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Resumo

A sociologia da educação tem desenvolvido grande parte da sua investigação no campo
da educação escolar. Não desvalorizando de modo algum tais estudos, pensamos que ela deve dar
conta também de outras formas de educação, de outros contextos e actores para além daqueles que
se referem à instituição escola.
A investigação que realizámos pretende ser um contributo nesse sentido. Ela teve como
foco de análise o trabalho realizado pelos técnicos de educação de adultos das ONGDL. O
principal objectivo do estudo foi perceber o que fazem esses técnicos, que usos realizam do
conhecimento abstracto com que lidam, de que é feito o seu saber e como o usam, e de que formas
o contexto de trabalho é para eles educativo. Procurámos ainda definir um perfil das acções de
educação de adultos levadas a cabo por estas outras instituições de educação, dando conta, assim,
de contextos educativos não escolares.
Metodologicamente, a investigação teve duas fases. Começámos por realizar um
levantamento das ONGDL no Norte do País, e por proceder à selecção daquelas que realizavam
educação de adultos, o que nos permitiu efectuar uma caracterização dessas instituições nesse
sentido. Esta fase foi feita através da análise documental e de entrevistas. Foi a partir dela que
escolhemos a equipa técnica de uma ONGDL onde realizámos o estudo etnográfico da sua
actividade e com ele procurámos responder ao principal objectivo da nossa investigação.
Os resultados mostram-nos a existência de uma assinalável diversidade de tipos de
educação de adultos praticada nestas instituições, embora assuma principal relevo a formação
profissional. O estudo etnográfico mostrou-nos estarmos perante uma comunidade de prática, cuja
actividade vai, grosso modo, do diagnóstico à avaliação das acções de educação de adultos.
Permitiu-nos verificar que mesmo num contexto de trabalho fortemente normativo é possível
fazer usos recontextualizadores do conhecimento abstracto, estabelecer com ele uma relação
activa, para a qual contribui a mobilização de alguns dos saberes dos técnicos, e que é também
dessa articulação que se constrói o saber colectivo. Permitiu-nos ainda concluir que se trata de um
contexto de trabalho educativo, assumindo particular relevo a heteroformação, um dos processos
basilares da constituição da comunidade de aprendizagem estudada.
Palavras-chave: Sociologia da educação; técnicos de educação de adultos; actividades; usos do
conhecimento abstracto; saberes; aprendizagens.

Abstract

Much of the research of sociology of education has been developed in the particular
area of schooling education. However sociology of education must also cover a much larger field
than this one and try to embrace other forms of education, other contexts and other actors.
The research we have carried out, aims at giving a contribution to those forms, contexts
and actors. We focused our analysis on the work of skilled technicians in adult education of the
NGDO. It was our purpose to understand what they do, how they use the abstract knowledge in
real situations and in wich forms is their working context an educational one. By trying to define
an outline of the adult education actions undertaken by these other educational institutions we
have picked up, for our research, non-schooling educational contexts.
We have divided our work in two phases. (1) survey of all the NGDO in the North of
Portugal and selection of those devoted to adult education. This allowed us to characterize these
instituitions in what concerns this area. This phase of research was done trough a documental
analysis as well as interviews. (2) Based on that we chose the technical team of an NGDO and we
emprehended an ethnographic study of its activity, trying in this way to find out and give an
answer to the main purpose of our investigation.
The results have brought up a remarkably large diversity of types concerning the
education of adults carried out in these instituitions. A particular relevance was however given to
professional training. The ethnographic study has also revealed us to be before a community of
practice, doing its activity, in general, from the diagnosis to the evaluation of the adult education
actions. It also allowed us to state that even in a highly normative framework, abstract knowledge
may be adapted and recontextualised. Here the mobilization of certain skills and knowledge by
the technicians actually plays an important role and from such an articulation one other collective
knowledge may be built. We have also come to the conclusion that we have been dealing with a
context of educational work, within which the in-pair formation, a basic process for the
constitution of the learning community, assumes a particular high relevance
Key words: Sociology of education; adult education technicians; uses of abstract knowledge;
skills; learninging
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INTRODUÇÃO

O estudo que levámos a cabo pretende ser enquadrado dentro do âmbito da sociologia
da educação. A problemática analisada foi a do uso do conhecimento abstracto, dos saberes e das
aprendizagens realizadas em contexto de trabalho, no caso concreto dos técnicos das organizações
não governamentais de desenvolvimento local (ONGDL) com actividades de educação de adultos.
Isto é, procurámos perceber como é que aqueles que diagnosticam, planeiam, concebem,
executam e avaliam as actividades de educação de adultos nas ONGDL usam o conhecimento
abstracto, tentámos identificar de que é feito o seu saber e ainda se, e como, aprendem no seu
contexto de trabalho. A exploração desta problemática foi realizada, essencialmente, através do
estudo etnográfico do trabalho concretizado por uma equipa de técnicos de uma ONGDL do norte
País, por nós seleccionada.
Devemos esclarecer que a clarificação da problemática a estudar, dos objectivos a
atingir e das principais questões a responder, foi objecto de um processo de amadurecimento
longo, de um caminho que não partiu da definição que aqui apresentamos. Desse processo
daremos conta no capítulo relativo à metodologia.
Tendo em conta o que dissemos, a investigação realizada é, portanto, um estudo sobre
educação, mas fora do contexto escolar. Assim, o ponto de partida foi a realização duma
investigação em sociologia da educação sobre agências, agentes e tipos de educação normalmente
não estudados por ela (referimo-nos ao tipo de instituição e aos técnicos que são responsáveis pelo
diagnóstico, planificação, concepção, desenvolvimento e avaliação dum tipo de educação a que
normalmente também a disciplina não se tem dedicado, a educação de adultos) e sobre temas
muito recentemente abordados por ela, como o uso dos conhecimentos em contexto de trabalho, a
constituição desses conhecimentos e saberes, a forma e as modalidades pelas quais esses
contextos são educativos para quem neles trabalha, entre outros. Tudo isto foi relacionado com
temas abordados no âmbito da Teoria Social (como por exemplo, as questões da modernidade e
pós – modernidade, da estrutura e da acção, do risco, das incertezas, da reflexividade, do
conhecimento, da aprendizagem social, etc.) e ainda com questões normalmente estudadas pela
sociologia das profissões (autonomia, rotinas, entre outras).
Trata-se, como pensamos que ficará claro ao longo do texto, dum estudo que, partindo
da sociologia da educação, vai recorrendo a outras áreas do conhecimento para tratar dos temas
que pretende. É, portanto, um estudo de âmbito disciplinar que valoriza e reconhece a importância
das abordagens interdisciplinares. Acreditamos, tal como outros (Lahire, 1993; Perrenoud, 1995,

