceira e última parte do questionário aborda questões relacionadas com a educação
comunitária. Na primeira questão é solicitado aos inquiridos para referir de que forma as
escolas interferem no progresso da comunidade, e observa-se que as respostas foram
homogéneas entre os dois grupos pois a diferença não pode ser assumida nesta variável (Z=1,453; p=0,146).
Deste modo, verifica-se que ambas as comunidades consideram que as escolas
interferem no progresso primordialmente através da reciprocidade com as famílias na
planificação das atividades extra curriculares (42,9%; n=15 e 40%; n=14) e na participação na
organização de eventos comuns para a escola e comunidade (48,6%; n=17 e 31,4%; n=11).
Destaca-se também os programas de educação e preparação/treino ao dispor da comunidade
(25,7%; n=9 em ambas as coletividades), mas existe o valor de 17,1% (n=6) de elementos de
Peterborough que não consideram que a escola contribua para o progresso da comunidade.
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Comunidade
Chaves

Peterborough

n

%

n

%

Reciprocidade Escola/Famíli a na Plani ficação de AEC

15

42,9%

14

40,0%

Parti cipação na organi zação de eventos para a escola e comuni dade

17

48,6%

11

31,4%

Programas de educação e preparação/treino ao dispor da comunidade

9

25,7%

9

25,7%

Outro

1

2,9%

0

0%

Sem qualquer interferência

1

2,9%

6

17,1%

Z=-1,453; p=0,146

Tabela 17 – Interferência das Escolas no Progresso da Comunidade

Relativamente às iniciativas da educação comunitária que são importantes para a
comunidade, em que 1 é mais importante e 5 menos importante, observa-se que os inquiridos
de Chaves atribuem maior relevância às questões relacionadas com a redução do desemprego
(m=2,2; dp=1,46) e ao aumento de oportunidades no mercado de trabalho (m=2,1; dp=1,03).
Os elementos de Chaves atribuem menos importância ao provimento de educação e treino
para grupos marginalizados e aos programas de apoio a adolescentes (média próxima do valor
4).
Da mesma forma, a comunidade de Peterborough também atribui maior importância à
redução do desemprego e à criação de oportunidades de trabalho (m=2,1; dp=1,21 e m=2,8;
dp=1,42), sendo que a utilidade atribuída às demais categorias presentes na tabela é mediana e
com menor acentuação na assistência a nível escolar e de alfabetização).
Embora se verifique que o distanciamento das médias é mais relevante na criação de
oportunidades no mercado trabalho (maior importância atribuída pelos elementos de Chaves)
e na educação e treino para grupos marginalizados (maior relevância para a comunidade de
Peterborough), não se pode rejeitar a igualdade de resultados (Z=-1,329; p=0,184).
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Comunidade

Reduzir o desemprego

Chaves

Peterborough

Média

2,2

2,1

dp

1,46

1,21

2,1

2,8

1,03

1,42

Média
Aumentar oportunidades no mercado de trabalho
dp
Provimento de educação e treino para grupos
margi nali zados específicos

Média

3,9

3,0

dp

1,25

1,54

Provimento de programas de apoi o ao
adolescente

Média

3,6

3,2

dp

1,00

1,35

Média

3,2

3,3

dp

1,32

1,44

Assistênci a a nível escolar e de alfabetização
Z=-1,329; p=0,184

Tabela 18 – Importância das Iniciativas de Educação Comunitária para a Comunidade

Quanto às dificuldades que os programas de educação comunitária enfrentam, os
inquiridos consideram que se devem essencialmente ao baixo nível de recursos e de apoio
financeiro (88,6%; n=31 e 65,7%; n=23). Para os elementos de Chaves as dificuldades
também se devem à separação do sistema de educação formal (34,3%; n=12), enquanto que a
comunidade de Peterborough valoriza os problemas de avaliação, acreditação e certificação
da aprendizagem não formal (22,9%; n=8).
Constata-se, assim, que a diferença percentual obtida entre as duas comunidades é
significativa (Z=-2,261; p=0,024), pelo que se pode afirmar que as dificuldades atribuídas
para a perseverança dos programas de educação comunitária diferem entre os dois grupos.

Comunidade
Chaves

Peterborough

n

%

n

%

Baixo nível de recursos e de apoio financeiro

31

88,6%

23

65,7%

Relativa separação do Sistema de Educação Formal

12

34,3%

2

5,7%

Problemas de Avaliação, Acreditação e Certifi cação da ANF

3

8,6%

8

22,9%

Nenhuma das referenci adas

0

0%

3

8,6%

Outras razões

0

0%

0

0%

Z=-2,261; p=0,024

Tabela 19 – Dificuldades que os Programas de Educação Comunitária Enfrentam
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Para os inquiridos de Chaves os objetivos principais da educação comunitária que
mais vão ao encontro das necessidades dos grupos são a educação dentro e para a comunidade
(60%; n=21) e a contribuição para uma sociedade mais equitativa (43%; n=15). Os elementos
britânicos também assinalaram maioritariamente estes dois objetivos com a presença de 40%
(n=14), e verifica-se que não existe diferença significativa dos resultados na adequação e
pertinência dos objetivos da educação comunitária às necessidades das comunidades (Z=0,746; p=0,456).

Comunidade
Chaves

Real çar a aprendi zagem
Empoderar as pessoas

Peterborough

n

%

n

%

6

17%

5

14,3%

3

8,6%

5

14,3%

Contribui r para uma soci edade mais equitativa

15

43%

14

40,0%

Educação dentro e para a comunidade

21

60%

14

40,0%

1

2,9%

1

2,9%

Outro
Z=-0,746; p=0,456

Tabela 20 – Objetivos da Educação Comunitária mais Pertinentes para as Necessidades dos Grupos

Seguidamente foi questionado aos participantes de que forma consideram que as
entidades religiosas contribuem para a expansão da educação comunitária na sua comunidade.
Os elementos de Chaves assinalaram que o contributo é primordialmente ao nível dos
programas de aconselhamento e apoio (40%; n=14) e do trabalho conjunto com o sistema
escolar (25,7%; n=9), ou de eventos de entretenimento (17,1%; n=6). Neste grupo o valor de
20% (n=7) não considera existir contributo das entidades religiosas para a expansão da
educação comunitária.
Os inquiridos da comunidade de Peterborough apontam a intervenção das entidades
religiosas no trabalho com jovens e suas famílias (34,3%; n=12), nos programas de
aconselhamento e apoio (31,4%; n=11) e nos eventos de entretenimento (25,7%; n=9), mas o
equivalente a 25,7% (n=9) não atribui qualquer contributo.
As diferenças observadas são estatisticamente significativas (Z=-2,315; p=0,021), e a
diferença é mais acentuada no trabalho com os jovens e suas famílias e no trabalho conjunto
com o sistema escolar.
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Comunidade
Chaves

Peterborough

n

%

n

%

6

17,1%

9

25,7%

14

40,0%

11

31,4%

Trabalho conjunto com o si stema escolar

9

25,7%

4

11,4%

Trabalho com jovens a suas famílias

0

0%

12

34,3%

Não contribuem

7

20,0%

9

25,7%

Outro

1

2,9%

0

0%

Eventos de entretenimento
Programas de Aconselhamento e Apoio

Z=-2,315; p=0,021

Tabela 21 – Contributo das Entidades Religiosas para a Expansão da Educação Comunitária

Para finalizar o questionário solicitou-se aos inquiridos para tecer quaisquer
comentários que considerassem inerente ao tema do desenvolvimento comunitário, e um
elemento da comunidade de Chaves reforçou que “Os fatores endógenos são intrínsecos de
cada comunidade (…) e constituem recursos de extrema importância para desenvolver a
própria comunidade. Infelizmente (…) e talvez devido às políticas sociais, muitos dos projetos
de desenvolvimento partem de fora para dentro (…) ”, mencionando, assim, que os fatores
exógenos poderão afetar a identidade das comunidades. Outro participante refere que o
desenvolvimento comunitário “ (…) potencializa os recursos humanos locais, diagnostica as
necessidades da população e procura o estímulo de investimento privado.”.
Há ainda quem alegue que “ (…) o desenvolvimento comunitário apenas trará às
comunidades benefícios (…) e está na altura de perguntarmos o que podemos fazer pela
comunidade e não o que a comunidade pode fazer por nós.”, pois deve ser a “ junção de
esforços entre as populações que poderá melhorar a situação económica e social das
comunidades (…)”. Do mesmo modo, o desenvolvimento comunitário “ (…) promove o
intercâmbio cultural e a integração social.”, mas é necessário que todos unam esforços para o
progresso e bem-estar da população, através de uma sociedade mais justa e com
oportunidades iguais para todos. Este último participante refere que “Sem uma boa educação
não pode haver desenvolvimento”.
Em suma, os inquiridos Flavienses que deram a sua opinião consideram que o
desenvolvimento comunitário reforça e valoriza o potencial humano, investe na qualificação e
formação da população, e promove oportunidades no mercado de trabalho.
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Dos participantes de peterborough somente dois participantes fizeram comentários,
sendo que um deles reforçou que a comunidade promoveu recentemente um evento
desportivo com a realização de um jogo de futebol entre duas comunidades. O outro elemento
menciona que “britain as a country is reticent to label people and communities (…)”63 e,
como tal, não existe favoritismo entre as comunidades.

63

“A Grã-Bretanha é reticente em rotular as pessoas e as comunidades (…)”
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4.3 Recolha e Análise do Resultado das Entrevistas