2

1999, 2001; Caria, 2000a, 2002a; Charlot, 2000; Cerdà, 2000; entre outros), que essa é uma forma
de fazer avançar a própria sociologia da educação.
Enfim, o objectivo principal desta investigação é conseguir realizar uma análise, o mais
profunda possível do trabalho técnico – intelectual (Caria, 2003a, 2003b) dos agentes de educação
de adultos e do seu contexto de actuação. Paralelamente a este aspecto, o estudo pretende também
realizar uma caracterização (definir um perfil) das acções de educação de adultos levadas a cabo
por estas instituições de educação, dando conta, desta forma, de contextos educativos não
escolares, que também produzem educação.
Assim, talvez possamos falar duma sociologia da educação de adultos não escolar, em
dois sentidos: no sentido dos usos do conhecimento, dos saberes e das aprendizagens que pessoas
com níveis escolares superiores fazem no e através do seu contexto de trabalho (os técnicos de
educação de adultos em contexto de desenvolvimento local, no caso); e no sentido de instituições
e agentes não escolares que produzem um tipo específico de educação – a educação de adultos.
Com isto não estamos a defender a criação duma nova ciência, duma nova disciplina.
Estamos apenas a defender a necessidade de renovação do seu objecto de estudo que, quer entre
nós quer a nível internacional, tem estado centrado na educação escolar, como é sabido. Também
não defendemos o abandono do estudo da escola, muito pelo contrário, pois ela continua a ter uma
importância fundamental na actual sociedade. É, aliás, essa relevância que tem justificado o
interesse da sociologia da educação no seu estudo (Afonso, 2005).
Bonal (1998), por exemplo, diz-nos isso mesmo ao justificar tal facto com a importância
que a educação formal, consubstanciada na instituição escolar, teve e tem nas sociedades
modernas, quer por ter sido vista, numa primeira fase, como forma de coesão social, quer pelo
sentido estruturante e legitimador que assumiu depois. Para este autor, o gérmen da sociologia da
educação encontra-se no século XIX, numa fase de grandes transformações sociais, aquando da
transição da sociedade do Antigo Regime para a Sociedade Industrial, altura em que a «educação
universal, institucionalizada na escola, aparece como o melhor mecanismo para assegurar a
adaptação social dos indivíduos» (ibidem:18), o que justifica que as primeiras teorias sociológicas
da educação se debruçassem sobre a instituição escolar. Em segundo lugar, a partir da segunda
metade do século XX a escola assume um papel fundamental como subsistema social de
atribuição e legitimação das posições sociais dos indivíduos, o que explica que o objecto central
da disciplina passe a ser «a explicação das desigualdades sociais e dos mecanismos pelos quais
estas se constroem, se mantêm, se reproduzem ou se modificam» (ibidem:20).
Não está em causa, portanto, a relevância do estudo da escola. Do que falamos e o que
defendemos é um processo de renovação que é, aliás, o movimento natural duma ciência, pois
como nos diz Hinojal (1987:523): «Contra o crer popular (...) a ciência, é um saber pouco seguro
e modifica-se. Se fosse seguro, não estaria em constante revisão, não mudaria e seria outra coisa,
uma doutrina, ou uma crença». Um processo que tenha também em consideração a educação não
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escolar, a educação de adultos e se centre nos usos de conhecimento, na reflexão dos actores e
suas aprendizagens, nomeadamente em contextos de trabalho.
Do que falamos, então, é da necessidade da sociologia da educação ter em conta uma
nova realidade, pois se concordamos que a educação formal/escolar tem tido um papel inegável
nas nossas sociedades, não se pode negar a relevância cada vez maior da educação de adultos e da
educação não escolar nessas mesmas sociedades. A defesa desta necessidade e o estudo efectivo
destas áreas não é sequer nova, nem entre nós, nem a nível internacional, embora o seu
significado dentro da sociologia da educação seja ainda diminuto, quando comparado com o
estudo do fenómeno escolar. O mesmo dizemos da questão dos usos do conhecimento, quando
comparado com o estudo sobre os conteúdos desse mesmo conhecimento.
Em Portugal a defesa e o debate da introdução do não escolar (educação não formal e
informal) na sociologia da educação tem sido feita, já há mais de dez anos, por Afonso (1992,
2001a, 2001b, 2005). O mesmo foi defendido por Pain (1990), em França. Em Espanha também
se alerta para o mesmo facto desde há anos e isso mesmo é retratado nas palavras de Bonal
(1998:21), que admite que novos espaços educativos se abrem para a sociologia da educação em
virtude da importância que vêm assumindo: «Na realidade, a complexidade da sociedade actual
está revalorizando as formas de educação não formal e informal como aspectos com cada vez
mais peso específico na aquisição de capital cultural, e, portanto, na estruturação das posições
sociais. Se abrem assim novos espaços de produção teórica na sociologia da educação».
O mesmo podemos dizer relativamente à educação de adultos, pois têm sido vários os
autores a defender o seu estudo pela sociologia da educação (por exemplo, Hinojal, 1991; ou
Jarvis, 1989). Entre nós poderíamos referir o trabalho desenvolvido por Lima (1994, 2000) ou
Canário (1999), autores que, embora não façam alusão directa à importância de a sociologia da
educação estudar a educação de adultos, têm desenvolvido um trabalho que pensamos poder ser
situado no cruzamento destes dois âmbitos de estudo.
E, se é inegável a importância do não escolar e da educação de adultos, o que dizer da
questão dos usos do conhecimento e da reflexividade dos actores na dita sociedade do
conhecimento, da informação, ou outras designações paralelas? Autores como Bonal (1998) e
Cerdà (2000), ao referirem-se à necessidade de renovação do objecto de estudo da sociologia da
educação, dão relevo precisamente a esta nova área/enfoque de análise. É aqui que situamos o
estudo que Caria (2000a) desenvolveu sobre os usos do conhecimento abstracto realizados pelos
professores e que se tem vindo a estender a outras profissões.
Enfim, pensamos que o estudo que desenvolvemos poderá ser situado no cruzamento
duma série de novas abordagens sociológicas da educação que têm permitido renovar o seu
campo de análise e a sua abordagem teórica, como sejam: a dos usos, mobilizações, relações com
o conhecimento e aprendizagens diversas, ainda em contexto escolar (Caria, 2000a; Charlot,
2000; Lahire, 1993; Perrenoud, 1995); a que chama a atenção para a importância da reflexividade
na sociologia da educação escolar (Bonal, 1998; Bonal e Rambla, 1998; Caria, 1999); a da
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literacia e das competências (Benavente, 1990, 1996; Costa, 2003; Perrenoud, 1999, 2001); a da
conceptualização duma sociologia da educação que nos permite falar de uma sociologia da
educação não escolar, ou seja, aquela que procura dar conta dos contextos não formais e informais
de educação, como seja o trabalho, os processos de desenvolvimento local, etc. (Afonso, 1992,
2001a, 2001b, 2005; Correia, 1997a, 1998; Pain, 1990; Cerdà, 2000; entre outros); e a da
sociologia da educação de adultos quer escolar, quer não escolar (Jarvis, 1989a, 1989b, 1997,
2000; Flecha, 1997; Domíngues, 2000; Canário, 1999; Cabo, 2000; Correia, 1997, 1998; Josso,
2002, 2004; Moisan, 1997; entre outros)1. De todas elas daremos conta, recorrendo não só aos
autores referidos e outros que se situam dentro da sociologia da educação, mas também a outros
que, embora fora deste campo, nos ajudam a tratar destas questões e da problemática do estudo.
Com isto não queremos dizer que a forma como a sociologia da educação escolar tem
tratado a questão do conhecimento não nos interesse, muito pelo contrário. Como procuraremos
elucidar, também dela recolhemos vários e muito importantes contributos. Referimo-nos, por
exemplo, à ideia de produção, recontextualização e reprodução do discurso pedagógico de
Bernstein (1993, 1998), à ideia de Aronowitz e Giroux (1992) de professores como intelectuais
transformadores e, portanto, utilizadores críticos de conhecimento, à análise que Aplle (1987,
1997) faz da forma curricular e do controlo técnico do trabalho dos professores (isto é, da forma
como o conhecimento chega já pronto a usar a estes agentes), ao “conceito do professor
inter/multicultural através do campo da recontextualização pedagógica” (Stoer, 1994:7) e ao
estudo que Caria (2000a) fez sobre o uso do conhecimento abstracto realizado por professores do
ensino básico, já antes citado. Isto para falar em alguns dos aspectos desta disciplina que
permitiram tratar precisamente da questão daqueles que lidam com o conhecimento e o mobilizam
para trabalhar, sob várias formas, e dos efeitos sociais que daí possam ocorrer.
Portanto, trata-se dum estudo que procura articular os vários contributos dados pela
sociologia da educação, escolar e não escolar, e de outras áreas disciplinares, como já foi dito,
para tratar da problemática em questão.
Fruto deste tipo de abordagem, isto é, de uma abordagem que parte da sociologia da
educação para outros âmbitos do conhecimento, o tratamento das várias questões e conceitos que
mais nos interessam (o conhecimento e os seus usos, as relações dos actores com ele, as
aprendizagens, a reflexão dos actores, entre outros) não irão aparecer analisadas de uma forma
compacta num só momento, como veremos. Muitas dessas questões começarão por ser tratadas no
âmbito da sociologia da educação, para depois serem retomadas e cruzadas com os contributos de
outras áreas, de uma forma mais ampla. Assim, a conceptualização de vários dos temas a tratar vai
sendo feita ao longo do texto.
1

É evidente que existem entre estes “campos” vários aspectos que se cruzam, nomeadamente entre a educação não
escolar e a vertente da educação de adultos que se situa no mesmo campo de análise. Referimo-nos, por exemplo,
à questão da educação de adultos em processos de desenvolvimento local. O mesmo pode ser dito da questão da
literacia, que é tratada pela educação de adultos, etc. Tentaremos dar ao texto um tratamento que evite o mais
possível repetições.
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Antes de nos referirmos às diferentes partes que constituem o estudo, gostaríamos de
salientar algumas das dificuldades que encontrámos para o efectuar. Uma das principais foi o
nosso distanciamento, quer teórico, quer empírico, relativamente ao objecto de estudo.
Efectivamente, nunca tínhamos abordado o uso do conhecimento abstracto, os saberes
profissionais, as aprendizagens realizadas em contexto de trabalho, ou tratado de várias questões
ligadas à educação de adultos, por exemplo. Também não tínhamos qualquer conhecimento
específico e prévio sobre as ONGDL e suas actividades de educação de adultos, nem sobre
aqueles que nelas se dedicam a este tipo de educação. Ora, tudo isto trouxe dificuldades na
abordagem inicial dessas temáticas e ainda limitações iniciais acerca do entendimento da
actividade, da linguagem, entre outros aspectos, que fazem parte do quotidiano dos técnicos que
estudámos.
Outra grande dificuldade teve a ver com parte do trabalho de campo que efectuámos,
que recorreu a um método de investigação de tipo etnográfico, que nunca tínhamos realizado.
Esse aspecto trouxe alguns problemas, nomeadamente de desconfiança inicial relativamente a
essa abordagem, que aprofundaremos no capítulo da metodologia.
O estudo encontra-se dividido em nove capítulos. Os quatro primeiros são referentes à
revisão bibliográfica, sendo os restantes dedicados à metodologia, às diferentes fases do estudo
empírico e às considerações finais.
Mais precisamente, o primeiro capítulo dedica-se à análise da forma como a sociologia
da educação escolar “tradicional” tem tratado a questão do conhecimento. Começamos por dar
conta da institucionalização da sociologia da educação e do seu objecto de estudo tradicional2,
passando, de seguida, a uma análise das principais correntes da mesma e da forma como nelas tem
sido abordada a problemática do conhecimento.
No segundo capítulo continuamos ainda no âmbito da sociologia da educação escolar e
da análise do conhecimento. No entanto, as abordagens aí reunidas marcam uma ruptura com as
que inserimos no primeiro capítulo, pois estas centram a sua análise, sobretudo, nos conteúdos do
conhecimento escolar, enquanto que as que fazem parte deste segundo capítulo desenvolvem uma
abordagem centrada nos usos e relações dos actores com o conhecimento. Começamos por fazer
referência à importância que o conhecimento tem na actual sociedade, para, depois, apresentarmos
as tais abordagens.
O terceiro capítulo é dedicado às “outras” educações: educação não escolar e educação
de adultos. É outro capítulo que pretende apresentar abordagens que marcam rupturas com a
sociologia da educação tradicional. Começamos por tentar definir o que se constituirá como as
áreas de investigação de uma sociologia da educação não escolar e de uma sociologia da educação