Análise de Conteúdo das Entrevistas
Como referido anteriormente foram realizadas quatro entrevistas a elementos que
ocupam posições preponderantes na comunidade e, por este motivo, encontram-se em posição
privilegiada para abordar o tema do desenvolvimento comunitário.
A realização das entrevistas obedeceu a um guião pré-definido mas não rígido,
algumas perguntas foram surgindo, sendo formuladas com o desenrolar da conversa com os
entrevistados, nunca esquecendo o objectivo das mesmas. Desta forma, a apresentação da
análise de conteúdo será realizado por entrevista e não por questão, abordando sempre a
informação mais relevante e que vai ao encontro do que se pretendia obter.
A primeira entrevistada é portuguesa mas reside em Inglaterra há vários anos. Para
além de professora e proprietária de uma escola de línguas, é um elemento activo onde reside,
já que faz parte da Associação de Moradores da sua comunidade.
Este elemento refere que o desenvolvimento comunitário que conhece em Inglaterra é
muito diferente da experiência que conhecia em Portugal. Para esta entrevistada o
desenvolvimento comunitário em Inglaterra é “ (…) um género de Associação de Moradores
em que toda a comunidade participa, incluindo as escolas, o médico de família, as lojas
locais, a própria Câmara (…)”, e refere que no bairro onde reside foram criados vários
serviços a favor da comunidade, tais como infantário e escola primária, parque infantil,
restaurante, cabeleireiro, lojas e um clube onde as pessoas se associam e podem usufruir do
espaço para organizar eventos. Para além dos serviços e comércio a comunidade possui ainda
balcões de apoio informativo, bem como o serviço de recolha de bens para a realização de
vendas e angariação de fundos para o desenvolvimento de projetos.
Perante a questão sobre o envolvimento da Câmara nos projetos da comunidade a
entrevistada refere que é uma entidade que contribui quando é solicitada, não só com verbas,
mas também através do apoio com pessoas e, muitas vezes, com a disponibilização de
transporte. Assim, verifica-se que as entidades oficiais podem contribuir para o
desenvolvimento comunitário e serem facilitadoras de recursos, não só ao nível económico,
mas também ao nível da logística e dos recursos humanos.
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Esta entrevistada refere que “A escola participa muito, é a entidade que mais participa
(…) organiza festas uma vez por mês e chama-se a festa da família e da comunidade.”
reforçando, desta forma, o papel que as entidades educativas desempenham no
desenvolvimento comunitário. De facto, é referido que a escola promove muitos eventos e
que toda a comunidade pode participar por um custo simbólico, sendo que em muitas ocasiões
a Câmara disponibiliza alguns recursos. No entanto, a comunidade também planifica
atividades em que a escola não está envolvida como, por exemplo, encontros intergeracionais
em que “ (…) não foi nada organizado pela escola, foi tudo pela própria comunidade que
utilizaram as instalações da escola e os alunos foram convidados a ir.”.
Esta entrevistada refere que é normal existir uma pessoa com um cargo definido e que
estabelece a relação entre a comunidade e a escola, e que normalmente esta pessoa é a
Presidente da Comissão/Associação de Moradores, a qual vai sendo responsável pela
organização dos eventos/atividades.
Outro aspeto a referir é que habitualmente as pessoas que trabalham nos centros
comunitários são voluntárias, que vão promovendo campanhas junto da comunidade,
primordialmente junto dos jovens, e desenvolvendo atividades/eventos, e o dinheiro angariado
através das mesmas é utilizado para o bem comum da comunidade, pois como refere a
entrevistada: “Se eu tiver queixa, por exemplo, de um carro que esteja abandonado vou lá,
faço a queixa e a pessoa comunica ao Council para ir buscar o carro; há também os guardas
noturnos, que é tudo pago pela comunidade (…)”.
Perante a pergunta se o centro comunitário da sua comunidade promove cursos para
adultos, por exemplo ao nível da aprendizagem de inglês, a entrevistada refere que o centro
em questão não dispõe do serviço, mas que a escola disponibiliza apoio, mesmo em termos de
tradução. A entrevistada reforça que todos os elementos da comunidade, nacionais ou
estrangeiros, são convidados a participar nas atividades, e que embora a sua comunidade não
disponha de atividades académicas que proporcionem formação em teatro, música ou pintura,
tentam desenvolver ações dirigidas a todas as faixas etárias e que promovam o contacto e a
integração das pessoas.
Em termo de conclusão é de referir que para esta participante é visível o entrosamento
considerável entre a escola e a comunidade, referindo “ (…) é engraçado pois os pais é que
fazem o churrasco, hambúrgueres, e as mães preparam as saladas, todos trabalham.”,
demonstrando que não são apenas os elementos da comunidade educativa escolar que
participam ativamente na realização dos eventos.
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A segunda entrevistada é professora de inglês e presidente da Associação de
Moradores de Riverside em Peterborough. Este elemento refere que as Câmaras dispõem de
fundos, e que as associações comunitárias se podem candidatar a estes fundos para auxiliar na
organização de atividades, tais como “ (…) danças, carnavais, eventos locais (…)” mas que
algumas comunidades arranjam fundos dentro da própria comunidade para a realização dos
projetos.
Esta entrevistada menciona que existe uma ligação forte entre o desenvolvimento
comunitário e a educação, pois “Muito do Desenvolvimento Comunitário é exatamente sobre
educar pessoas (…) muito do trabalho que fazemos é educar a comunidade local, sobre o que
está disponível para eles, o que pode ser feito na área (…)”, e que a comunidade local se
refere a todas as pessoas, não só adultos, mas também crianças, pois as escolas estão
envolvidas em projetos comunitários locais onde incentivam as crianças a levar para a
comunidade as competências de cidadania e liderança que lhe são incutidas na sala de aulas.
Outro aspeto referido por esta entrevistada é o facto de existirem projetos conjuntos
entre a comunidade, a escola e as entidades oficiais, como, por exemplo:
“ (…) as pessoas queixavam-se do estado das ruas, dizem que estão desarranjadas e
sujas. E, nos últimos dois anos, temos tido uma campanha de limpeza mensal (…) um grupo
de residentes junta-se e sai, com o apoio da Câmara, que providencia equipamentos, sacos
(…) nós apanhamos o lixo e informamos a Câmara do sítio onde as coisas precisam de ser
recolhidas (…). O nosso projeto local de limpeza e reciclagem também se envolve com as
escolas e as crianças (…) pois reúnem o material que depois é usado para projetos na escola
(…)”.
Ao falar sobre a educação não-formal, a entrevistada definiu o conceito como toda a
aprendizagem que é possível adquirir fora da sala de aula, pois refere “ Com a Educação NãoFormal todos nós estamos a aprender durante o tempo todo, através do que vemos, do que
fazemos, das nossas ações (…) todo o mundo é um ambiente de aprendizagem, tudo o que
fazemos é uma experiencia de aprendizagem”. Este elemento também considera que toda a
educação, seja formal ou não-formal, deve contribuir para o desenvolvimento da comunidade
e, uma vez que Peterborough tem um grande número de emigrantes, a educação não-formal
pode contribuir para juntar as comunidades, evitando, desta forma, que se formem
comunidades fechadas e separadas entre si.
A presente entrevistada considera que a educação não-formal e o desenvolvimento
comunitário interagem, porque trata-se de educar e ajudar as pessoas, de tomar conta da sua
comunidade e das pessoas. Para este elemento a educação não-formal contribui para o
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desenvolvimento comunitário na medida em que “ (…) quanto mais as pessoas são educadas
sobre o que está disponível, o que pode ser feito, como pode ser feito, isso cria um maior
senso de comunidade”. Em adição, a entrevistada refere que “ Se há boa organização
comunitária com as associações certas, uma boa vizinhança, o lado educativo junta-se e é
muito importante que se fundam”.
A terceira entrevistada é enfermeira chefe e docente/diretora da Escola Superior de
Enfermagem. Esta participante refere que o desenvolvimento comunitário “É o
desenvolvimento ou crescimento positivo da comunidade, é o desenvolvimento das
capacidades de uma comunidade para obtenção conjunta de bem-estar”, e que o
desenvolvimento comunitário defende o principio da comunicação interativa, o respeito pelos
saberes de cada membro da comunidade e o incremento de princípios de cidadania.
Para esta entrevistada a educação é indissociável do Desenvolvimento Comunitário, já
que ambos se complementam, pois como menciona “Educação é desenvolvimento
Comunitário, e Desenvolvimento Comunitário é Educação”. No entanto, a participante
considera que na sua comunidade é a educação formal que mais potencia o desenvolvimento
comunitário, embora refira que a educação não-formal também desempenhe um papel
relevante na adesão de toda a comunidade aos projetos desenvolvidos. Porém, acrescenta que
“ (…) é difícil estabelecer a fronteira entre o inicio e o término da influência clara e rigorosa
de cada padrão de educação no Desenvolvimento Comunitário”.
Em termos de conclusão questionou-se se é possível denominar a escola do ensino
básico da comunidade de Chaves de escola comunitária, em que a entrevistada considera que
a escola envolve cada vez mais a comunidade e a família como participantes ativos no
desenvolvimento dos currículos escolares. Porém, considera que ainda existe um longo
caminho a percorrer no que respeita à ligação à comunidade e à relação com os encarregados
de educação.
O último entrevistado é Presidente da Junta de Freguesia na Comunidade de Chaves.
Este participante refere que a Junta de Freguesia tem a preocupação de trabalhar para a
comunidade proporcionando melhores condições de vida à população, através da melhoria das
infra-estruturas e dos serviços.
Para o entrevistado o desenvolvimento comunitário “É estar ao lado das
preocupações da população e das suas necessidades”, e que vem a trabalhar em parceria com
as entidades escolares, não só ao nível da cedência de instalações mas também como
facilitador de outros recursos, de forma a existir uma interação Escola-Junta-Comunidade e
proporcionar a realização de eventos conjuntos para a comunidade.
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Mais especificamente sobre as atividades realizadas pela Junta de Freguesia em prol
da comunidade o entrevistado refere que para além da cedência de instalações e de recursos a
outras entidades, vem a promover formação para adultos, ao nível dos cursos de Novas
Oportunidades de equivalência do 9º e 12º ano, e da realização de cursos profissionais de
arranjos florais com material reciclado. Em adição, é mencionado o desenvolvimento de
atividades culturais que envolvem uma grande parte da comunidade como, por exemplo, o
Rancho Folclórico.
Por fim, e perante a questão se é a educação que fomenta o desenvolvimento
comunitário ou se é o desenvolvimento comunitário que fomenta a educação, o entrevistado
refere que “Há uma interação intrínseca entre estes dois conceitos, se há desenvolvimento há
educação, e se há educação há desenvolvimento, logo ambos se complementam”. Este
participante considera que quanto maior e melhor for o nível de educação de uma comunidade
maior será o seu grau de desenvolvimento, e que ambos os conceitos são sinónimos de
crescimento da comunidade “ (…) o que vai proporcionar um sentimento de bem-estar e de
inserção social”.
Assim, após a análise da informação mais relevante de todas as entrevistas, observa-se
que é atribuída grande importância ao papel da educação formal e não-formal no
desenvolvimento comunitário, e que é muito importante a articulação entre as várias entidades
para a promoção e dinamização de projetos culturais e sociais que fomentem a participação
ativa das pessoas e contribuam para o sentimento de pertença e de integração na comunidade.
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Considerações Finais
“Educação é a melhor provisão para a velhice.”
Aristotle