2

Não se pretende realizar uma análise em profundidade da história do desenvolvimento da sociologia da educação.
Tal poderá ser apreciado, por exemplo, em Quintana (1989), Hinojal (1991), Torres e Rivera (1994), Morrow e
Torres (1997), Bonal (1998), Enguita et al. (1999), entre outros.
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de adultos3. Procuramos, de seguida, realizar uma análise sobre a forma como elas se têm
dedicado à questão do conhecimento. Terminamos com uma abordagem dos âmbitos, agências e
agentes da educação de adultos, o que se justifica pelo facto de ser neste vasto campo que se
situam os trabalhadores da educação que investigámos. Portanto, este é o campo de trabalho
daqueles que se constituíram como objecto da nossa análise e será por referência aos campos de
“produção” e também de “recontextualização” (Bernstein, 1993, 1998) desse tipo de
conhecimento que actuarão, será com base nesses campos que usarão o conhecimento abstracto
que terá a ver com a sua actuação quotidiana.
No quarto capítulo saímos do âmbito exclusivo, ou quase, da sociologia da educação. É
um capítulo dedicado ao conhecimento, ao saber, às aprendizagens e ao trabalho. O conhecimento
e os seus trabalhadores são o nosso primeiro foco de análise. De seguida, discute-se o que é o
conhecimento, o saber, a qualificação e a competência. Passamos, depois, para a apresentação da
relação entre estrutura e acção, que, como procuraremos elucidar, não tem de ser sempre uma
relação de força e de determinação absoluta da primeira para a segunda, nomeadamente em
contexto de trabalho. Continuamos com um debruçar sobre alguns instrumentos de análise que,
pensamos, ajudam a olhar o trabalho: tarefa, actividade, comunidade de prática, autonomia. Por
fim, centramo-nos no contexto de trabalho como local de conhecimento, saber e aprendizagem.
Prosseguimos com o capítulo dedicado à metodologia, o quinto. Realizamos uma breve
abordagem teórica aos métodos e técnicas, para passarmos, a partir daí, a dedicar-nos ao nosso
estudo em concreto. Damos conta de como fomos construindo a nossa problemática de análise e,
depois, procuramos explicitar os procedimentos e técnicas usados nos dois grandes momentos da
investigação empírica: até à escolha do caso a estudar em profundidade (análise documental e
entrevistas) e a etnografia de um local de trabalho.
O sexto capítulo é dedicado a essa primeira parte do trabalho empírico. Nele faz-se uma
caracterização geral da educação de adultos praticada nas ONGDL do norte do país. Foi a partir
dessa análise que conseguimos seleccionar a equipa técnica a estudar em profundidade. Nesse
capítulo, para além da referida caracterização, iniciamos também uma aproximação a alguns dos
aspectos que viríamos a aprofundar quando efectuámos o estudo etnográfico, como, por exemplo,
a identificação dos principais problemas vividos no quotidiano de trabalho dos entrevistados e a
aproximação ao local de trabalho como espaço de saber, de uso do conhecimento abstracto e de
aprendizagens. Apesar de não corresponder à parte mais importante da fase empírica da nossa
investigação, é um capítulo longo, o que se deve ao carácter descritivo que assume em vários dos
seus momentos.

3

Devemos esclarecer que a área do trabalho, abordada pela sociologia da educação não escolar de adultos, só
muito brevemente será aqui explorada. Isto porque, embora essa área seja também o fulcro da nossa análise (quer
pelo lado dos usos do conhecimento e dos saberes, quer pelo das aprendizagens, que aliás estão interrelacionados
como procuraremos mostrar), no quarto capítulo do enquadramento teórico faremos referência alargada à questão
do contexto de trabalho como local de educação informal e não formal, por isso, e para evitar repetições, não
trataremos no terceiro capítulo dessa questão.
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É no sétimo e no oitavo capítulos que a análise da nossa problemática é efectuada,
através da realização da descrição e análise do acompanhamento do trabalho de uma equipa
técnica, pertencente a uma ONGDL que se dedica exclusivamente à educação de adultos,
conforme já dissemos. No capítulo sete, começamos por fazer uma breve caracterização dessa
ONGDL, passando, de seguida, a centrar-nos na equipa técnica, nas suas actividades, nos seus
problemas e nas suas principais formas de realização da actividade. Posteriormente, no capítulo
oitavo, analisamos o contexto de trabalho desta equipa, dando conta das dimensões e da dinâmica
do saber local, dos usos do conhecimento abstracto realizados e das formas através das quais esse
contexto de trabalho se manifesta educativo.
Por fim, no último capítulo, tecemos algumas considerações finais relativas aos
principais resultados do nosso estudo, às suas limitações e ao que pensamos poderem vir a ser
alguns dos caminhos a explorar em investigações futuras.
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CAPÍTULO 1

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR: UMA
CENTRADA NOS CONTEÚDOS DO CONHECIMENTO

ANÁLISE

Nesta parte começamos por dar conta da institucionalização da sociologia da educação e
do seu objecto de estudo tradicional, passando de seguida a uma análise das principais correntes
da mesma e da forma como nelas tem sido tratada a questão do conhecimento.
Não faremos um tratamento particular das teorias sociais em que se baseiam as
diferentes correntes que apresentamos. Tal poderá ser visto na análise rigorosa que Morrow e
Torres (1997) fizeram da sociologia da educação. Também não nos referiremos de uma forma
profunda aos contextos sociais em que as diferentes correntes vão aparecendo, desenvolvendo-se
e transformando-se, não porque achemos que tal abordagem não é importante, mas porque não é
esse o nosso objectivo. Recordamos que o nosso objectivo é mais limitado, apenas pretendemos
ver como a questão do conhecimento tem sido tratada pela sociologia da educação. Uma leitura
nesses sentidos pode ser encontrada na obra que acima referimos e também em Bonal (1998), ou
em Hinojal (1991), por exemplo.

1.1. ORIGEM, INSTITUCIONALIZAÇÃO E OBJECTO DE ESTUDO TRADICIONAL
1.1.1. Origem e institucionalização
Diversos autores consideram que a origem da sociologia da educação remonta às
origens da própria Sociologia e, como tal, consideram como seus percursores ou fundadores
Durkheim, Weber, Marx, entre outros clássicos da disciplina mãe (Hinojal, 1987, 1991; Ribolzi,
1988; Quintana, 1989; Morrow e Torres, 1997; Saha, 1997; Bonal, 1998; Enguita et al., 1999;
Coomonte, 2000). Não faremos aqui uma análise desse aspecto, tal pode ser aprofundado nos
autores acabados de enunciar, entre outros. Apenas nos interessa realçar que o germinar da
disciplina terá estado no século XIX e na obra desses clássicos, em particular na de Durkheim,
que é considerado por alguns como o verdadeiro fundador da sociologia da educação, pois, ao
contrário dos outros clássicos, ele desenvolveu uma obra específica sobre a educação (Hinojal,
1987; Cherkaoui, 1994; Bonal, 1998; Enguita, 1999; Coomonte, 2000; Vidal, 2000)4.

4

A obra deste autor referente à educação pode ser analisada numa edição recente realizada em França, Durkheim
(1999) e também numa edição portuguesa não tão recente, Durkheim (1984), mas mais desenvolvida, pois contém
nela a educação moral, o que não se verifica naquela edição.
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Portanto, a influência dos clássicos da sociologia neste seu ramo é inegável. Aliás, a
tendência de influência dos desenvolvimentos teóricos da sociologia, ou da teoria social se
quisermos ser mais latos, na sociologia da educação mantém-se através de autores
contemporâneos. Veja-se o caso das obras de Giddens (1992, 1995, 1997, 2000a, 2000b) de
Touraine (1978, 1994), ou de Habermas (2001), por exemplo. Isto apesar de, como dizem
McLaren e Giroux (1997:9), no prefácio da obra de Morrow e Torres (1997), «a sociologia da
educação nem sempre tem acompanhado esses novos desenvolvimentos, preferindo em vez disso
restringir a sua leitura do mundo social a um quadro teórico truncado e a um certo provincianismo
epistemológico».
Mas, polémicas à parte, voltemos ao ponto de partida. Desde essa altura até hoje já
passou muito tempo. Vejamos, brevemente, seguindo de perto o que nos diz Bonal (1998) acerca
do assunto, quais são os principais passos dados pela disciplina. Este autor aborda o seu
desenvolvimento e institucionalização duma forma cronológica. Faz, em simultâneo, uma análise
das transformações sociais que foram acompanhando a evolução da disciplina. Assim, considera
um primeiro período de pré-formação da sociologia da educação, que vai desde a obra de
Durkheim até finais dos anos quarenta do século XX, onde fica desde logo definido um centrar na
instituição escola, que se mantém até hoje e que o autor justifica da forma que já referimos antes.
Segue-se um segundo período, entre os anos 50 e 60, altura em que ocorre, segundo o
mesmo autor, o verdadeiro nascimento da abordagem sociológica da educação5. O contexto social
desta altura caracteriza-se pela expansão económica e também educativa, pela democratização e
pelo Estado de Bem-estar. A escola é encarada como o principal mecanismo estruturante das
sociedades avançadas, por isso continua a fazer parte central da pesquisa sociológica. Este é um
momento em que ocorre, em termos de teoria social, o predomínio do estruturo-funcionalismo
norte-americano, o que naturalmente se repercute nos estudos ocorridos nesse período no âmbito
da sociologia da educação. Assim, imperam as análises de carácter fundamentalmente empirista,
sendo o funcionalismo técnico – económico e o reformista as duas principais orientações de
desenvolvimento teórico e empírico, e o seu principal objecto de estudo é a relação entre a
educação e o emprego.
O terceiro período acontece na década seguinte, com o predomínio do marxismo na
teoria social. Trata-se dum contexto social marcado pelo fracasso das políticas de igualdade de
oportunidades, em particular as assentes na educação. É a altura do aparecimento e predomínio da
sociologia da educação crítica, das teorias da reprodução, que vêem na escola um mecanismo
completamente diferente do que os funcionalistas viam. Para os autores da sociologia desta
década, a escola é um factor de reprodução das posições sociais de origem e não um factor de
democratização em função do mérito de cada um.