Pretendíamos perscrutar qual a prática do DC na vertente educativa.
Sustentados na fundamentação dos autores referenciados ao longo de todo o nosso
trabalho e, partindo da premissa de que sem Educação não há desenvolvimento, mediante o
ponto de vista de, por exemplo, Ledwith (2008), Frank e Smith (1999), entre outros, o DC
contemporâneo visa uma democratização, uma descentralização e a concessão de um papel
preponderante à educação propiciando uma maior equidade social, uma participação mais
ativa do cidadão comum na vida social permitindo-lhe realizar as suas próprias aspirações e
ultrapassar as adversidades vivenciados na sua comunidade; proporciona também uma
orientação para uma ética do lazer e até como conceito integrante de cidadania ao estabelecer
valores universais de solidariedade, igualdade, ajuda mútua e, acima de tudo, um
envolvimento dinâmico de toda a coletividade, pois como diz Ledwith (2008:50))
“Desenvolvimento comunitário é um processo mútuo. Começa nas vidas diárias,
compreendendo histórias, culturas e valores e dando ouvidos a esperanças e preocupações.”
Ela também diz que, o modo como interpretamos o mundo à nossa maneira vai moldar a
nossa maneira de viver nesse mundo.
Caride, Freitas e Callejas (2010), dão relevância à forte componente educativa do DC,
corroborando, assim, a nossa perspetiva educativa do DC, visto ele mesmo ter uma
abordagem de nível educacional quando se trata da resolução dos problemas da comunidade e,
também porque leva as pessoas a aprender novas competências, porque é um processo
formativo e educativo onde a população aprende a resolver os problemas em comum, sendo
uma das suas especificidades, entre outras, o desenvolver o setor educativo e cultural; porque
em 1975, Darby e Morris o referiram como uma aproximação de nível educacional,
aumentando assim a capacidade de grupos e levando-os a resolver os seus próprios problemas
e também Mascarenhas (1996) o definiu como um processo educativo destinado a conseguir
mudanças qualitativas nas atitudes e comportamentos das populações. DC envolve todas as
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pessoas de igual modo nos problemas que a todos nos afetam, baseando-se na justiça social e
respeito mútuo. E, segundo Frank e Smith (1999), no DC é importante ter as pessoas certas
nos empregos certos, com as competências certas, conhecimentos e capacidades certas, sendo
as pessoas o recurso mais precioso da comunidade; todas estas pessoas são diferentes mas têm
uma meta comum, ou seja, uma melhoria da qualidade de vida através de uma via educacional
fazendo jus aos princípios de DC, ou seja, participação, cooperação, auto sustentabilidade e
universalidade.
Mais ainda, no Community Development Foundation Statement (1970), UK, está
citado que DC é desenvolvimento de conhecimentos, de capacidades e, na realidade, o seu
âmago é educar, possibilitar e conceder poder, envolvendo uma forma de educação crítica que
leva as pessoas a auto questionar a sua própria realidade visando uma evolução planeada do
aspeto cultural da comunidade, sendo o seu desfecho uma qualidade de vida aperfeiçoada e,
sem dúvida que essa qualidade de vida aperfeiçoada não seria possível sem o recurso à
educação. Achamos, assim, com base no referido no Community Development Foundation
(1970) que o DC preenche os nossos requisitos de que a sua prática tem uma perspetiva
amplamente educativa. E não podemos esquecer que DC dá supremacia à equidade
educacional e estabelecendo uma interrelação entre DC e inclusão social, é, então, habilitar
cada um a tomar parte ativa na sociedade outorgando ao DC uma supremacia em termos
educacionais.
O cerne da nossa investigação era, também, dimensionar o contributo da ENF no
DC…
Na ótica de Long (1975) e Henderson e Vercseg (2010) entre outros, DC é
essencialmente um processo de aprendizagem, tem como teoria abrangente a educação do
cidadão, definindo o aspeto educacional de cada tradição; teoricamente, é uma via opcional
para a educação de indivíduos com nível reduzido de educação formal, logo já vemos aqui a
sua enorme ligação à ENF. Ele até se serve da educação como um recurso natural bem como
da construção de competências e, uma boa maneira de construir competências será através de
um programa de Educação Não-Formal.
Na Community Development Foundation e Federation of Community Development
Learning (1987) consta que uma das metas fulcrais de DC é o ultrapassar da pobreza e uma
das estratégias para superar esta precariedade é o recurso à educação, não só a ENF mas
qualquer tipo de educação visa servir este propósito.
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No seio da ENF, e citado no Forum Europeu da Juventude (2008), no Reino Unido,
hoje em dia, dá-se prioridade a esta máxima, “não importa como e onde se aprende, o que
importa é o que se aprende”, o que revela que muita da aprendizagem é levada a cabo fora de
instituições formais o que, obviamente, nos conduz a contextos não-formais; ora, parece-nos
que isto vai de encontro àquilo que queremos salientar, a importância e entrosamento da ENF
no DC. Outro fator a asseverar a nossa questão e com sustentáculo neste Forum, é a
inquestionabilidade da aceitação da aprendizagem fora do âmbito educacional formal como
um trilho assazmente válido para o alcance e aquisição de competências o que, mais uma vez,
valida o auxílio da ENF no desenvolvimento do coletivo, não só aumentando a capacidade de
aprendizagem mas também aprimorando-a.
Pomos, ainda, o enfoque em Inglaterra, onde a aprendizagem fora do foro formal está
em realce, implicando uma perspetiva de mudança, o que, novamente, nos leva no bom
caminho para o DC, fortalecendo os laços existentes entre a ENF e EF, contribuindo para o
desenvolvimento integral do indivíduo, uma das almejadas metas do DC.
Com base em Schugurensky (2006), Preece (2009), a ENF é considerada uma
ferramenta de desenvolvimento da comunidade, o que novamente legitima a nossa questão,
também ao contribuir para o crescimento pessoal, participação comunitária, mudança e
transformação pessoal, vai ao encontro das necessidades da comunidade. Aqui, temos uma
estreita ligação com os princípios preconizados pelo DC e se a ENF também contribui para as
necessidades da comunidade, para o crescimento pessoal, participação comunitária, mudança
e transformação pessoal, então ela vai completamente ao encontro dos princípios
preconizados pelo DC, potencializando-o e efetivando-o.
Podemos, assim, afirmar que DC não será eficaz sem a preciosa ajuda da ENF, logo
esta é um dos principais contributos para o desenvolvimento do DC. Aliás, novamente,
segundo Preece (2009), conforme a sua prática e o propósito que serve, ela, a ENF, pode ser
sinónimo de educação comunitária, de complementar à educação básica e até de estruturadora
de competências. A ENF contribui igualmente para uma mudança de comportamento não só
individual como social, ligando assim as diversas formas educacionais e também com outras
várias instituições. Temos, então assim, uma educação para todos, levando a uma mudança de
qualidade de vida. A ENF também pode ser um grande contributo para o progresso social,
então novamente, ela preconiza mudança, ascensão, desenvolvimento. Então, podemos dizer
que,
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Educação, não importa qual, mas é então a educação que nos leva à afirmação de
status social e, quer o admitamos quer não, todos nós o procuramos para uma melhor
integração na sociedade.
Por sua vez, alicerçados em Henderson e Vercseg (2010), Tett (2010) a Educação
Comunitária visa de igual modo o desenvolvimento absoluto e integral das pessoas e aqui
seguimos nós, rumo ao DC. Então, a educação passa a ser um Projeto Coletivo, através de
programas de ENF, reiterando assim a nossa máxima de que ENF, EC e DC se intersetam,
visto fortalecerem os laços entre ação educativa e solução das necessidades comunitárias,
tornando o indivíduo num ente social.
Também entre EC e DC há uma completa cumplicidade e reciprocidade. Ambos,
através da educação, procuram o bem-estar social da comunidade. Visto a ENF ser o processo
pelo qual a EC acontece, baseados no ponto de vista de Preece (2009) afirmamos que
Educação Não-Formal e Educação Comunitária conforme o fim a que se propõem, são, na sua
génese, afins.
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EDUCATION
“Fundamental Foundation,
Development, growth or new invention,

EDUCAÇÃO

Fundamento fundamental,
Desenvolvimento, crescimento ou nova

For any country, state or nation,
It is essential to get Good Education.
Education is priority,
To live in today’s society.

invenção,
Para qualquer país, estado ou nação,
É essencial ter uma Boa Educação.
Educação é prioridade

Education is the Key,

Para viver na sociedade de hoje.

To set us tension free,

Educação é a chave,

Importance of Education,
For new generation,
Lowers Financial Frustration,

Para nos libertar da tensão,
Importância da Educação,
Para nova geração,

Give life protection

Diminui Frustração Financial,

School and college,

Dá à vida proteção

A place for knowledge,

Escola e universidade

To avoid skill shortage,

Um lugar para conhecimento,

Need education in village.
Education is the light of a child’s mind
It makes him literate and disciplined,
Problems of any kind,
Education gives a way to find.

Evitar escassez de competência,
Necessidade de educação na povoação.
Educação é a luz da mente de uma criança
Torna-a letrada e disciplinada,
Problemas de qualquer espécie,
Educação um caminho lhes descobre.

Education is power,
To build success tower.
Education is in abundance,
Provide life´s insurance.

Educação é poder,
Para construir a torre do sucesso.
Educação está em abundância,
Providencia seguro de vida.

Education is a treasure,
Ones cannot significantly measure,
Relieves earning pressure,
Makes bright future
Education is the path to successes door,

Educação é um tesouro,
Que ninguém consegue significativamente
medir,
Alivia pressão auferida,
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Education is the growth floor.

Torna o futuro melhor

Education sets the motion,

Educação é o caminho para a porta do

In life for us to function.

sucesso,

To change ones fate,

Educação é o solo de crescimento.

This needs to debate,

Educação causa ação,

You have a future to create,

Para na vida agirmos.

Never leave it too late.

Para se mudar o destino,

Let’s break the monotony,

Isto precisa de ser debatido

Let’s set the economy,

Tens um futuro a criar.

Let’s all of us give call,

Nunca o deixes demasiado atrasar.

Education for all…”

Vamos quebrar a monotonia,
Vamos pôr em curso a economia,
Vamos todos nós dar apelo
Educação para todos…”

Divyesh J. Shah

206

Conclusão

Nesta sociedade tão competitiva é, indubitavelmente, fundamental, essencial e
imprescindível dar uma maior amplitude à educação, torná-la parte integrante da nossa vida,
engrandecê-la, torná-la prioritária. Educação ameniza a tensão e contribuiu, ao chegar à etapa
final deste trabalho, para um sentimento de dever cumprido e, sobretudo, uma consciente
consciência de que atingimos um novo limiar para a torre do sucesso pois não é a educação
uma ponte para o poder nesta escalada da vida?
Cabe-nos agora asseverar se as nossas questões foram corroboradas ou refutadas.
Sendo o nosso problema a prática do Desenvolvimento Comunitário na sua vertente
educativa, é então, a partir daqui que formulamos a nossa questão de partida, ou seja, qual a
prática do Desenvolvimento Comunitário na sua vertente educativa. Para responder a esta
questão procurámos aprofundar o conceito de DC, observar a sua prática e abordar a interação
entre Desenvolvimento Comunitário e Educação.
Como sub-questões delineámos qual a perspetiva do DC em Peterborough e Chaves e
de modo a ir ao encontro desta temática e igualmente de um dos nossos objetivos gerais, ou
seja, saber qual o grau de conhecimento/opinião que os inquiridos possuem sobre DC e sobre
a sua implementação colocámos duas questões a uma amostra das duas populações,
verificando-se através da frequência de respostas que o nível de conhecimento dos inquiridos
sobre o que é de DC é, de forma geral, razoável, já que a maioria dos elementos sabe como
explicitá-lo, definindo-o à sua maneira. Contudo, o grau de conhecimento é mais expressivo
nos elementos de Chaves que, para além de apresentarem maiores certezas sobre a temática,
apresentam descrições mais completos e específicas sobre DC, o que nos leva a refletir sobre
o diferente grau de instrução dos respondentes de Chaves ser, de um certo modo, superior aos
de Peterborough o que, consequentemente, nos possibilita inferir que quanto maior o grau de
educação académica maior o gau de conhecimento sobre a especificidade de um determinado
assunto, neste caso particular, DC.
É curioso notar que quem respondeu à questão de resposta aberta sobre o que se
entende por Desenvolvimento Comunitário, com as descrições atribuídas ao conceito em
questão, indo, até, ao encontro do supracitado na Conference for Community Development,
Uk, 1987, referiu a sua importância no que respeita ao aperfeiçoar a situação económica,
social e cultural com o esforço da própria comunidade; esta deve diagnosticar as suas
necessidades de modo a melhorar a qualidade de vida das pessoas, interferindo de modo
positivo no seu quotidiano, indo assim ao encontro da perspetiva de DC preconizada por
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Ledwith (2008:1) que nos diz que “(…) DC começa na vida diária das pessoas locais”. É de
salientar o relevo dado pela amostra de Peterborough às escolas a trabalharem com a própria
comunidade, reforçado pela nossa entrevistada Jenny Gardner o que, de certo modo, foca a
importância de uma escola verdadeiramente comunitária e como o espaço educativo formal é
ligado à comunidade contribuindo para um DC efetivo; é também focado o trabalho conjunto,
grupal em prol da comunidade, a importância de DC como sinónimo de integração, inserção,
coesão, que vai ao encontro da perspetiva de Henderson e Vercseg (2010:32) que afirmam
que “(…) DC se tornou uma atividade que contribui para integração social e coesão
comunitária” e a ajuda mútua, “DC é capaz de aumentar o potencial da sociedade civil a
tomar iniciativas e ação” tudo com o propósito de aperfeiçoar a qualidade de vida através dos
recursos existentes na própria comunidade.
Ambas as comunidades privilegiam o mesmo conceito de DC, ou seja, o processo de
incrementar uma comunidade sustentável, defendendo princípios de respeito mútuo e justiça
social, convergindo com o conceito de DC perspetivado por Pell (1972), Bennet (1973),
Ledwith (2008). No entanto, os ingleses privilegiam também, mais do que os flavienses, o
envolvimento das pessoas nas questões que afetam as suas próprias vidas e dão, também
enfase à partilha de competências, conhecimentos e experiências o que, novamente, nos leva a
identificar uma ligação mais íntima da escola com a comunidade, corroborado também pela
nossa entrevistada Margarida Ribeiro o que pressupõe a existência mais acentuada de uma
escola comunitária que, segundo Olsen (1954) é aquela que faz da comunidade o seu próprio
laboratório de estudo, dispondo das suas instalações em prol da comunidade.
Para resposta às nossas sub-questões de investigação, qual a influência da Educação
no DC e qual o contributo da Educação Não-Formal no DC, através da auscultação efetuada,
constatámos que os elementos de Chaves atribuem grande importância às escolas e
instituições educativas na incrementação do DC, pelo que se vê, aqui, também a importância
da Educação Formal para o aperfeiçoamento DC. Os elementos de Peterborough atribuem
tanta importância às associações regionais e locais e de bairro como às instituições educativas,
fato consolidado pelas entrevistas efetuadas à Margarida Ribeiro e Jenny Gardner,
participantes integrantes da Associação de Moradores, o que permite concluir que nos
britânicos a Educação Não- Formal é igualmente valorizada na incrementação do DC.
Assim, podemos constatar que a importância atribuída às instituições no incremento de
DC é francamente diferente nas duas comunidades embora ambas atribuam relevo às escolas e
208