5

Relativamente a este aspecto parece existir, no seio da comunidade científica, uma concordância geral. Por
exemplo, Haecht (1994) aponta também esse período como aquele onde uma verdadeira sociologia da educação
surgiu.
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E é nesta altura ainda, nos anos 70, que com Young (1971) e com o aparecimento da
nova sociologia da educação, ocorre o «verdadeiro ponto de inflexão epistemológica da sociologia
da educação» (Bonal, 1998:25), pois a proposta desta abordagem, contrariamente às anteriores, é
que se deixe de olhar para a escola como uma “caixa negra” distribuidora de títulos e se passe a
observá-la “por dentro”, nomeadamente através duma análise do currículo escolar, para se
perceber a forma como ele é seleccionado e organizado e como tal reflecte as relações de poder
existentes na sociedade.
No entanto, estas ideias só vêm a ser desenvolvidas nos anos 80, o quarto período do
desenvolvimento da sociologia da educação, sobretudo nos Estados Unidos, através da sociologia
do currículo e das teorias da resistência. Este período é caracterizado por um «complexo cenário»
(Bonal, 1998:27) dentro sociologia da educação, no qual se cruzam diversas tendências teóricas e
âmbitos de investigação. É a altura do paradigma interpretativo, das teorias da resistência, da
integração das dimensões género e etnia na análise sociológica da educação escolar.
Este cenário de complexidade mantém-se na década seguinte, o último período
identificado pelo autor a que nos temos referido. E é neste contexto, de rápidas mudanças
tecnológicas e económicas, da dita sociedade da informação, e numa altura onde ocorreram várias
reformas educativas em distintos países, que se abriram «novos campos de análise e de produção
teórica na sociologia da educação» (Bonal, 1998:27): a relação entre educação e emprego, tendo
como pano de fundo a sociedade da informação; a sociologia da política educativa; a sociologia
da educação das diferenças culturais. E é ainda neste período que novos desafios metodológicos e
epistemológicos se colocam, como seja o da articulação da análise macro e micro e o da
incorporação da reflexividade dos actores sociais nas análises sociológicas da educação.
Assim, como vemos, o caminhar da sociologia da educação tem sido definido sempre
em função do estudo da educação formal e da sua relação com a sociedade. Pensamos, no entanto
e como já fomos dizendo, que novas rotas se têm aberto e cada vez com maior intensidade.
No nosso país, o aparecimento e desenvolvimento da ciência em causa ocorreu muito
mais tarde. Parece existir um certo consenso entre os autores que têm investigado o seu percurso
(Stoer, 1992; Stoer e Afonso, 1999; Afonso, 2001b, 2005) que ela terá tido o seu período de
consolidação após a revolução de Abril de 1974, o que não quer dizer, como nos diz Afonso
(2001b), referindo-se a Silva (2000), que não seja possível traçar um itinerário anterior a essa
altura, podendo ir o começo desse percurso «até às primeiras décadas do século XX» (ibidem:9).
Também entre nós ela tem estado centrada na análise do fenómeno educativo escolar, como nos
mostram os estudos realizados pelos autores que se têm dedicado a este aspecto do seu percurso
no nosso país e aos quais nos voltaremos a referir na secção seguinte, na qual reforçaremos a ideia
que vimos acentuando: a do predomínio da análise da escola por parte da sociologia da educação.
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1.1.2. Objecto de estudo
Antes de reforçar a ideia acabada de enunciar, gostaríamos de realçar que a leitura das
obras de sociologia da educação dá conta de uma variedade de formas de a abordar. Seja quanto à
delimitação do seu objecto de estudo, das abordagens teóricas utilizadas (correntes funcionalistas,
do conflito e da reprodução, da resistência, etc.), dos autores considerados como fazendo parte
desta disciplina, das designações usadas, entre outros aspectos. De toda esta diversidade a que nos
preocupa é a última, porque as outras dão conta da vivacidade da própria disciplina, enquanto esta
traduz uma série de confusões. Por isso, faremos uma brevíssima referência a esta questão antes
de nos centrarmos no foco de interesse desta parte do texto.
Assim, colocamos a questão nos seguintes termos: será que falar de sociologia da
educação é a mesma coisa que falar de sociologia educacional, de sociologia pedagógica, de
pedagogia social, ou de pedagogia sociológica? Não, não estamos a falar do mesmo. No entanto, a
confusão tem existido. Por exemplo, Wallner (1980:265) diz-nos que a «sociologia da educação e
a da formação regra geral são compreendidas sob a designação de sociologia pedagógica». Para
Ardigò (1970) a sociologia da educação é uma sociologia aplicada. Não sendo o nosso interesse
aprofundar esta discussão6, gostaríamos de esclarecer apenas a diferença entre sociologia da
educação e sociologia educacional, que coincide com a designação sociologia pedagógica
(Quintana, 1989), pois têm sido aquelas que mais vezes se utilizam de forma indiferenciada, como
é o caso de Toscano (1999).
A primeira, refere-se ao estudo sociológico da educação enquanto facto social, trata-se
de um ramo da sociologia, cujo interesse é analítico e descritivo (Lenhard, 1981; Quintana, 1989).
A segunda, insere-se na primeira, mas trata-se de uma ciência aplicada aos problemas,
necessidades e soluções da escola (Fainholc, 1979; Lenhard, 1981; Quintana, 1989; Jarvis, 2000).
Portanto, a sociologia da educação, em nosso entender, não deve ser vista como uma disciplina
normativa, o que é o caso da pedagogia, mas sim como uma das ciências da educação de âmbito
analítico e descritivo.
Mais do que esta discussão, interessa-nos perceber o que tem feito e a que temas se tem
dedicado a sociologia da educação. Embora o seu objecto de estudo seja muitas vezes definido de
forma ampla, considerando vários temas, várias instituições educativas, etc., a verdade é que ela
se tem centrado quase exclusivamente, como já dissemos, na análise da educação formal, do
sistema de ensino, da escola (os saberes, os alunos – sobretudo do ensino básico e secundário – os
professores...), seja por estudo directo do sistema de ensino ou da escola, seja pela análise das
suas relações com a sociedade e os seus diferentes agentes. O que não quer dizer que não existam
sinais de modificação na abordagem à própria escola e que não hajam referências a outros
6

Caso exista interesse em desenvolver este aspecto ver: Fainholc (1979:7-28); Lenhard (1981:17-18); Quintana
(1989:27-32; 1998:68-71); Afonso (1992:83-84); Colom et al. (1992:15-33); Ibáñes e Serrano (2000:27-33);
Vidal (2000:9-12, 20-22).
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contextos educativos como campos de análise, como também já fomos afirmando e das quais
procuraremos continuar a dar conta adiante.
Seja como for, o que é inegável é o predomínio do estudo da instituição escolar, cujas
razões foram também já adiantadas e se podem resumir à importância que esta instituição teve,
tem e terá, pelo menos nos anos mais próximos, na nossa sociedade (Bonal, 1998; Cerdà, 2000).
Tal predomínio é confirmado por vários autores. Mónica (1977:989), afirmava que «esta
disciplina não é mais do que a aplicação da perspectiva sociológica à análise duma instituição,
neste caso, a escola». Hinojal (1990:x), afirmava, referindo-se ao caso espanhol: «Em qualquer
caso e, especialmente entre nós, a chamada sociologia da educação não é considerada para além
da educação formal, do sistema educativo, e não é, portanto, mais que sociologia escolar». Mais
próximos de nós no tempo, Bonal e Rambla (1998:141-142) afirmam que «Nos últimos vinte e
cinco anos a sociologia da educação recorreu fundamentalmente às teorias da reprodução e da
correspondência com o fim de explicar de que forma a escola de massas mantém e reforça as
desigualdades sociais, e às teorias da resistência para explicar como alguns grupos de alunos
produzem uma subcultura contra-escolar». Cerdà (2000:255) conclui no mesmo sentido, dizendonos que a maior parte das publicações em sociologia da educação «centram, de forma quase
exclusiva, seus estudos em torno da instituição escolar». Também Afonso (2005:143) nos diz algo
de parecido, ao afirmar que a «sociologia da educação (…) tem sido, em boa medida e em
diferentes países, uma sociologia da Escola e dos percursos educativos formais».
Naturalmente, tal facto reflecte-se na selecção dos temas considerados como prioritários
para a disciplina e também no próprio título de muitas obras. Por exemplo, Cesareo (1972), citado
por Quintana (1989), propôs cinco áreas de estudo: a relação entre o sistema educativo e a
estrutura social; os determinantes sociais da educabilidade; as instituições escolares; o pessoal
docente como grupo profissional; e os efectivos do sistema escolar. Quanto aos títulos, podemos
ilustrar com as seguintes obras: Uma sociologia na escola primária (Berger, 1980); Sociologie de
L´école: pour une anayse de l´établissement scolaire (Beaudot, 1981); Sociología educacional y
escolar (Ribolzi, 1988); Gestão das Escolas Secundárias. A Participação dos Alunos (Lima,
1988); Life in School. The Sociology of Pupil Culture (Hammersley e Woods, 1989); Sociologie
de L´École (Duru-Bellat e van Zanten, 1992); A sociologia na escola: professores, educação e
desenvolvimento (Esteves e Stoer, 1992); Sociologia da Escola (Pinto, 1995); entre muitas outras.
Se fizermos uma análise geográfica da questão chegaremos à mesma conclusão, ou seja,
ao predomínio do sistema de ensino e da escola como temas de estudo. Numa obra publicada em
primeira-mão em França, em 1990, cujo objectivo foi realizar um apanhado geral da sociologia da
educação com base nas publicações feitas na década de oitenta na Revue Française de Pédagogie,
fica claramente retratada a situação a que nos temos vindo a referir7, pois os capítulos apresentamse-nos assim: sociologia das desigualdades de acesso à educação (escolar entenda-se); abordagem
7

Embora exista uma alusão ao não escolar como uma nova dimensão no campo de análise. Devemos elucidar que
apenas o cap.4 diz respeito exclusivo à França, os outros referem-se a diferentes espaços, tendo particular relevo a
Grã-Bretanha, os Estados Unidos e, claro, a própria França.
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sociológica do sucesso e do fracasso escolares; a “nova sociologia da educação” na Grã-Bretanha
(cujo centro de análise é o que é ensinado nas escolas e como é ensinado); as tendências da
pesquisa em sociologia da educação na França (1975-1983), tendo sido a evolução mais notória
de pesquisa as centradas nos docentes e nas suas práticas; abordagens etnográficas em sociologia
da educação: escola e comunidade, estabelecimento escolar, sala de aula; e etnometodologia e
educação, centrando-se a análise uma vez mais na escola (Forquin, 1995a).
Um outro livro publicado no mesmo país, no início da década de oitenta, dá-nos conta
duma série de estudos realizados nos Estados Unidos, Inglaterra, Hungria, Polónia e Québec,
acerca dos estabelecimentos escolares (pré-escolar, básico, secundário) analisados na sua
totalidade, como sistemas complexos de comportamentos humanos, como organizações
específicas. Nessa obra defende-se a necessidade de se desenvolver este tipo de estudos na França,
defende-se a necessidade de se desenvolver uma sociologia da escola: «O equivalente a uma obra
como a de Shipman sobre a sociologia da escola não existe em França...» (Beaudot et al., 1981:2).
Dez anos depois, Duru-Bellat e van Zanten (1992:1) confirmam o estudo preferencial da
escola e defendem-no claramente: «La réssuite scolaire, l`insertion des jeunes, la définitions des
programmes, l`evolution du métier d`enseignant, ou la vie dans les établissements (...) son (...)
l`objet de recherches dans un des champs les plus riches de la sociologie française, la sociologie
de l`éducation. (...) la plupart des travaux menés dans ce champ concernent les institutions
d`enseignement, essentiellement d`ailleurs les formations initiales. La formation permanente et
plus largement les formes non scolaires d`apprentissage et d`enseignement sont beaucoup moins
étudiées.». Um pouco adiante escreve-se: «Même si, par commodité, le terme consacré de
sociologie de l`éducation est fréquemment utilisé dans cet ouvrage, c`est bien à la scolarisation
qu`il est consacré (...) d`où le titre de Sociologie de l`école.» (ibidem:2). Aliás, uma destas
autoras, poucos anos depois, refere que os temas mais recentes de investigação no contexto
francês são: a relação entre a escola e o espaço local, o estabelecimento escolar, e a experiência
escolar dos alunos (Van Zanten, 1998). Muitas outras obras confirmam esse predomínio em
França, como por exemplo a de Haecht (1994).
Esta tem sido a tendência geral, como cremos ter já mostrado, e que pode ainda ser
confirmada por outros estudos em Portugal, como nos comprovam os trabalhos realizados por
Stoer (1992), por Stoer e Afonso (1999) e por Afonso (2001b, 2005) acerca do desenvolvimento
da sociologia da educação no nosso país, em Itália (Ribolzi, 1988), em Espanha (Lerena, 1987;
Hinojal, 1990; Campos, 1998; Cerdà, 2000), nos Estados Unidos e na América Latina (Torres e
Rivera, 1994) e em muitos outros contextos geográficos.
Há, no entanto, sinais de mudança, quer na abordagem à educação formal instituída na
escola, quer na abertura a outros campos de análise, como fomos dando conta antes. Para terminar
esta parte, gostaríamos apenas de referenciar algumas dessas transformações mais recentes,
nomeadamente as ocorridas entre nós, e que não têm a ver directamente com a nossa investigação.
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Destacamos os estudos realizados sobre o ensino superior (Resende e Vieira, 1993;
Vieira, 1995; Arroteia, 1996; Cabrita, 1997; Grácio, 1997; Meek, 1997; Loureiro, 1999), pois,
como vimos, a sociologia da educação tem-se dedicado preferencialmente aos níveis de ensino
precedentes.
Realçamos os estudos sobre políticas educativas, nomeadamente os que reflectem sobre
a crise do Estado Providencia e consequentes processos de desregulação, de que Bonal
(1998:181,185-186) dá conta e que entre nós mereceu a reflexão de Cardoso (2005), de Lima
(2000) acerca do caso concreto da educação de adultos e também de Afonso (1999) no caso da
avaliação. Assinalamos os estudos sobre as formas de regulação transnacional das políticas
educativas (Teodoro, 2005). Ainda inserida neste âmbito destacamos a obra de Morrow e Torres
(1997), que é muito mais que uma análise de síntese da sociologia da educação, pois os autores,
como dizem McLaren e Giroux (1997:9) no prefácio da dita obra, «Através do desenvolvimento
de uma noção de sociologia política da educação e de uma análise particularmente atenta das
relações entre a educação, o poder, o conhecimento e o Estado, este livro fornece uma análise e
uma crítica conceptuais da reprodução social no domínio da educação, avançando
simultaneamente novos caminhos para a investigação teórica e empírica». Esta é, efectivamente,
uma obra onde a questão do estudo do Estado ganha relevo.
São de referenciar também os estudos dedicados à educação multi e intercultural (Stoer,
1994; Cortesão e Stoer, 1995b; Souta, 1997; Stoer e Cortesão, 1999) e ainda as novas abordagens
teóricas e empíricas sobre a relação entre educação e trabalho (Correia et al., 1993; Bonal,
1998:172-179). Uma análise mais profunda relativamente ao caso português pode ser visto em
Stoer (1992), Stoer e Afonso (1998/1999) e em Afonso (2001, 2005).