Conclusão

instituições educativas o que é confirmado por Henderson e Vercseg (2010:32) quando
asseveram que, “(…) quando as comunidades atuam em conjunto há motivação para a
educação e aprendizagem; abre mundos fechados, alarga esferas e atividades. Cria novas
organizações, estabelecendo laços entre elas e ajudando os cidadãos e as suas comunidades
a usar as instituições que para eles foram criadas (…)”, o que nos leva, de novo, a refletir
sobre a importância do espaço educativo formal complementado pelo espaço educativo nãoformal e informal; também os dois coletivos dão pouca importância, traduzida na frequência
de respostas selecionada na questão 5.3, pelo percentual adquirido, aos estabelecimentos de
saúde para o incremento de DC, dando uma certa importância aos municípios e, neste caso,
Chaves suplanta Peterborough. Mas, onde se nota mais divergência é na importância dada,
por parte dos ingleses, tanto às associações regionais e locais como às associações de
moradores de bairro o que vai, mais uma vez, de encontro ao preconizado nas entrevista
efetuadas aos elementos da população de Peterborough que, de certa maneira, nos transmite
uma prática educativa de DC distinta visto essas associações terem um certo poder de
intervenção e sustentabilidade, convergindo com o ponto de vista de Marchioni (1997) ao
referir a relevância da interação das pessoas como um dos elementos cruciais para dar
expressão à comunidade.
Nas intervenções de DC mais valorizadas por ambas as comunidades e que mais
contribuem para aperfeiçoar a qualidade de vida pessoal e social da população abalizámos que
é dada relevância aos programas direcionados para os adolescentes e para a alfabetização o
que mais uma vez comprova que a Educação Formal e Não Formal poderão trabalhar em
parceria para o desenvolvimento da comunidade, seja através da promoção da escolaridade ou
através de programas de esclarecimento direcionados à população jovem, o que nos leva a
refletir repetidamente no primordial papel da educação e, neste teor, nomeadamente do espaço
educativo não-formal, partindo-se do princípio que, dentro destes programas, esteja implícito
a aquisição de conhecimentos e competências não concluídas no espaço educativo formal. Até
porque, consoante Pose (2000 cit. Caride, Freitas Callejas, 2010:282) refere “a educação não
formal é um programa perfeito para colaborar na resolução de problemáticas sociais,
multiplicando os seus esforços se se optar pela complementaridade oferecida pela sua
parente próxima, a educação formal” É de notar que enquanto a amostra de Chaves dá relevo
aos programas de alfabetização para adultos que posteriormente levará a uma melhor e mais
ativa inserção desses mesmos adultos na comunidade em que estão inseridos através de uma
melhor literacia, os ingleses dão primazia à partilha e igualdade de poder o que pressupõe
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refletir sobre a não reprovação dos alunos durante a escolaridade obrigatória, não havendo,
naturalmente, tanto abandono escolar nem tantos iletrados
De modo a ir de encontro ao nosso outro objetivo geral, ou seja, conhecer qual o papel
da Educação Comunitária na dinamização do progresso da comunidade, um aspeto a ter em
conta é que os inquiridos consideram que o DC desenvolve primordialmente os valores da
responsabilidade e do envolvimento ativo da população, o que implica a participação
individual e/ou coletiva da população nos projetos e intervenção comunitária.
Assim, nos valores de DC mais considerados, os flavienses dão maior importância ao
envolvimento e participação ativa na comunidade possivelmente por ser necessário um maior
envolvimento por parte da população do que, o que na realidade, é investido. Pelo que foi
possível verificar através das entrevistas na comunidade de Peterborough, os seus habitantes
têm uma participação e envolvimento nas necessidades e problemas da comunidade mais
acentuada, fazendo, até, parte do seu quotidiano. Daí, o darem mais valor a princípios como
responsabilidade e solidariedade entre os membros da própria comunidade corroborado pela
ótica de Henderson e Vercserg (2010:32) quando declaram que “DC é capaz de aumentar a
força que está inerente nas comunidades e organizar comunicação e solidariedade entre as
pessoas”. Ambas as comunidades atribuem um valimento equitativo à justiça social e pouco
préstimo à equidade.
Passando do conceito de Desenvolvimento Comunitário ao de Comunidade, constatase que, de uma forma geral, os participantes se sentem bastante integrados e seguros na sua
Comunidade, o que vai de encontro ao nosso objetivo específico, conhecer como os
inquiridos percecionam a sua integração e participação na comunidade onde estão inseridos,
já que a maioria dos inquiridos manifesta um sentimento de satisfação. No entanto, o
sentimento de pertença e de inclusão social é mais explícito e declarado nos elementos de
Chaves, o que poderá ocorrer por se tratar de uma comunidade mais pequena.
Ainda, no que respeita ao modo como os elementos se sentem dentro da sua
coletividade, tanto os de Peterborough como os de Chaves demonstram um sentimento de
bem-estar, de integração face à comunidade em que estão inseridos. Isto leva-nos a fazer uma
ligação com a definição de comunidade mediante a perspetiva de Caride, Freitas e Callejas
(2010:135) a
”comunidade é um espaço de vida social onde se configuram de
forma constante múltiplas e complexas relações e interações
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sociais entre indivíduos e coletivos que vivem e convivem com
laços de solidariedade e intercâmbio de significados específicos
do seu território, da sua língua e cultura e das suas vivências
individuais e comuns”.