1.2. A ANÁLISE DO CONHECIMENTO EM DIFERENTES CORRENTES DA SOCIOLOGIA DA
EDUCAÇÃO
Feita esta breve referência ao aparecimento, desenvolvimento e objecto de estudo
tradicional da sociologia da educação, passamos a centrar a nossa atenção na forma como ela tem
feito a análise do conhecimento escolar. Tratamos desta problemática a partir das principais
correntes da sociologia da educação, como já referimos, procurando destacar os autores que
dentro delas mais se dedicaram à questão que nos interessa de momento. Não se trata, portanto, de
uma abordagem exaustiva dos autores pertencentes a cada corrente, mas, como dissemos, de uma
apresentação daqueles que nos pareceram ser os mais representativos das mesma e que,
simultaneamente, mais se tenham debruçado sobre a questão principal em análise. Tal é feito
procurando, sempre que possível, vislumbrar os efeitos sociais desse conhecimento, bem como o
papel que nesse processo têm os professores, isto, claro está, de acordo com os autores a que nos
formos referindo. Devemos esclarecer também que reduziremos o tratamento deste assunto ao
contexto Europeu e dos Estados Unidos da América.
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Ainda que a sequência com que apresentamos as ditas correntes obedeça a um certo
critério temporal a preocupação não é realizar uma exposição temporal da sociologia da educação,
mas sim o de enquadrar dentro dessas mesmas correntes abordagens teóricas que, embora com
características próprias e diferentes, tenham traços comuns que nos permitam a sua inclusão
dentro desta ou daquela corrente. Admitimos que as teorias, os autores que incluímos nesta ou
naquela corrente poderiam ser enquadrados noutra, há várias formas de o fazer. Por outro lado, a
própria distinção entre correntes não é rígida, porque não existem entre elas “paredes de betão”
impermeabilizadas. Não há barreiras totalmente fixas entre elas, é possível encontrar pontes de
ligação, mas é possível também ir enquadrando as diferentes teorias de acordo com certas
características comuns. Foi isso que procurámos fazer e é a isso que a classificação que
apresentamos, bem como a inclusão de teorias e autores nela, obedece.
Portanto, a questão da classificação dos paradigmas, das correntes e dos autores
pertencentes a cada uma delas, não é pacífica. A este propósito, podemos reter as palavras de
Morrow e Torres (1997:49) quando, referindo-se aos paradigmas da reprodução educativa que
consideram, admitem «que há casos em que modelos incluídos nesses paradigmas (...) acabam por
transcender em aspectos importantes o paradigma de onde são originários». Estes autores,
partindo duma discussão do que se entende por reprodução social, à qual atribuem uma dimensão
de estabilidade e outra de mudança, optam por tratar todas as correntes neste enquadramento
teórico, ou seja, entendendo-as a todas na perspectiva da reprodução social. Já Pinto (1995)
distingue dois paradigmas, o determinista e o da acção, considerando no primeiro tanto as teorias
funcionalistas como as da reprodução. Martins (1993), por sua vez, a propósito do problema do
insucesso escolar, fala-nos da teoria meritocrática, dos culturalistas e dos deterministas.
A mesma diversidade pode ser referida quanto a autores, como deixamos entender
acima. Bourdieu, por exemplo, é colocado por Hinojal (1991) dentro do que este designa por
funcionalismo crítico e por Bonal (1998) dentro das teorias do conflito e da reprodução.
Bernstein, e tendo por referência ainda estes dois autores, é colocado por Hinojal (1991) no
cruzamento da corrente funcionalista, marxista e interpretativa, enquanto que Bonal (1997) o
coloca dentro das teorias da reprodução cultural.
A questão do conhecimento escolar parece ter estado sempre presente na análise que os
sociólogos fizeram da educação escolar, embora em graus e níveis de análise diferentes.
Hinojal (1987;1991), ao referir-se àqueles que considera como os clássicos da
sociologia da educação e ao procurar mostrar porque os considera como tal, vai, simultaneamente,
mostrando como nalguns deles a questão do conhecimento escolar está patente, realçando a
actualidade do tratamento que alguns desses clássicos deram ao conhecimento escolar.
De Durkheim diz-nos que foi o inspirador da nova sociologia da educação e como na
sua obra “L`éducation pedagogique en France”, estão já presentes questões actuais da sociologia
da educação que se dedica ao currículo: «o currículo não se ocupa apenas do quê mas também do
como, e do como se ocupa também Durkheim (...). Toda esta obra de Durkheim é, de facto, um
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estudo do conhecimento escolar e das suas relações múltiplas e de múltipla natureza» (Hinojal,
1987:526). Opinião semelhante tem Cherkaoui (1976), citado por Haecht (1994), que considera
que nessa obra está um projecto de sociologia do conhecimento.
De Veblen, outro dos autores referido por Hinojal (1991:47,527) como um dos clássicos
da sociologia da educação, diz que foi um «antecessor (...) das novas correntes da sociologia da
educação e da sociologia do conhecimento», um «percursor da actual sociologia do currículo»,
pelo tratamento que fez do conhecimento escolar e do conhecimento científico/académico, que
considerava como conhecimentos socialmente não neutrais.
Referência especial é feita também a Mannheim, a quem considera estar na actualidade
da «sociologia da educação e do currículo» (Hinojal, 1987:530), isto pelo tratamento que deu ao
conhecimento e em particular ao conhecimento escolar.
Como dissemos antes, não é nosso objectivo realizar um tratamento particular dos
clássicos da abordagem sociológica da educação. Apesar disso, detemo-nos um pouco mais em
Durkheim, que de todos foi aquele que, sem dúvida, mais influenciou a sociologia da educação,
mais particularmente a sua corrente funcionalista. Para além dela, este autor influenciou também
outros autores que normalmente são enquadrados noutras correntes, como Bernstein (1989:176),
que assume o relevo daquele autor nas análises que fez ao afirmar, por exemplo, que: «O trabalho
de Durkheim é uma visão verdadeiramente magnifica das relações entre ordens simbólicas. As
relações sociais e a estruturação da experiência». O mesmo se pode dizer de Bourdieu, que,
considerando as palavras de Morrow e Torres (1997:61,63), foi também influenciado por
Durkheim: «Foi este entendimento de Durkheim que influenciou a escola de investigação
histórica dos Annales e a tradição estruturalista de Lévi-Strauss a Bourdieu, e que teve um efeito
profundo sobre as teorias da reprodução educativa orientada para o conflito. (...) autores como
Pierre Bourdieu e Basil Bernstein expandem princípios da análise funcional que empurram
Durkheim em direcções muito diversas, que acabam por se relacionar com certos aspectos de
Marx e Weber».
Se tivermos em conta o conceito que Durkheim (1984) deu de educação e das suas
funções, vemos como estão presentes a função de adaptação/socialização dos indivíduos à
sociedade, bem como a função de diferenciação social (divisão especializada do trabalho), ambas
procurando responder às necessidades funcionais da sociedade como um todo:
A educação é a acção exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não se encontram
amadurecidas para a vida social. Ela tem por objectivo suscitar e desenvolver na criança um certo
número de condições físicas, intelectuais e morais que dela reclamam, seja a sociedade política, no seu
conjunto, seja o meio especial a que ela se destina particularmente (ibidem:17).
A função dessa mesma educação é pois de suscitar na criança: 1º, um certo número de estados físicos e
mentais que a sociedade à qual a criança pertence considera não deverem estar ausentes de qualquer dos
seus membros; 2º, certos estados físicos e mentais que o grupo social particular (casta, classe, família,
profissão) considera igualmente dever encontrar-se em todos aqueles que o constituem (ibidem:16).
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Outra ideia que transparece do conceito dado, que é aliás esclarecida com maior
pormenor nas páginas que se lhe seguem (Durkheim, 1984:17-27), é a de que aos adultos (pais, no
caso da educação familiar, e professores, no caso da educação escolar), como representantes da
geração a que pertencem, apenas lhes cabe o papel de transmissores dos conhecimentos, hábitos e
valores considerados socialmente ajustados de serem transmitidos. Assim, como vemos, o papel
do professor é aqui entendido, tal como o próprio conceito, de forma “colectiva”, sendo a sua
acção a de ajudar a responder às tais necessidades da sociedade, por via da tal transmissão8.
Ora, são estas funções da educação, aquelas que respondem às necessidades da
sociedade entendida como um todo, que irão estar presentes na sociologia da educação
funcionalista.
Como diz Bonal (1998:18,19), após se ter referido a Durkheim: «As primeiras teorias
sociológicas da educação, portanto, indicam-nos a relevância da educação como subsistema social
de aprendizagem das normas e valores sociais nos quais se fundamenta a sociedade. Socialização
e controlo social são identificadas como funções fundamentais do processo de transmissão de
conhecimentos e hábitos» e «nesse processo de transmissão uniformizam-se hábitos e valores e
diferencia-se o conhecimento aos indivíduos para se adaptarem à sociedade como um todo
orgânico».
Também Morrow e Torres (1997:61), ao referirem-se à influência que a obra de
Durkheim teve «para o desenvolvimento posterior das sociologias funcionalistas da educação»,
dão relevo ao aspecto que acabámos de enunciar, afirmando que ele «é a base da teoria funcional
da socialização mais comum» (ibidem:62). Estes dois autores salientam ainda mais dois
elementos da obra de Durkheim que tiveram influência no desenvolvimento das posteriores
análises funcionalistas: «a tese histórica de que as mudanças nos sistemas educativos eram
consequências causais das transformações sociais e económicas ocorridas no conjunto da
sociedade e exteriores, portanto, ao domínio da educação propriamente dito» (ibidem:61); e a
ideia de que com a passagem duma sociedade tradicional para uma sociedade complexa e
diferenciada «seria necessária uma maior individuação, o que tinha expressão nas transformações
na pedagogia e na organização da escola» (ibidem:62).
Assim, a questão do conhecimento escolar e dos seus efeitos sociais parecem ter estado,
desde início, nas análises que a sociologia fez da educação, como acima dissemos. Aliás, é esta
particularidade, a da análise do conhecimento escolar e dos seus efeitos sociais, aquela que,
segundo Bonal (1998:21), a distingue das outras ciências da educação: «Ao contrário de outras
ciências da educação, a sociologia da educação interessa-se apenas pelos processos de transmissão
de conhecimentos, pelos métodos de ensino ou pelos conteúdos educativos enquanto processos
importantes para a estruturação e conteúdo das relações sociais».
8

Caso exista interesse em ver uma análise mais profunda das consequências do conceito de educação dado pelo
autor a que nos referimos, tal poderá ser visto nas páginas acima referidas, ou em análises feitas por outros
autores a propósito desse mesmo conceito, como por exemplo: Pinto (1995:78-81).
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Mas, se a presença do conhecimento e a análise dos seus efeitos sociais aparece já em
alguns clássicos, não devemos esquecer o que nos lembra Cherkaoui (1994), quando diz que o
estudo do conhecimento escolar como variável explicativa da estratificação social dos alunos só
ocorre muito mais tarde na sociologia da educação:
Pode parecer paradoxal que as divisões escolares dependam do saber, o qual, aparentemente, não traduz
mais do que a aquisição de conhecimentos objectivos. Mas foi sem dúvida o postulado implícito, segundo
o qual o saber transmitido pela escola seria neutro e universal, que esteve na origem do desinteresse da
sociologia da educação pelo seu estudo como complexo de variáveis que estratificam os alunos. E só há
duas décadas a investigação sociológica rompeu com este pressuposto e analisa o saber escolar como
mecanismo de regulação, como processo de integração social e intelectual, e como objecto de luta entre
os grupos. Os conhecimentos transmitidos pela escola são estudados, quer como sistema de variáveis que
dependem de outros grupos de variáveis independentes, tais como o poder político, os grupos de pressão
ou a epistemologia dominante, quer como cultura susceptível de, por sua vez, determinar categorias de
pensamento e paradigmas (Cherkaoui, 1994:40).

Também Morrow e Torres (1997:23), após se referirem às características analíticas dos
modelos de reprodução social aplicados aos sistemas educativos, salientam a importância do
conhecimento nas suas análises: «Resumindo, nas teorias da reprodução social, as instituições
educativas surgem relacionadas com as questões do poder, do conhecimento e com as bases
morais de produção e aquisição de cultura».
1.2.1 Os funcionalistas
Vejamos, então, como estas questões têm sido analisadas nas principais correntes da
sociologia da educação, começando pela funcionalista.
Para além de Durkheim, outro autor influenciou e continua a influenciar esta corrente da
sociologia da educação, bem como da sociologia em geral que segue esta linha. Referimo-nos a
Parsons, de quem Morrow e Torres (1997:63) dizem o seguinte: «A enorme obra de Talcott
Parsons estende-se ao longo de um período de mais de cinquenta anos e continua a ser a
referência mais importante da tradição funcionalista contemporânea».
Num artigo de 1959, Parsons (1974) escreve sobre a escola primária e secundária dos
Estados Unidos da América, no qual procura mostrar como a escola é simultaneamente um agente
de socialização e de diferenciação social baseado em princípios de justeza e igualdade de
oportunidades, funções consideradas essenciais para o equilíbrio do sistema social. Tais funções
são, de acordo com o autor, visíveis no funcionamento da própria turma.
Basicamente, podemos dizer que Parsons retoma e aprofunda as ideias «da sociologia de
educação durkheimiana» (Bonal, 1998:35). Assim, a escola tem como funções a socialização dos
indivíduos, bem como a sua diferenciação social, que se faz sentir essencialmente a partir do
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ensino secundário, enquanto que a primeira se faz sentir essencialmente no ensino primário. A
diferenciação dos indivíduos realiza-se através dum processo que se baseia nas suas capacidades,
motivações e aspirações, e nos papéis que a sociedade estabelece para cada sexo. O processo de
selecção, que diferencia as capacidades, é realizado segundo critérios que não põem em causa o
princípio da igualdade de oportunidades dos alunos, e assim essa diferenciação encontra-se
legitimada, pois «a neutralidade do conhecimento e dos próprios valores que transmite a
instituição escolar é a legitimação necessária do processo de diferenciação» (Bonal, 1998:37).
Assim, como vemos, estamos perante um dos princípios que atravessa toda a sociologia
da educação funcionalista: o da igualdade de oportunidades dos alunos com base na neutralidade
do conhecimento e valores escolares transmitidos. É a ideia da meritocracia como base da
mobilidade social ascendente, sendo a escola o factor democrático dessa mobilidade social. Feita
esta brevíssima referência a Parsons e à sua influência na sociologia da educação, passemos a uma
análise do que foram as principais abordagens desta corrente9.
De acordo com vários autores (Hinojal, 1991; Gómez, 1994; Pinto, 1995; Bonal, 1998;
entre outros) poderemos dizer que a sociologia da educação funcionalista se moveu em torno de
duas orientações de estudo, que podem ser designadas por funcionalismo tecnológico (e a teoria
do capital humano) e por funcionalismo reformista (a educação como factor de igualdade de
oportunidades), que, aliás, se encontram interligadas.
A primeira abordagem assenta na ideia geral da educação escolar como factor de
desenvolvimento e crescimento económico, não só dos países desenvolvidos, mas também dos
que encontravam em vias de desenvolvimento e, sendo assim, defendia-se um investimento
pessoal e nacional nessa mesma educação que proporcionaria os conhecimentos e habilidades
necessárias aos indivíduos, exigidos pela estrutura de trabalho (Gómez, 1994). Esta é basicamente
a ideia do capital humano, segundo a qual existiria uma relação directa entre a educação e a
produtividade da mão-de-obra, ou seja, «o conhecimento adquirido graças à educação proporciona
a capacitação técnica que torna o trabalhador mais produtivo» (Bonal, 1998:60) e com isto
contribui-se para o desenvolvimento do país.
Vive-se num clima de optimismo tecnológico e económico e de ideais democráticos
(anos 50/60), no qual é atribuído à escola e ao seu conhecimento um papel fundamental, quer na
preparação de técnicos especializados necessários para o mundo do trabalho, quer na selecção e
distribuição social das pessoas de acordo com a sua diferente aquisição especializada de
conhecimentos e habilidades requeridas por tal mercado de trabalho.
Segundo Hinojal (1991) a obra de Burton Clark, Educating the expert society, de 1962,
é uma boa amostra do funcionalismo tecnológico na sociologia da educação. As ideias base deste
autor são: a existência de uma «crescente mudança tecnológica da sociedade moderna, que requer
sucessivos “exércitos” de especialistas e técnicos; ao sistema educativo cabe treiná-los e
9