Nota-se, no entanto, e isto mais no coletivo de Chaves que há certos princípios
preconizados pelo DC que ainda não estão bem enraízados como as relações pessoais e
sociais que deveriam ser incrementadas bem como os valores de solidariedade que também
deveriam ser mais fortes através de uma participação mais ativa em atividades comunitárias.
Esta postura de alguns elementos de ambos os coletivos, levam-nos a refletir sob o ponto de
vista de Frank e Smith (1999) em que construção da comunidade pode ser vista como uma via
de incrementar a justiça social, o bem-estar individual e, consequentemente, diminuir
impactos negativos de indivíduos de algum modo desanexados.
Em Peterborough também há um sentimento positivo de bem-estar, de satisfação, em
que os membros da comunidade se sentem apoiados pelo próprio município que procura ir ao
encontro das suas necessidades. Se bem que, haja, por parte de alguns elementos, um
sentimento de incerteza na definição de sentimentos relativos à comunidade, realçando a não
união e falta de apoio talvez por haver indivíduos que não se sintam apoiados pelos seus
próprios pares devido a Peterborough ter uma densidade populacional elevada e, esses
mesmos indivíduos se sentirem afetados por uma vasta e acentuada diversidade cultural.
Quando questionados sobre o que sentem relativamente à comunidade face a certos
aspetos específicos, grande parte dos respondentes de ambas as localidades demonstra um
sentimento de pertença e de inclusão social em relação à comunidade da qual fazem parte
integrante. Refiramos aqui que, princípios de inclusão social foram referidos no Forum
Europeu da Juventude, 2008 “as políticas ou estratégias de inclusão social são geralmente
designadas para prevenir ou reverter a marginalização e/ou exclusão de indivíduos ou
comunidades, particularmente membros de grupos mais vulneráveis na sociedade”. É
singular referir que o peso atribuído ao sentimento de segurança é igual ao atribuído a
insegurança e é exatamente igual nas duas comunidades. Agora, o sentimento de exclusão
social é apenas referido por alguns membros de Peterborough e, refletindo nesta faceta, será
de atribuir às causas e efeitos da tal multiculturalidade, tão notória nesta cidade inglesa na sua
especificidade de cidade “commuter”, ou seja, onde vivem, trabalham e convivem pessoas de
nacionalidades tão variadas o que, imperiosamente, se vai refletir nos genuínos nativos
ingleses.
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A maioria dos inquiridos de Chaves refere que participa na organização/dinamização
de eventos na sua Comunidade, principalmente de cariz social e cultural e lúdico-desportivo,
o que demonstra o envolvimento da população em projetos para a Comunidade através de
entidades não educativas. Por sua vez, o envolvimento e participação dos elementos da
Comunidade de Peterborough é mais reduzido, pois a maioria dos elementos referiu que não
costuma participar na organização de eventos mas, dos elementos que participam, a maior
parte apontou igualmente os eventos sociais e culturais e os clubes da juventude. Mediante a
percentagem atribuída aos membros da comunidade de Chaves na dinamização de eventos
sociais e culturais ser mais elevada leva-nos a refletir sobre a possibilidade de que os ingleses
participam pouco na organização de eventos. No entanto, pelo que nos foi dado constatar
pelas entrevistas efetuadas é que, grande parte destes eventos é realizada pelo município, por
associações de bairro/Moradores e pela igreja, o que não suscita a necessidade de uma
dinamização individual visto essa dinamização ser efetuada pela própria comunidade o que
vai de encontro à ótica de Caride. Freitas e Callejas, 2010: 269) quando certificam que “a
educação” da” comunidade, “para a” comunidade e “na” comunidade, portanto
comunitária, trata de dar resposta às situações específicas da comunidade (individuais,
interpessoais e sociais)” Refletindo nestas práticas, a vertente educativa do DC parece ser
implementada dum modo um pouco diverso nas duas comunidades.
Ao inquirir sobre o ter já participado nestes eventos, a maior parte dos inquiridos de
ambas as comunidades comparecem em eventos comunitários, embora a presença seja
declaradamente mais visível nos elementos de Chaves. Também se verifica que o tipo de
evento em que participam é primordialmente as festas de carácter religioso e as festas
escolares, o que reforça a importância do trabalho conjunto das entidades, sejam ou não
exclusivamente educativas, para o envolvimento e participação da população no DC. Quernos parecer que os Flavienses são mais ativos na participação de eventos dentro da sua
localidade. No entanto, referimos que a nível de Projetos de Solidariedade e Desportivos os
ingleses já revelam mais atividade visto os outros fazerem parte da organização por parte do
município. Mais uma vez podemos refletir na influência e contributo da educação na
organização de projetos solidários o que nos leva a citar Caride, Freitas e Callejas (2010: 268)
que baseados na perspetiva de Sequeira apontam ”a importância da educação para a
motivação dos indivíduos…nas acções de desenvolvimento da sua comunidade…Aqui, a
educação assume um papel de capital importância no desenvolvimento de atitudes e valores
que se reconhecem como responsáveis de uma cidadania ativa e solidária…”
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Referentemente à frequência com que participam em eventos comunitários locais,
neste contexto os habitantes de Peterborough participam com uma frequência mais constante
que os habitantes de Chaves pois fazem-no semanalmente e mensalmente, ao passo que,
grande percentagem dos de Chaves apenas os concretiza anualmente, levando-nos a refletir
que a ação conjunta dos indivíduos na comunidade é mais percetível em Peterborough,
conduzindo-nos ao afirmado por Caride, Freitas e Callejas (2007) ao referir que interações
sólidas ente indivíduos e grupos sociais são indiscutivelmente requisitos imprescindíveis para
a sistematização da comunidade.
Nas atividades oferecidas pela comunidade para promover a Educação Comunitária de
modo a responder às necessidades culturais, outra questão a salientar é o facto de os
inquiridos referirem que a sua comunidade oferece algumas atividades que contribuem para a
promoção do DC (sendo as mais relevantes o teatro/música, bem como conferências e clubes
da juventude), e a maioria dos inquiridos assinalou a existência de grupos comunitários
direcionados para a ajuda da população. Assim, voltam a surgir organizações não educativas
com papel relevante na promoção e implementação do DC. Existem, deste modo, diferenças
na importância atribuída às atividades proporcionadas o que nos leva a identificar diferentes
valores culturais embora tenha sido atribuído, como já referimos, pelas duas cidades, um
grande peso à música e ao teatro. Por observação direta, em Peterborough, grande parte dos
domingos de manhã é preenchida com atividades musicais para toda a comunidade
organizadas pelo município e igreja e, segundo Flint e Robinson (2008), no Reino Unido, as
comunidades de fé colaboram substancialmente com o estado e atuam de uma forma mais
livre cooperando com grupos e organizações, contribuindo para um processo de políticas
associativas na sociedade civil, facilitando a coesão social e comunitária.
No concernente às preocupações coletivas mais urgentes na comunidade, verifica-se
que as maiores preocupações comunitárias estão relacionadas com o desemprego e a criação
de emprego, mas em Peterborough foi também destacada a preocupação com delinquência
juvenil. Neste sentido, surge a necessidade do desenvolvimento de esforços na colmatação
destas problemáticas, o que passará não só pelas entidades formais, mas é igualmente
importante a promoção das potencialidades locais e iniciativas geradoras de desenvolvimento
por parte de todos os organismos existentes na comunidade e o envolvimento ativo da
população.
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É de referenciar que, embora as duas comunidades privilegiem o desemprego como
preocupação mais inquietante, Chaves dá prioridade logo de seguida à criação de emprego o
que nos leva a refletir sobre a falta de oferta de oportunidades aos jovens aquando da
conclusão da escolaridade obrigatória e da criação de cursos tecnológicos ou cursos via
profissionalizante adequados a uma inserção no mercado do trabalho ou da ligação do espaço
educativo formal à comunidade. Os ingleses a seguir ao desemprego estão mais preocupados
com a delinquência juvenil e problemas de desintegração social o que é acentuado pela
multiculturalidade, fator dissemelhante nas duas comunidades, sendo Peterborough a tal
cidade “commuter” e com problemas a nível de multiculturalismo e de diversidade de etnias e,
segundo Flint e Robinson (2008) constata-se que, “a presunção na essência da agenda de
coesão comunitária – que cidades pequenas e grandes consistem progressivamente de
vizinhanças socialmente coesivas mas divididas – tem-se tornado o ponto de partida para
esforços de política pública para compreender e responder a uma vasta variedade de
problemas contemporâneos na sociedade urbana”.
No tocante à maneira como as escolas interferem no progresso da comunidade, o papel
da escola é bastante valorizado na implementação do progresso na Comunidade,
primordialmente na articulação com a família, na planificação das atividades extracurriculares
e na organização de eventos, e há quem considere que a escola pode auxiliar na elaboração de
projetos específicos direcionados para a Comunidade. Porém, os inquiridos também
consideram que as iniciativas relacionadas com a redução do desemprego e com o aumento de
oportunidades no mercado de trabalho são aspetos relevantes na educação comunitária e,
embora a escola surja como uma entidade promotora do desenvolvimento local, as ações para
o desenvolvimento do potencial humano e regional devem ser levadas a cabo através de
iniciativas institucionais ou individuais, sejam de carácter público ou privado.
Assim, ambas as coletividades dão importância ao espaço educativo formal.
Reflitamos novamente no papel preponderante e importância das instituições de educação
formal. Reconheçamos, também, a relevância da educação comunitária e da escola instituída
de comunitária, aberta a toda a comunidade, pronta a ir de encontro às necessidades da mesma,
o que é corroborado por Henderson e Vercserg (2010: 53) quando afirmam que “a educação
comunitária é um processo que assume que cada membro da comunidade está designado
para se tornar envolvido em articular as necessidades dessa comunidade e assegurar que as
instituições locais cooperem com os membros comunitários”. É de salientar igualmente o
papel de elo de ligação entre escola-comunidade representado pela instituição família na
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planificação de atividades e eventos programados em conjunto. São identicamente
importantes os programas de educação disponibilizados à formação da comunidade. Não
deixa, no entanto, de parecer peculiar haver seis respondentes em Peterborough para os quais
a escola não tem qualquer interferência visto praticamente toda a população inglesa ser
escolarizada.
Quando questionados sobre que iniciativas de Educação Comunitária são importantes
para a comunidade ambos os coletivos dão maior prioridade ao reduzir o desemprego e
aumentar oportunidades no mercado de trabalho, em especial na comunidade de Chaves.
Todavia, Peterborough dá também relevo ao provimento de educação e treino para grupos
marginalizados o que nos leva a refletir sobre os problemas de desintegração social devido à
multiculturalidade racial existente nessa comunidade, convergindo com a ideia de Flint e
Robinson (2008) de que no amago das políticas de coesão comunitária está presente um
esforço para que determinadas conceções de multiculturalismo devam ser tidas em
consideração nomeadamente no que concerne ao invalidar um multiculturalismo progressivo
e de longo alcance de modo a evitar segregação social e racial.
Ao pedir o parecer das duas localidades sobre a que se devem certas dificuldades
enfrentadas pelos Programas de Educação Comunitária, as maiores dificuldades que os
programas de educação comunitária enfrentam são, segundo os inquiridos de Chaves, a
escassez de apoio financeiro e a separação dos programas do sistema de educação formal.
Para os elementos de Peterborough destaca-se para além dos baixos apoios financeiros os
problemas relacionados com a avaliação e creditação dos programas. A escassez de recursos e
as dificuldades poderá originar a necessidade da articulação da rede social para a
sobrevivência dos programas e para a sua adequação às problemáticas existentes na
comunidade, pois os inquiridos consideram igualmente que a educação comunitária deva não
só apostar na educação dentro e para a comunidade, mas também contribuir para uma
sociedade mais equitativa, o que pressupõe esforços generalizados de toda a população e
entidades.
Não nos surpreende a comunidade de Peterborough não ter atribuído realce à relativa
separação do sistema de educação formal o que nos faz repensar repetidamente no papel das
escolas comunitárias e da sua ligação à comunidade, procurando suprir as carências da própria
comunidade, ao passo que a comunidade de Chaves se sente mais desfasada no que concerne
ao sistema de educação formal relativamente à sua proximidade e abertura à comunidade.
Mas, um dos problemas defrontados pelos programas de cariz não-formal é ainda a sua
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avaliação, acreditação e certificação por parte das entidades próprias para esse fim. Daí o
percentual de 22,9% atribuído a esse item pela população de Peterborough, o que nos leva a
citar o CEDEFOP glossário (2000) onde se afirma que, no Reino Unido, se debatem, definem
e desenvolvem questões de validação, existindo sistemas permanentes relacionados com o
papel representado pelo “APL”, Accreditation of Prior Learning, dentro do sistema de
educação e treino nacional.
Quando auscultados sobre a pertinência de determinados objetivos de Educação
Comunitária de modo a ir de encontro às necessidades dos grupos ambos os grupos deram
primordial importância à educação dentro e para a comunidade. Aliás, no prisma de Quintas
(2007), no âmbito educativo tanto o Desenvolvimento Comunitário como a Animação
Sociocultural estão relacionados com a noção de Educação. Perante isto podemos reiterar o
fundamental contributo da educação para o incremento do DC. É através da educação para a
comunidade que se forma uma população culta, com conhecimentos e competências capazes
de dar solução aos seus próprios problemas corroborado por Darby e Morris (1975) ao
afirmarem que DC é “Uma aproximação de nível educacional que levantaria níveis de
consciência local e aumentaria confiança e capacidade de grupos comunitários de identificar
e resolver os seus problemas (…)” e, sobretudo, sendo essa educação incrementada pela
própria comunidade o que a leva a tornar-se sustentável e empoderada, contribuindo,
consequentemente, para uma sociedade mais equitativa, para o bem-estar social e para uma
melhor qualidade de vida, indo, assim, de encontro aos princípios preconizados pelo DC e
validados por Littrel, (1975) ao declarar que DC é “Um sistema aberto de tomada de decisão,
pelo que aqueles comprometendo a comunidade usem meios democráticos e racionais de
chegar a decisões de grupo de tomar ação para realçar o bem-estar social e económico da
comunidade (…),” permitindo-nos afirmar que aqui se demonstra o poder da educação no
ampliar do seu potencial.
Quando interrogados sobre como as Entidades Religiosas contribuem para a expansão
da Educação Comunitária na comunidade são percetíveis as dissemelhanças entre as duas
coletividades, uma curiosidade é que os inquiridos consideram que as entidades religiosas
contribuem para a expansão da educação comunitária, e esta crença é mais vincada por parte
dos elementos de Chaves. No entanto, enquanto a Comunidade de Peterborough valoriza o
trabalho das entidades religiosas com os jovens e as suas famílias e os programas de apoio e
aconselhamento, em Chaves é mais valorizado também o trabalho conjunto com o sistema
escolar. Neste sentido, enquanto por um lado as iniciativas das entidades religiosas devam ser
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diretamente direcionadas para as pessoas num contexto não formal, volta a ser reforçada a
importância do trabalho conjunto entre as várias entidades educativas e não educativas.
E, dando realce ao peso atribuído ao trabalho com jovens e suas famílias por parte de
Peterborough com um percentual de 34.3% bem como aos Programas de Aconselhamento e
Apoio com um percentual de 31,4% leva-nos a refletir sobre uma intervenção ativa das
entidades religiosas em prol da comunidade nessa localidade, demonstrado por Flint e
Robinson (2008) ao afirmar que organizações de fé são ativistas na manutenção da coesão
comunitária e social, colaborando com o estado o qual institucionaliza escolas deste tipo com
o dever de incrementar a união comunitária e o capital cultural. Quer-nos parecer que os
Flavienses dão relevo apenas ao seu papel de aconselhamento e apoio com um percentual de
40% e trabalho conjunto com o sistema escolar com um percentual de 25,7%, onde, neste
contexto os ingleses não lhe atribuem qualquer contributo, o que não deixa de nos surpreender
visto haver escolas religiosas bem afirmadas, em Inglaterra, com supremacia das entidades
religiosas e, por estas circunstâncias, mais nos surpreende o percentual de 25,7% atribuído ao
item não contribuem.
Na questão de resposta livre para tecer quaisquer comentários sobre DC, permitimonos transcrever alguns deles, por parte dos respondentes de Chaves, que achamos ir de
encontro ao nosso problema, a vertente educativa do DC. Assim, citamos “(…) fatores
exteriores à comunidade podem afetá-la, (…)”, o que nos leva a refletir que um DC efetivo é
na, da e para a comunidade; “(…) DC potencializa recursos humanos locais(…); (…)
diagnostica necessidades da população (…); (…) só traz benefícios à comunidade (…); (…)
esforço conjunto para melhorar qualidade de vida (…); (…) sociedade mais justa, igualdade
de oportunidades (…); (…) sem uma boa educação não pode haver desenvolvimento (…);
(…) reforça e valoriza o potencial humano(…); (…) investe na qualificação e formação da
população, promove oportunidades no mercado de trabalho (…).” Tudo isto vai ao encontro
do nosso problema, a vertente educativa da prática do DC e a sua potencialização através da
educação.
Ao longo de todo o questionário verificou- se que, de uma forma geral, a opinião dos
inquiridos é bastante positiva e valorativa da promoção do DC, e que existe a tendência das
pessoas para o envolvimento e participação em eventos e projetos comunitários. Outro
aspecto relevante é o facto de existirem algumas diferenças expressivas entre as duas
comunidades, quer no que concerne ao sentimento de inclusão na própria comunidade e no
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grau de envolvimento/participação em eventos, quer ao nível das preocupações coletivas mais
urgentes na comunidade. Todavia, a importância atribuída às iniciativas da educação
comunitária e os objetivos da mesma são partilhados por ambas as Comunidades.
Como constatações finais podemos afirmar que, sendo a questão chave do nosso
trabalho a vertente educativa do Desenvolvimento Comunitário, na realidade, ele é mesmo um
processo educativo devido à sua ligação intrínseca à educação e à interrelação entre eles
estabelecida e, este fato é-nos corroborado por Long (1975), “(…)um processo educacional
(…), por Mascarenhas (1996), “(…) um processo educativo (…)”, por Caride, Freitas e
Callejas (2007), “(…) um processo educativo e formativo (…) e estas afirmações perentórias
são uma resposta explícita à nossa questão.
DC é participação ativa da comunidade, Ander –Egg (1980), “(…) participação ativa
e democrática da população (…)”, ele defende princípios tão nobres como solidariedade,
Henderson e Vercseg (2010), “(…) organizar comunicação e solidariedade entre as pessoas
(…)”, “(…) desenvolve a auto-estima e auto-confiança (…),” e todos estes valores retratam
uma sociedade que se preza pelo seu saber ser, pelo seu saber estar e “(…) quando as
comunidades atuam em conjunto há motivação para educação e aprendizagem (…)” e
voltamos ao busílis da nossa questão, ao amago e essência do nosso problema, o
Desenvolvimento Comunitário e a Educação.
Assim, como súmula conclusiva do trabalho realizado, achamos que o nosso modesto
projeto nos conduziu ao cais desejado pois, o nosso grande ensejo foi alcançado visto
podermos asseverar de forma imperativa que Desenvolvimento Comunitário e Educação estão
estritamente ligados, aliás, a aliança entre eles é tão vincada que já no século passado, com o
filantropo inglês Barnett, tinha como alvo combater desigualdade social precisamente através
da educação. Então, para concretizar o nosso pensamento último, diremos que DC e Educação
vivem em completa união, em total comunhão de bens pois,

Sem Educação não há Desenvolvimento e
sem Desenvolvimento não há Educação.
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Ah, e não poderíamos deixar de referir que foi nas asas da educação que chegámos ao
fim deste percurso e através dela adquirimos novos saberes mas, também a presenteámos com
o nosso pequenino contributo e, rematamos com,
“A Educação é um processo social, é desenvolvimento.

Não é a preparação para a vida, é a própria vida.”

John Dewey
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APÊNDICE I

Inquérito por questionário
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QUESTIONNAIRE

The following questionnaire is part of a study being conducted as a Master Degree
student, in “UTAD” (Trás-os-Montes e Alto Douro University, Chaves, Portugal).
The focus of the study is on Community Development and Community Education
and the purpose of the questionnaire is to obtain your views and opinions on their dynamics in
the towns of Chaves and Peterborough.
Your responses to this form are completely anonymous and confidential.
Thank you very much for taking the time to complete this questionnaire, your effort is
greatly appreciated.

Just put a cross -X - on your option (s)

1-

Female

Gender

Male

2-

Age: _________

3-

Qualifications

Less than HSC Or equivalent

HSC or equivalent

TAFE Certificate or Diploma

Degree or Post Graduate

Other (specify) ________________________________________

X

Apêndices

4-

Profession:

___________________________________________________________________________

Have you ever heard of Community Development?

5-

Yes

No

Unsure

5.1 If yes, what is Community Development for you?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.2 Which statement best suits your concept of Community Development?

A process based on the sharing of power, skills, knowledge and experience.
The active involvement of people in the issues which affect their lives.
The process of developing active and sustainable communities based on social
justice and mutual respect.
None of the above

5.3 Which are the institutions that foster it most?
Please rank in order of

Educational

importance, 1= top priority, 2= next priority, and so on…

Municipal

Community

Health
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5.4 Which interventions of community development most contribute to improve
the personal and social quality of life?
Adult literacy programs

Compensatory Education

Individual equality of power

Adolescent support Programs

5.5 Which values of community development do you consider most? Please rank
in order of preference, 1=top priority

Fairness

Responsibility

Active Participation

Equity

Solidarity

COMMUNITY

6-

How do you feel in your Community (Peterborough city)?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.1 What do you feel regarding your community?
A sense of belonging

A sense of social inclusion

A sense of social exclusion

A sense of security

A sense of insecurity

Other, specify_______________________________________________________
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6.2 Have you ever taken part in local community projects, which one (s)?
Organizing social cultural events

Promoting amusing sport activities

Participating in philanthropic actions

Community Youth Club

None

6.3 Have you attended a local community event, such as,
Church fete

School concert

Craft exhibition

Other

None

6.4 How often have you attended?
Weekly

Fortnightly

Monthly

Never

6.5 Are there community groups already in existence in your community?
Red

Cross

White

Cross

Scouts

Other,

specify_____________________________________________________________________

6.6 What are the most urgent collective concerns in your community?
Please rank in order of priority, 1=top priority.
Social disintegration

Juvenile delinquency

Drug issues

Illiteracy issues

Unemployment

Job creation
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Community Education

7- How are schools involved in the community progress?
Reciprocity between School and Family on planning extra-curricular activities;
Participation in the organisation of common events for the school and the
community;
Providing education and training programs for the community;
Other, specify_____________________________________________________
No involvement.

7.1 What community education initiatives are important to the community?
Please rank in order of preference, 1=top priority.
Reduce unemployment;

Increase opportunities in the labour market;

Provision of education and training for specific marginalized groups;

Provision of Adolescent Support Programs;

Assistance with school level education and literacy

7.2 In your opinion, why do Community Education Programmes face a
number of

difficulties? Due most to,
Low level of finantial and resource support;
Relative detachment from the Formal Education System;
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Problems of assessment, accreditation and certification of the Non Formal
learning.
None of the above
Other reason (s), which one (s)? _____________________________________

7.3 For you, which one of the following Community Education aims is the most
pertinent to meet the needs of the groups
Enhance learning
Education

Empower people
within

and

for

Contribute to a more equal society
the

community

Other,

specify__________________

7.4 How do religious entities contribute to the expansion of Community
Education in

your community? Through,
Counselling and support

Entertainment Events

Working with young people and their families
system

None

of

the

above

Working with the school
Other,

which

one?

___________________________________________________________________________

7.5 Which activities does your community offer to promote Community
Education

and answer to your cultural needs?
Creative Arts – Music, Theatre

Workshops

Conferences

Youth

Clubs
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8. Please, feel free to make any comments you like on this subject, “community
development”.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Many thanks!
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO

Este questionário insere-se num estudo para uma Dissertação de Mestrado na
Universidade de Trás-os-Montes e Alto

Douro. O enfoque do estudo é em

Desenvolvimento Comunitário e Educação Comunitária e o propósito do
questionário é obter as suas visões e opiniões nas suas dinâmicas nas cidades de Chaves e
Peterborough. As suas respostas serão completamente anónimas e confidenciais. Muitíssimo
obrigado pelo tempo dispensado ao preenchimento deste questionário. O seu esforço será
devidamente apreciado.
Instruções de preenchimento: Por favor, leia com atenção todas as questões e
responda de acordo com o que lhe é pedido.

I. Caracterização sócio-demográfica
1. Sexo
Feminino

Masculino

2. Idade ________ anos

3. Habilitações literárias
Ensino Básico

Ensino Preparatório

Ensino Secundário

Ensino

Superior

4. Profissão: __________________________________________________________
(Se reformado ou desempregado, p.f. indique a sua última ocupação)
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5.Sabe o que é Desenvolvimento Comunitário?
Sim

Não

5.1 Se respondeu “Sim”, o que entende por Desenvolvimento Comunitário?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.2 Em seu entender, qual das seguintes afirmações melhor se adequa ao
conceito de Desenvolvimento Comunitário?
a) Um processo baseado na partilha do poder, competências, conhecimento e experiência.
b) O envolvimento activo das pessoas nas questões que afectam as suas vidas.
c) O processo de desenvolver comunidades activas e sustentáveis baseadas na justiça

social e respeito mútuo.
d) Nenhuma das referidas.

5.3 Quais são para si as instituições que mais incrementam o
Desenvolvimento Comunitário? Assinale por ordem crescente de importância de 1 a
5, em que 1 significa “A que mais incrementa” e 5 “A que menos incrementa”
a) Escolas e instituições educativas
b) Municípios (Câmaras Municipais)
c) Associações Regionais e Locais
d) Associações de Moradores/Bairro
e) Estabelecimentos de Saúde
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5.4 Quais julga serem as intervenções de Desenvolvimento Comunitário que
mais contribuem para aperfeiçoar a qualidade de vida pessoal e social?
a) Educação compensatória
b) Programas de apoio aos adolescentes/jovens
c) Programas de alfabetização para adultos
d) Igualdade individual de poder
5.5 Quais os valores de Desenvolvimento Comunitário que mais considera?
Coloque-os por ordem crescente de preferência, em que 1 é o Mais Importante e 5 o
Menos Importante.

a) Justiça social
b) Responsabilidade
c) Envolvimento/Participação activo
d) Solidariedade
e) Equidade

COMUNIDADE

6. Como se sente na sua comunidade?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.1 O que sente em relação à sua comunidade, face aos seguintes aspectos?
a) Sentimento de pertença
b) Sentimento de inclusão social
c) Sentimento de exclusão social
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d) Sentimento de segurança
e) Sentimento de insegurança
f) Outro, especifique_____________________________________________

6.2 Alguma vez dinamizou projectos comunitários, quais?
a) Eventos sociais e culturais
b) Eventos lúdico-desportivos
c) Eventos filantrópicos
d) Clubes da Juventude Comunitários
d) Nenhuns

6.3 Já participou nalguns destes tipos de eventos comunitários locais?
a) Festas religiosas
b) Festas escolares
c) Organização de exposições
d) Organização de colóquios e conferências
e) Outros
f) Nenhuns

6.4 Com que frequência o faz ou o fez?
Semanalmente

Quinzenalmente

Mensalmente

Anualmente

6.5 Que actividades oferece a sua comunidade para promover Educação
Comunitária e responder às suas necessidades culturais?

Artes Criativas: Música, Teatro

Workshops

Conferencias

Clubes da Juventude
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6.6 Há grupos comunitários em existência na sua comunidade, tais como?
Cruz Vermelha

Cruz Branca

Escuteiros

Outros, especifique _____________________

6.7 Quais são as preocupações colectivas mais urgentes na sua
comunidade? Coloque-as por ordem crescente de preferência em que 1 é o Mais
Importante e 6 o Menos Importante.
a) Drogas
b) Desintegração social
c) Questões de alfabetização
d) Desemprego
e) Delinquência juvenil
f) Criação de emprego

EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

7. Como interferem as escolas no progresso da comunidade? Através de,
a) Reciprocidade Escola//Família na Planificação de Actividades ExtraCurriculares
b) Participação na organização de eventos comuns para a escola e comunidade
c) Programas de educação e preparação/treino ao dispor da comunidade
d) Outro (s), especifique______________________________________________
e) Sem qualquer interferência
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7.1 Que iniciativas de Educação Comunitária são importantes para a
comunidade? Coloque por ordem crescente de preferência, em que 1 é o Mais
Importante e 5 o Menos Importante.
a) Reduzir o desemprego
b) Aumentar oportunidades no mercado de trabalho
c) Provimento de educação e treino para grupos marginalizados específicos
d) Provimento de programas de apoio ao adolescente
e) Assistência a nível escolar e de alfabetização

7.2 Na sua opinião, certas dificuldades que os Programas de Educação
Comunitária enfrentam, devem-se a:
a) Baixo nível de recursos e de apoio financeiro
b) Relativa separação do Sistema de Educação Formal
c) Problemas de Avaliação, Acreditação e Certificação da Aprendizagem Não Formal
d) Nenhuma das referenciadas
e) Outras razões, quais? ___________________________________________________

7.3 Para si, qual dos seguintes objectivos de Educação Comunitária é o mais
pertinente para ir de encontro às necessidades dos grupos?
a) Realçar a aprendizagem
b) Empoderar as pessoas
c) Contribuir para uma sociedade mais equitativa
d) Educação dentro e para a comunidade
e) Outro, especifique____________________________________________________
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7.4 Como é que as Entidades Religiosas contribuem para a expansão da
Educação Comunitária na sua comunidade? Através de,
a) Eventos de entretenimento
b) Programas de Aconselhamento e Apoio
c) Trabalho conjunto com o sistema escolar
d) Não contribuem
e) Outro, qual?______________________________________________________

8. Por favor, sinta-se livre de tecer quaisquer comentários inerentes ao tema,
“deSenvolvImento ComunItárIo”
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Este questionário chegou ao fim. Grata pela sua colaboração.
Julho de 2011
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APENDICE II

GUIÃO DE ENTREVISTA
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Guião de Entrevista I

1. Quer falar um pouco sobre Desnvolvimento Comunitário aqui, em Inglaterra?
2. De que maneira o governo interfere? A Câmara contribui com verbas?
3. Qual a interação Escola – Comuninidade? A escola interfere?
4. E a comunidade, planifica alguma coisa em que a escola interfere?
5. Há alguém com um cargo definido que estabeleça a ligação Escola – Comunidade?
6. Como é que esses centros são formados?
7. As pessoas que trabalham nesses centros são voluntárias?
8. A Jenny, em Riverside, é paga para estar ali?
9. Mas é também um Centro Comunitário?
10. O dinheiro angariado é todo através dessas atividades?
11. Esse Centro Comunitário organiza alguns cursos para adultos, por exemplo, a
aprendizagem do inglês para os emigrantes?
12. Há atividades académicas que proporcionem formação em Teatro, Música, Pintura?
13. Nestes Centros Comunitários há um entrosamento considerável entre Escola –
Comunidade, em Portugal é diferente?
14. Os professores que estão nessa escola são colocados pela Câmara?
15. Qual a diferença, aqui em Inglaterra, entre Professor e Professor Assistente?

XXV

Apêndices

Guião de Entrevista II

1. Qual a ligação entre Desenvolvimento Comunitário e Educação?
2. Quando se refere a Comunidade, refere apenas adultos ou crianças também?
3. Ao falar de Educação Não-Formal como define esse conceito, ou seja, o que é ENF
para si?
4. Acha que, esta Escola de Línguas, pode ser vista de duas maneiras, digamos, como um
Espaço Formal e um Espaçio Não-Formal ou apenas um deles?
5. E estas sondagens que os alunos fazem, na rua, às pessoas?
6. Acha que a Educação Não-Formal é como um serviço, na comunidade, para ter outro
tipo de Educação bem como desenvolver a comunidade?
7. Qual a sua opinião, Educação Não-Formal e Desenvolvimento Comunitário
interagem?
8. Como é que o Desenvolvimento Comunitário contribui para a Educação Não-Formal,
ou é ao contrário, ENF é que contribui para o DC?
9. Quem mais contribui para essa potencialização?
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Guião de Entrevista III

1. Na sua ótica, como define Desenvolvimento Comunitário?
2. Quais os princípios que defende?
3. Qual o contributo da Educação no Desenvolvimento Comunitário?
4. Qual o tipo de Educação que mais incrementa o Desenvolvimento Comunitário?
5. Podemos chamar à nossa escola básica uma Escola Comunitária?