Para uma análise mais profunda da obra de Parsons, nomeadamente da sua influência na sociologia da educação,
ver, para além autores acima referidos (Morrow e Torres, 1997:61-76; Bonal, 1998:34-38): Hinojal (1987:536541; 1991:66-71) e Pinto (1995:93-94).
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seleccioná-los; isto implica a expansão e a especialização do sistema de ensino (...); requer
também que por ele passem crescentes massas de jovens, que colocam na educação as suas
esperanças de êxito social, sustentadas em esperanças de êxito profissional» (Hinojal, 1991:73).
Desta forma, como refere Gomèz (1994:119), de acordo com «esta perspectiva teórica,
o processo de estratificação social efectua-se através do funcionamento objectivo, neutral e
eficiente do mercado de trabalho no qual se realiza a distribuição dos trabalhadores na estrutura
ocupacional, de acordo com o nível de ajuste e adequação existente entre as habilidades e
conhecimentos certificados por títulos escolares e os requisitos educativos de cada categoria
ocupacional».
Sintetizando, esta abordagem vê na educação escolar e no investimento individual e
colectivo nela realizado, um factor de desenvolvimento económico e de estratificação social com
base em princípios igualitários. A popularização desta ideia da educação como capital humano
deve-se ao economista Schultz, que, em 1960, escreveu um artigo onde expõe as ideias básicas
acima enunciadas (Schultz, 1983).
Assim, como vemos e dissemos já, esta abordagem (a da função estratificadora da
educação através do mecanismo regulado pelas necessidades do mercado de trabalho e pelas
qualificações adquiridas pelos indivíduos através da escola) está próxima do outro objecto de
estudo da sociologia da educação funcionalista: a igualdade de oportunidades educativas, ou seja,
a da escola como factor de mobilidade social ascendente.
Relativamente a esta outra linha de investigação, a ideia geral inicial é a seguinte: a
partir do momento em que há igualdade de oportunidades de acesso à educação escolar estão
garantidas as condições para que todos tenham iguais oportunidades de sucesso escolar e logo
social, isto porque o conhecimento que se transmite é neutro e portanto a selecção será feita com
base nas capacidades, interesse, motivação, enfim, no mérito dos indivíduos e não com base
noutros quaisquer critérios, como sejam os de ordem social. Então, para esta primeira abordagem,
para existir igualdade de oportunidades educativas bastava garantir a igualdade de oportunidades
de acesso à escola. Diversos autores defendem que muitos destes estudos tinham um forte suporte
político (Pinto, 1995; Bonal, 1998; entre outros).
O exemplo mais típico desta abordagem, segundo vários autores (Pablo, 1986; Bonal,
1998; Enguita, 1999), é a conhecida teoria da estratificação social defendida por Davis e Moore
(1999) em 1945, que traduz bem esta forma meritocrática de ver a igualdade de oportunidades
educativas e sociais.
Esta linha de investigação sofre uma reorientação no que toca ao entendimento do
conceito de igualdade de oportunidades educativas, pois conclui-se que não basta garantir a
igualdade de oportunidades de acesso para que hajam iguais oportunidades de sucesso escolar,
isto porque os alunos das classes sociais baixas têm um défice cultural familiar que explica o seu
insucesso escolar (Coleman, 1966). A partir do relatório deste autor e de outros, como por
exemplo do estudo de Husén (s/d), modifica-se o conceito de igualdade de oportunidades, os
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estudos orientam-se para a análise desses défices, introduz-se a ideia de educação compensatória,
mas mantém-se o entendimento da escola como uma instituição que transmite um conhecimento
neutro.
A sociologia da educação passa a centrar-se no estudo das causas do insucesso escolar
com base nessa tal ideia de défice cultural das famílias das classes sociais baixas, não
questionando, portanto, o papel da escola como factor de insucesso escolar e de desigualdade
educativa e social, o que vem a suceder, sobretudo, a partir dos anos 70, tendo-se tal facto ficado a
dever «ao desencanto com o reformismo educativo e com as esperanças de mudança social
através da educação» (Bonal, 1998:50). Uma forte crítica à ideia de educação compensatória foi
proferida por Bernstein (1989:196,197,203) nos seguintes termos, nos inícios dos anos 70: «O
conceito de “educação compensatória” serve para evitar dirigir a atenção à organização interna e
ao contexto educativo da escola, e centrar a nossa atenção nas famílias e nas crianças. O conceito
(...) implica que a família (...) carece de algo. Como consequência, a criança é incapaz de
beneficiar da escola. O resultado disto é que a escola tem que “compensar” algo que falta na
família (...). Até agora critiquei o uso do conceito (...) porque impede de centrar a atenção nas
deficiências da própria escola e centra-se nas deficiências da comunidade, da família e da criança
(...). Sugiro que deveríamos deixar de pensar em termos de “educação compensatória” e
considerar em seu lugar mais séria e sistematicamente as condições e contextos do “entorno”
educativo (...). A maioria dos contextos das nossas escolas inconscientemente desenvolvem-se
com características do mundo simbólico próprias da classe média, e assim quando a criança entra
na escola entra num sistema simbólico que não lhe proporciona um vínculo com a sua vida
exterior».
É este fracasso que fez surgir estudos, como o de Jenks e Bane (1974) nos Estados
Unidos, que criticam fortemente a ideia da escola como factor de igualdade de oportunidades
económicas e sociais. Segundo estes autores, essa igualdade não deve ser procurada através de
reformas do sistema educativo, mas sim através das mudanças nas instituições económicas. Outro
estudo constata também a ineficiência da escola como instrumento de igualdade social. Referimonos ao trabalho que Boudon (1981) produziu em França, em 1973. No entanto, trata-se dum
estudo não tão pessimista como o dos anteriores autores.
Assim, a partir do início dos anos 70 a «polémica em torno da relação entre igualdade
educativa e igualdade social centrou os debates da sociologia da educação» (Bonal, 1998:53). No
entanto, nenhum dos estudos acima referidos acaba por questionar a própria escola. A
neutralidade da escola e do conhecimento e valores que transmite não é posta em causa ainda.
Apesar das críticas que podem ser feitas à sociologia da educação funcinalista, o seu
contributo foi muito importante, pois a ela devemos uma das principais linhas de investigação que
ainda hoje se mantém: o estudo da relação entre a educação e a estratificação social.
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1.2.2. As teorias do conflito e da reprodução social
Uma série de outros estudos, que começam a ser desenvolvidos ainda na década de 70,
passam a ver a escola e o seu papel duma forma completamente diferente daquela que os teóricos
funcionalistas a viam. Assim, a escola deixa de ser encarada como factor de mobilidade
ascendente para passar a ser vista como factor de reprodução das desigualdades sociais. Dá-se a
substituição no interior da sociologia da educação do domínio das teses funcionalistas pelo
domínio do que, de forma muito geral, se pode designar por teorias da reprodução.
Tal substituição ficou a dever-se, como já dissemos, ao falhanço das teses da sociologia
da educação funcionalista, que via na escola um factor de desenvolvimento económico, de
socialização colectiva e um factor determinante de igualdade social, partindo do pressuposto do
carácter neutral da escola e do seu conhecimento10. Ficou a dever-se também a uma, cada vez
maior, imposição das teorias da reprodução em termos de paradigma dominante na teoria social.
Nesta secção apresentam-se um conjunto de teorias que fazem a sua análise da relação
entre a escola e a sociedade com base na ideia do conflito e reprodução sociais. Ou seja, e
contrariamente à abordagem anteriormente analisada, a escola é um espaço de conflito e luta de
interesses sociais, no qual as classes privilegiadas acabam por impor o seu domínio,
nomeadamente através do conhecimento que a escola transmite, e, dessa forma, ela é um veículo
de reprodução das desigualdades sociais.
Vamos começar por tratar das teorias da reprodução económica, que são de cariz mais
marxista, para depois passarmos debruçar-nos sobre as teorias da reprodução cultural e de classe.
1.2.2.1. As teorias da reprodução económica