Guião de Entrevista IV

1. Qual a interação instituição Junta de Freguesia e Comunidade?
2. De que maneira interfere esta instituição no desenvolvimento da comunidade?
3. Neste contexto, como define Desenvolvimento Comunitário?
4. Qual a ligação instituição Junta e instituição Escola?
5. Quais as atividades dinamizadas pela Junta de Freguesia em prol da Comunidade?
6. É o Desenvolvimento Comunitário que fomenta a Educação ou a Educação que
fomenta o Desenvolvimento Comunitário?
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ENTREVISTA 1
Peterborough Language School, julho, 2011
Entrevistado: Margarida Ribeiro, proprietária da Peterborough Language
School e professora de Língua Espanhola, membro da Associação de Moradores na
comunidade de Parmwell em Peterborough e moradora nessa cidade há longos anos.

1. Quer falar um pouco sobre DC aqui, em Inglaterra?
O conhecimento que tenho, aqui em Inglaterra, do Desenvolvimento Comunitário, é
uma experiencia muito diferente daquela que vivi em Portugal. Nos anos que lá vivi, não
conheci nada disso. Para mim, isto é um género de Associação de Moradores em que toda a
comunidade participa, incluindo as escolas, o médico de família, GP (Medical Practitioner),
as lojas locais, a própria Câmara, Council, que faz parte do DC aqui e ajuda muito. Por
exemplo, onde eu vivo que é onde eu posso falar melhor, é um bairro residencial
relativamente recente, não é uma zona antiga, tem para aí quinze anos, tem médico de família
com enfermeiro, nas instalações, tem um infantário de bebés desde os três meses até aos três
anos, tem cabeleireira, um loja aberta das sete da manhã à meia- noite, tem um clube onde as
pessoas da comunidade se tornam sócias, pagam uma quota, chama-se o “Salsa Caliente”, as
pessoas podem lá ir dançar, organizar festas no Natal, podem lá ir jantar, almoçar, tem muito
bom ambiente, tem até um restaurante, tem uma parte infantil para os miúdos brincarem e à
volta disso tem dois parques infantis muito bons com sítios para piqueniques, para os miúdos
brincarem, para as avós e as mães se sentarem, com segurança, tudo muito bem organizado e
depois tem a escola até aos seis anos de escolaridade. Está tudo incluído naquela área e depois
tem ainda um apoio, uns escritórios que dão apoio às pessoas que precisam de informações;
depois recolhem bens, ou seja, pedem às pessoas para trazer coisas que tenham em casa para
fazer uma feira no pátio da escola que é muito grande formam bancadas com os produtos, as
pessoas vendem e o dinheiro que se coleta é para desenvolvimento do projeto. A escola
participa muito, é a entidade que mais participa, mais até do que o médico de família que
também costuma entrar. A escola organiza festas uma vez por mês e chama-se a festa da
família e da comunidade. Vão os avós, os amigos de outras escolas, a família que quiser ir, os
professores, os filhos e os maridos das professoras e cada um tem um trabalho, a mim já me
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calhou estar a vender queques, não fui eu que fiz, foram umas senhoras que levaram e eu
fiquei numa bancazinha a vender os queques a dois ou três cêntimos.

2. De que maneira o governo interfere, a Câmara contribui com verbas?

Sim, sim, dão verbas quando é preciso. Apoiam com verbas e apoiam com pessoal;
também costumam pôr pessoal à disposição e funciona muito bem porque se necessitarem de
autocarros a Câmara dá, bandas de musica e a Câmara paga tudo. Nas visitas a Câmara dá os
autocarros.
Sim, sim, dão verbas quando é preciso. Apoiam com verbas e apoiam com pessoal;
também costumam pôr pessoal à disposição e funciona muito bem porque se necessitarem de
autocarros a Câmara dá, bandas de musica e a Câmara paga tudo. Nas visitas a Câmara dá os
autocarros.

3. Qual a interação Escola – Comunidade? A escola interfere?

Sim, sim. Eu acho que o centro disse tudo e a escola. Os pais vão com os filhos, são
convidados a ir os avós, vizinhos, toda a gente participa, não são só os alunos da escola, toda
a comunidade pode ir, até vêm pessoas que não têm filhos a estudar mas como é feito na
escola são convidados. A responsabilidade de toda esta organização é mais da escola. Os
professores são muito ativos, costumam organizar teatros que são feitos na escola onde toda a
comunidade assiste e pagam uma libra para assistir à peça. A Câmara disponibiliza músicos,
organista, órgão.
Ano passado, organizaram uma peça de teatro muito gira, no Natal, e a Câmara
disponibilizou uma pianista, o órgão, foi tudo filmado, saiu no jornal, a televisão esteve lá.
Portanto a escola e os professores organizam tudo e, à volta de tudo isto está a comunidade.

4. E a Comunidade planifica alguma coisa em que a escola interfere?

Sim, por exemplo, da última vez que eu estive, não foi nada organizado pela
comunidade. Era o dia dos avós que levaram os netos e as atividades foram organizadas pelos
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avós que ensaiavam peças de teatro, os avós masculinos fizeram equipas de futebol e jogaram
à bola com os netos, uma equipa contra a outra, as avós a pintar as meninas, a arranjar e a pôr
rolos no cabelo e a fazer caracolinhos, levaram fotos de Peterborough antigo para falar sobre a
sua historia e os meninos estavam toos sentados a ouvir a história, muito giro, não foi nada
organizado pela escola foi tudo pela própria comunidade que utilizaram as instalações da
escola e os alunos convidados a ir.

5. Há alguém com um cargo definido que estabeleça uma ligação escola - comunidade?

Há uma senhora que não sei o nome, também não participo muito nas atividades, só
quando posso por causa da minha vida profissional, que faz o género que a Jenny faz em
Riverside, que é a Presidente da Comissão/Associação de Moradores que organiza tudo. O
médico de família e uma das enfermeiras também fazem parte dessa direcção.

6. Como é que esses centros comunitários são formados?

Já existiam há muitos anos e não são sempre as mesmas pessoas, vão mudando. Não
sei por quanto tempo lá ficam, mas, de há três anos para cá, são sempre as mesmas pessoas.

7. As pessoas que trabalham nesses centros são voluntárias?

Sim, sim, são todos voluntários.

8. A Jenny, em Riverside, é paga para estar ali?

Sim, ela é paga.

9. Mas é também um Centro Comunitário?

Sim, mas é muito diferente do de Parnwell onde as pessoas são voluntárias. Outro dia
andavam a saber de alguém para estar, durante o dia, a receber queixas, sugestões. Se eu tiver
uma queixa, por exemplo, de um carro que esteja abandonado vou lá, faço a queixa e a pessoa
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comunica para o Council para ir buscar o carro; há também os guardas noturnos, que é tudo
pago pela comunidade, que é uma empresa que faz aquilo e é paga pela comunidade; há
também campanhas de limpeza e sensibilização especialmente para os miúdos, dos jovens, do
parque para não sujarem, não estragarem as coisas e dos animaizinhos de estimação, dos cães
e isso, há uma campanha muito grande. Mas ali não são pagos, trabalham todos em regime de
voluntariado.

10. O dinheiro angariado é todo através dessas atividades?

Sim, sim. Por exemplo, a Câmara paga o autocarro mas depois, cada um paga três ou
quatro libras, por exemplo, para ver a praia, o Zoo e organizam eventos como esses, por
exemplo, as feiras que é uma coisa que fazem todos os meses e esse dinheiro vai para isso.
Tem muitas atividades que organizaram, o teatro, há pais e familiares que cantam, que tocam.

11. Esse Centro Comunitário organiza alguns cursos para adultos, por exemplo, a
aprendizagem do inglês para emigrantes?

Não, não. Este centro ali não tem. O que este centro tem mas isso a nível da escola, é
uma assistente social que é portuguesa e que dá apoio aos pais, mesmo em termos de tradução.
O Centro Comunitário não tem nada específico até porque eles não diferenciam, não fazem
muita diferença e convidam as pessoas. Até porque há polacos a residir ali, portugueses há
poucos, só duas famílias. Mas há uma comunidade grande de polacos e eles convidam-nos a
integrar-se, mesmo nas festas. Da última vez que eu estive e assisti também as famílias
polacas levaram comidas tradicionais, roupas, histórias infantis da Polónia, tradição do Natal
e havia duas pessoas que estavam a contar
Para as pessoas mais velhas há até um bairro, um bairro não, um bloco de casas para
pessoas com mais de sessenta e oito anos e essas pessoas sim, têm um género de um club e
frequentam o “Salsa Caliente”, vão dançar, aprendem a dançar, têm até aulas de dança, há
uma professora de baile que lhes vai dar essas aulas e tem um salão de chá, juntam-se todos
para conversar, estar juntos porque há pessoas de idade que têm as suas casinhas e nesse
bairro têm também um clube. Eu, por exemplo, se quiser comprar lá uma casa, para já ainda
não posso, só daqui a uns anos mais tarde.
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12. Há atividades académicas que proporcionem formação em Teatro, Música, Pintura?

Não tem. Não sei se noutros lados tem. Ali tem é muitas visitas, muitas atividades,
organizam bingos, chás, e mesmo os outros adultos também não têm nada disso. Mas aqui em
Peterborough há sem ser da comunidade. Há aí várias escolas, o Adult College…mas não tem
nada a ver. Quando foi agora por causa do futebol, foi engraçado que ali na comunidade onde
eu vivo, em Parnwell, incentivaram o haver jogos de futebol entre equipas dos vários países
representados nesta comunidade, não havendo aquela rivalidade entre Inglaterra e, então, os
miúdos no dia do futebol foram convidados a levar camisolas do país que escolhessem e havia
7 ou 8 de Portugal mas eram miúdos ingleses e outros que levaram de Inglaterra, Espanha.
Cada mês há um dia temático, o dia do turista, p+or exemplo, em que toda a família é
convidada, vão todos vestidos à turista, com óculos de sol, m,áquinas fotográficas e fazem
tudo o que um turista faz quando visita um país estrangeiro. Há o dia do bombeiro onde
intervêm os bombeiros locais. É tudo organizado na escola e, depois, se estiver bom tempo há
sempre o tradicional “barbecue”, são os próprios pais que fazem.

13. Constatei que nestes Centros Comunitários há um entrosamento considerável entre Escola
- Comunidade, em Portugal é diferente?

Em Portugal não tenho essa experiência, nem nunca vi nada disto e é engraçadp pois
os pais é que fazem o churrasco, hambúrgueres, as mães preparam as saladas, todos trabalham.

14. Os professores que estão nessas escolas são colocados pela Câmara?

É por concursos. Ano passado, vieram três professoras novas. Suponho que é
conforme as vagas assim as pessoas concorrem. Mas não é a nível camarário, é a nível
nacional, do Ministério da Educação. Aqui até vem afixado no site do “Job Centre” em que
vinha um anúncio a dizer que se precisava de três professores assistentes, não professores
mesmo, para a escola daquela zona.
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15. Qual a diferença, aqui em Inglaterra, entre Professor e Professor Assistente?

Há diferença. Há mesmo cursos próprios para professor assistente.
Uma turma, por exemplo, de quinze alunos, tem um professor principal que é o
coordenador, quem dirige e organiza tudo e três assistentes que ajudam nas atividades, nas
tarefas, estão sempre todos presentes. Este ano, além desses, havia dois jovens estagiários
para professores assitentes que acabaram o curso e estavam lá a estagiar. O curso também é
diferente, há mesmo cursos próprios para os vários níveis, primário, secundário, até para
“nursery” temos professores assistentes.
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ENTREVISTA 2
Peterborough, julho 2010
Jenny Gardner, Professora de Inglês da Peterborough Language School e
Presidente da Associação Recreativa de Riverside em Peterborough e moradora naquela
cidade há tempo significativo.

(…) Estávamos a falar sobre fundos e de onde o dinheiro vem e muitas das nossas
Camaras locais têm fundos disponíveis, os resultados daquilo a que nós chamamos fundos de
lotaria dísponiveis a muitos grupos comunitários provenientes da lotaria, que vem de um
sistema de lotaria nacional, o lucro vai para um centro de fundos e grupos, comunidades e
grupos individuais podem concorrer a esses fundos, ou então, alguns desses fundos também
podem ser levantados por parte das próprias comunidades que organizam atividades como,
danças, carnavais, eventos locais; algumas comunidades arranjam fundos dentro da própria
comunidade de modo a levar a cabo os nossos projetos.

1. Qual a ligação entre Desenvolvimento Comunitário e Educação?
Muito do Desenvolvimento Comunitário é exatamente sobre educar pessoas.
Eu tenho estado intensamente envolvida na comunidade local, em Peterboroughs, sou
a presidente da Associação nestes últimos dois anos.
Muito do trabalho que fazemos que nós fazemos é educar a comunidade local, sobre o
que está disponível para eles, o que pode ser feito na área, se as pessoas o querem fazer.
Muito é também sobre encorajar as crianças locais a tornarem-se envolvidas na comunidade
local.

2. Quando se refere a comunidade local, refere-se a adultos ou a crianças também?
Incluímos toda a gente, as crianças estão envolvidas, muitas das escolas estão
envolvidas em projetos comunitários onde, talvez, podem por as crianças a trabalhar nas aulas,
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dentro da sua cidadania, liderança, aulas e os seus aspetos sociais que serão levados para fora
da sala de aula e para dentro da comunidade de modo a beneficiar a própria comunidade.
Uma coisa que estamos a fazer agora é que as pessoas se estão a queixar do estado das
ruas, elas dizem que as ruas que estão desarranjadas e sujas. E, nos últimos dois anos, temos
tido uma campanha de limpeza mensal e, aos domingos de manhã, um grupo de residentes
junta-se e sai, com o apoio da Câmara que providencia equipamento, sacos e apoio e nós
apanhamos o lixo e informamos a Câmara do sítio onde as coisas precisam de ser recolhidas,
se justifica ir recolher e se o podem vir recolher.
O nosso projeto local de limpeza e reciclagem também se envolve com as escolas
locais e as crianças fazem o mesmo visto estarem a aprender sobre a própria comunidade local,
sobre reciclagem pois reúnem o material que depois é recolhido para projetos na escola e
trabalharem lá com esse material. O lado não-formal da comunidade é muito importante pois
congrega essa mesma comunidade.

3. Ao falar de Educação Não-Formal, como define esse conceito, ou seja, que é
Educação Não- Formal para si?
Educação Não-Formal para mim é não estar na sala de aula pois se se senta alguém
numa sala de aula com um livro à frente e lhe dizemos isto é o que vais aprender e eu digo-te
como vais aprender muita gente não quer, quer seja por levar as pessoas à sua infância se são
adultos, ou se é uma criança que está na idade rebelde e não quer estar envolvida. E com a
Educação Não-Formal todos nós estamos a aprender durante o tempo todo, através do que
vemos, do que fazemos, das nossas ações. É sobre aprender consequências das nossas
próprias ações. Por exemplo, falo com as crianças aqui na escola em Peterborough sobre
chegar atrasado uma vez que lhes pedimos para voltar a uma determinada hora, se chegam
atrasadas temos que lhes fazer sentir que há consequências destas ações e então tentamos
envolvê-las, falar com elas, fazer-lhes ver as coisas. Mas se alguém chega cinco, dez minutos
atrasado a uma reunião, entramos em stress, os professores entram em stress, os outros
estudantes aborrecem-se por estar à espera, por isso tentamos falar com as crianças sobre o
seu atraso e do efeito que provoca nos outros.
É ambiente de aprendizagem, todo o mundo é um ambiente de aprendizagem, tudo o
que fazemos é uma experiência de aprendizagem.
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4. Acha que esta Escola de Línguas pode ser vista de duas maneiras, digamos, como
um Espaço Formal e Espaço Não-Formal ou apenas um deles?
Não, eu acho que como Escola de Línguas privada tentamos criar as aulas que as
crianças têm divertidas. Nós ensinamos-lhe gramática através de exercícios de escrita, através
de exercícios de listening mas o que tentamos fazer é através de um modo não-formal para
não se aperceberem que estão a aprender, levamo-las lá para fora, deixamo-las sair, encontrar
outras crianças, jogar jogos com outras crianças pois falarão mais de fútebol, basket com uma
criança inglesa do que comigo dentro da sala de aula.

5. E estas sondagens que os alunos fazem, na rua, às pessoas
Nestas sondagens que eles fazem nós encorajamo-los a sair para falar com as pessos,
encontrar pessoas inglesas, fazer-lhes perguntas, tentar fazer as coisas à maneira inglesa,
tentando explicar porque estão aqui, que são estudantes de línguas, que estão aqui para
praticar e aprendern inglês, em vez de dizerem apenas, ”sondagem” . Dizer pode-me ajudar,
fazer as perguntas de uma maneira simpática e educada e dizer obrigado de modo a ir ao
encontro de um velho ditado inglês, “as primeiras palavras que ensinamos às nossas crianças
é por favor e obrigada”.
Isto são estratégias ou experiências que desenvolvemos através do ensinarm muitas
das experiências que queremos que as crianças tenham é uma experiência agradável, é darlhes mais confiança com o sei inglês. Vocês em Portugal, ou de onde quer que o professor
seja, ensinam-lhes gramática. Eu, não. Não é numa semana que lhes vou ensinar gramática, é
fisicamente impossível. O que eu faço é dar-lhes mais confiança, expandir o vacabulário,
talvez outra maneira de ensinar vocabulário, outros métodos, métodos que utilizamos nas
escolas inglesas para tentar desenvolver o vocabulário. E especialmente o “British accent”, o
sotaque britânico.

6. Acha que a Educação Não-Formal é como um serviço na comunidade para ter
outro tipo de educação bem como desenvolver a comunidade?
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Bem, acho que toda a educação quer seja formal ou não-formal é para
desenvolvimento da comunidade. A comunidade onde eu vivo é uma áre desprovida,
praticamente se deres uma volta por lá só se veem casas. Mas também tremos uma grande
comunidade de emigrantes aqui em Peterborough, pessoas da Polónia, Lituânia, Eslovénia,
Portugueses mas é muit importante para a Educação Não-Formal juntar essas comunidades,
ou então o que pode acontecer e tem acontecido em outras áreas de Peterborough é que
comunidades não inglesas formem as suas próprias comunidades e não se tentem desenvolver,
nem se tornem parte da comunidade britânica ou da própria comunidade de Peterborough.

7. Qual a sua opinião, Educação Não-Formal e o Desenvolvimento Comunitário
interagem?
Absolutamente, eles precisam-se. Desenvolvimento Comunitário, envolvimento
comunitário e Educação Não-Formar não têm que, mas precisam de emergir porque é tudo
sobre educar pessoas, sobre tomar conta da sua comunidade e das pessoas na sua comunidade,
como de pessoas mais velhas, pessoas que não falam inglês, se os vizinhos precisam de algo
há que ajudá-los; é tudo sobre educação, educar as pessoas, isso é que faz uma comunidade.

8. Como é que o Desenvolvimento Comunitário contribui para a Educação-Formal
ou é ao contrário, a ENF e que contribui para o DC?
Eu acho que é ao contrário, ou seja, a Educação Não-Formal é que contribui em
direção ao Desenvolvimento Comunitário porque quanto mais as pessoas são educadas sobre
o que está disponível, o que pode ser feito, como pode ser feito, isso cria um maior senso de
comunidade.
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9. Quem mais contribui para essa potencialização?
Eu acho que é uma combinação de ambos. Se há boa organização comunitária com as
associações certas, uma boa vizinhança, o lado educativo junta-se e é muito importante que se
fundam.
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ENTREVISTA 3
Chaves, Maio, 2011
Isabel Seixas, Enfermeira, Enfermeira Chefe, Professora do Ensino Superior e
Diretora da Escola Superior de Enfermagem

1. Na sua ótica, como define Desenvolvimento Comunitário?

É o desenvolvimento ou crescimento positivo da comunidade; é o desenvolvimento
das capacidades de uma comunidade para obtenção conjunta de bem-estar.

2. Quais os princípios que o Desenvolvimento Comunitário defende?

O princípio da comunicação interativa, o respeito pelos saberes de cada membro da
comunidade, o incremento de princípios de cidadania.

2. Qual o contributo da Educação no Desenvolvimento Comunitário?

A Educação é indissociável do Desenvolvimento Comunitário visto haver entre eles
uma complementaridade.
Educação é Desenvolvimento Comunitário e Desenvolvimento Comunitário é
Educação.

4. Qual o tipo de Educação que mais incrementa o Desenvolvimento Comunitário?

Aqui, nesta comunidade, o que potencia o Desenvolvimento Comunitário é a
Educação Formal uma vez que o Presidente da Junta tem Ensino Superior o que pressupõe ter
capacidade para comunicar e persuadir mas, por sua vez, a Educação Informal também é
muito importante no entanto, muitas vezes não lhe é atribuída a idoneidade necessária para ter
poder em determinada tomada de decisão para captar adesão de toda a comunidade. Também
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é difícil estabelecer a fronteira entre o início e o término da influência clara e rigorosa de cada
padrão de Educação no Desenvolvimento Comunitário.
Resumindo, todos eles à sua maneira assumem estilos de liderança dependendo dos
contextos comunitários onde operam.

5. Podemos chamar à nossa escola do ensino básico uma escola comunitária?

Sim, podemos.
Ela cada vez mais se envolve com a comunidade e a família como participantes ativos
no desenvolvimento dos currículos.
No entanto ainda tem um longo caminho a percorrer para poder ser denominada como
tal visto o seu papel de ligação à comunidade ter, de um certo modo, um cariz punitivo na
interrelação escola-encarregado de educação.
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ENTREVISTA 4
Chaves, Janeiro, 2012
Júlio Carneiro, Engenheiro Agrónomo e Presidente da Junta.

1. Qual a interação da instituição Junta de Freguesia com a comunidade?
Dar melhores condições de vida à população, começando pelas estruturas básicas,
saneamento e água. Podemos também enquadrar neste ponto as redes viárias, ou seja, a
estrada municipal, os caminhos agrícolas e os caminhos rurais.

2. E de que maneira interfere esta instituição com o desenvolvimento da
comunidade?
Isto está subsequente ao proporcionar melhores condições de vida à população, já
estou a interferir na vida delas que é o nosso objetivo principal, ao mesmo tempo que
mantemos as infraestruturas em perfeito estado de conservação.

3. Neste contexto, como define Desenvolvi mento Comunitário?
É estar ao lado das preocupações da população e das suas necessidades.

4. Qual a ligação instituição Junt6a de Freguesia e instituição Escola?
Através da cedência das instalações da sede da Junta para refeitório das crianças do 1º
ciclo e infantário, 30 crianças; no Natal, contribui-se com presentes para cada um dos alunos;
Através da realização de uma peça de teatro havendo uma interação escola – junta –
comunidade com a visualização da peça por parte dos pais, avós e outros familiares; de modo
a incentivar o desporto escolar proporcionamos um espaço para a prática do ping-pong,
oferecemos duas mesas e dez tabuleiros de xadrez; realizamos também o Dia do Idoso onde
proporcionamos o transporte até à Senhora da Aparecida, oferecemos o pequeno-almoço e o
almoço a cerca de duzentas pessoas, todos os anos.
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Infelizmente, este ano, não sei se iremos manter essa celebração devido à crise que o
nosso país está a atravessar e à falta de verba.

5. Quais as atividades realizadas pela Junta em prol da comunidade?
Cedemos uma sala e proporcionamos formação para os cursos das novas
oportunidades de equivalência ao 9º e 12º ano;
Cedemos também um salão para realização de um curso profissional onde são
elaborados arranjos florais com material reciclado;
Desenvolvemao atividades do Rancho Folclórico, todos os fins-de-semana na sede da
junta que envolve grande parte da comunidade e claro que, neste âmbito, todo o trabalho
realiozado pela Junta é sempre em prol da comunidade.

6. É a Educação que fomenta o Desenvolvimento Comunitário ou o
Desenvolvimento Comunitário que fomenta a Educação?
Há uma interação intrínseca entre estes dois conceitos, se há desenvolvimento há
educação e se há educação há desenvolvimento, logo ambos se complementam.
Se a comunidade tem um nível de educação mais elevado implica um
desenvolvimento mais desenvolvido.
Educação e Desenvolvimento Comunitário são sinónimos de crescimento da
comunidade o que vai proporcionar um sentimento de bem-estar e de inserção social.
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