No geral estas teorias, também designadas por marxismo estruturalista, realizam uma
ligação directa entre economia e educação, procurando mostrar como a escola reflecte as
desigualdades económicas, contribuindo, assim, não para a mobilidade social, mas para a
manutenção e reprodução da ordem social existente. São, no geral, teorias deterministas, que não
admitem mudanças internas na escola, ou seja, segundo eles as mudanças ocorridas no interior da
escola são fruto de alterações estruturais mais amplas, nomeadamente de cariz económico.
Também não desenvolveram, tal como os funcionalistas, nenhuma teoria do conhecimento escolar
(o que não quer dizer que não se refiram a ele) para realizarem as suas análises, continuando,
desta forma, a realizar «um tratamento da escola como “caixa negra”, ou como espaço mediador e
reprodutor entre as posições de origem e a estrutura social num dado momento» (Bonal, 1998:96).
10

É, alias, na sequência do falhanço desta ideia da educação como factor de desenvolvimento e crescimento
económico que surgem livros como o de Coombs (1993). Este livro vem na sequência duma primeira versão
editada em 1968, como o autor explica no prólogo da edição mais recente. Para uma análise crítica da teoria do
capital humano ver: Pescador (1994) e, sobretudo, Collins (1989).
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Têm pelo menos outra semelhança, que é simultaneamente uma diferença, com as teorias
funcionalistas, pois também vêem na educação um factor de resposta a necessidades, mas
contrariamente a estas, cuja ideia global é a da escola como instituição que responde às
necessidades da sociedade como um todo, a corrente a que agora nos referimos vê na escola o
instrumento de resposta às «necessidades do sistema de produção» e dos «interesses dos
capitalistas e gestores» (Morrow e Torres, 1997:49).
Há, no entanto, algo que as anteriores abordagens não consideraram e estes passaram a
considerar, que é a escola como instrumento ideológico do Estado, nomeadamente a análise de
Althusser. É com ele que vamos começar a nossa apresentação das abordagens marxistas da
sociologia da educação.
Altusser (1974) desenvolve uma teoria em torno da ideia de Estado (partindo duma
leitura “incompleta” de Gramsci) e seus aparelhos repressivos e ideológicos que, sendo
dominados pelas classes dominantes, reproduzem a ordem social existente. Para este autor são os
aparelhos ideológicos, e particularmente a escola nas sociedades capitalistas, os mais relevantes
nesse papel do Estado reprodutor. Vejamos, com um pouco mais de pormenor, a ideia acabada de
enunciar.
Assim, o Estado é formado por aparelhos repressivos (o governo, o exército, a
administração, etc.) e ideológicos (a religião, a escola, a família, a imprensa, etc.) e é pelo
exercício de poder do Estado e seus aparelhos que a reprodução social acontece, sobretudo pelo
poder mais dissimulado dos aparelhos ideológicos, da escola em particular que veio substituir o
papel que a igreja já teve. Desta forma, a ideologia, os seus aparelhos e o seu domínio, assumem
um particular relevo na questão do poder nas sociedades em geral, e na capitalista, em particular,
o domínio do aparelho ideológico mais relevante que é a escola: «Tanto quanto sei, nenhuma
classe pode conservar o poder do Estado durante um grande período de tempo sem exercer ao
mesmo tempo a sua hegemonia sobre e no interior dos aparelhos ideológicos do Estado»
(Althusser, 1974:340), cuja unidade «é assegurada (...) pela ideologia dominante, que é a da classe
dominante», que serve, simultaneamente, para «assegurar a “harmonia” (...) entre aparelho
repressivo do Estado e os aparelhos ideológicos do Estado», que «têm um papel único (...) na
reprodução das relações de reprodução» (ibidem:342), sendo que «o aparelho ideológico do
Estado nº 1, por isso dominante, é o aparelho escolar» (ibidem:344). Vejamos, então, de forma
mais detalhada, como a escola, na opinião deste autor, contribui para a reprodução social.
Segundo este autor, todas as formações sociais capitalistas reproduzem as suas “forças
produtivas”, das quais fazem parte a “força de trabalho”, e as “relações de produção” existentes.
A força de trabalho, a mão-de-obra, é reproduzida através do salário. Mas, no sistema
complexo de produção capitalista tal não é suficiente para que a sua reprodução aconteça. É
necessário que ela seja competente e diferentemente qualificada de acordo «com as exigências da
divisão social e técnica do trabalho» e a reprodução dessa qualificação diversificada da força de
trabalho é assegurada, no sistema capitalista, «pelo sistema escolar capitalista e por outras
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instâncias e instituições» (ibidem:338), ao contrário do que acontecia noutras alturas em que ela
ocorria nos próprios locais de trabalho. É, portanto, na escola que se aprendem os conhecimentos,
as técnicas, os “saber-fazer” necessários à divisão social do trabalho.
Mas, para que o sistema de reprodução funcione correctamente há que reproduzir ainda
outra coisa: as relações de produção. E é na escola, ou sobretudo na escola, pois o autor também
atribui à família um papel importante neste aspecto, que essa reprodução ocorre através dum
processo de interiorização da ideologia dominante. Desta forma, a escola cumpre uma dupla
função. Por um lado, e através da sua transmissão de conhecimentos e técnicas, qualifica
diferentemente e reproduz a força produtiva de acordo com a divisão do trabalho e as suas
necessidades (é este o papel do conhecimento escolar, nesta perspectiva), por outro, e em
simultâneo, reproduz, através dum processo de socialização, as relações de produção, ou seja, as
relações dominante – dominado (Althusser, 1974).
Trata-se, portanto, duma abordagem perfeitamente determinista e pessimista da escola, à
qual, apesar da autonomia relativa que o autor lhe reconhece, não cabe qualquer papel que não
seja o de contribuir, tal como aos seus professores, para reprodução da ordem social existente e
para dar resposta às necessidades de produção capitalista, como dissemos. É, aliás, essa
autonomia relativa da escola, essa aparente neutralidade, que lhe permite desempenhar com êxito
esse seu papel reprodutor (Althusser, 1974).
É esse determinismo excessivo, essa redução do sujeito a um papel passivo, que deixa
de lado a ideia de contra – hegemonia de Gramsci (do qual Althusser se apropriou das ideias de
Estado e de hegemonia), que Morrow e Torres (1997:147) criticam nos seguintes termos: «A
consequência mais importante da apropriação estruturalista efectuada por Althusser é o facto de a
teoria gramsciana do Estado ter sido transformada numa tese rigidamente teleológica e
funcionalista (...). Para além disso, a redução do «sujeito» à condição de epifenómeno no quadro
de um sistema de determinação estrutural mais vasto faz desaparecer as importantes preocupações
com o desenvolvimento de formas de praxis contra – hegemónicas, que são cruciais na abordagem
de Gramsci».
Expostas aquelas que consideramos serem as ideias mais importantes de Althusser e
estando convencidos que terá ficado claro o papel da escola, do seu conhecimento e dos seus
transmissores (os professores), de acordo com ele, passemos ao tratamento de outros dois
representantes da corrente do marxismo estruturalista: Baudelot e Establet.
A semelhança entre estes dois autores e Althusser é grande, pois também eles encaram a
escola como um aparelho ideológico do Estado, ao serviço da burguesia. A propósito disto diz
Enguita (1999:14): «A escola capitalista em França é notável pela sua clara adesão à teoria
althusseriana da instituição escolar como “aparelho ideológico do Estado”».
O mesmo tipo de comentário fazem Morrow e Torres (1997:148), referindo, no entanto,
que seria um exagero afirmar que o trabalho daqueles dois autores se trata de «uma aplicação
totalmente fiel do conjunto da abordagem de Althusser», pois existem algumas diferenças entre as
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obras, que resumidamente são: a existência de uma pesquisa empírica no caso de Baudelot e
Establet e a «ausência» desse tipo de pesquisa no «marxismo estruturalista» de Althusser
(ibidem:147); a chamada de atenção dos dois primeiros para a questão da resistência no seio da
educação escolar, «tema este que tem um estatuto deveras problemático na teoria do sujeito de
Althusser» (ibidem:148); e é esta ideia de resistência, fruto também de uma «euforia maoísta»,
que os conduz «a um certo optimismo revolucionário» (ibidem:150), que é contrastante com o
pessimismo já assinalado relativamente a Althusser. No que toca a este último aspecto deve-se
elucidar que aqueles autores, tendo por referência a revolução cultural chinesa, realizam uma
crítica da separação entre trabalho manual e intelectual, sendo «evidente que (...), esta ênfase na
crítica do conhecimento e da competência de nível superior entra em conflito com o elitismo que
se encontra na teoria do conhecimento de Althusser...» (ibidem:148), sendo esta outra diferença
entre eles. Mas, isto não quer dizer que a análise que fazem do conhecimento escolar seja em si
optimista, como procuraremos mostrar.
Vejamos, então, as principais ideias dos autores em questão. A tese geral é a de que a
escola é um factor de reprodução da divisão social do trabalho. Ela é um aparelho ideológico do
Estado capitalista, que se encontra organizada em duas redes distintas: a rede primária –
profissional e a rede secundária – superior. Esta divisão traduz uma divisão social que ocorre logo
na escolarização, que é mais tarde transposta para a organização social mais ampla. Assim, os
filhos de operários são os frequentadores da primeira rede, enquanto os filhos da classe burguesa
os frequentadores do segundo tipo de rede. Tal processo de separação ocorre logo na escola
primária. O processo em si é feito através dum mecanismo duplo, mas simultâneo, de socialização
dos indivíduos sob formas diferentes da mesma ideologia, a da burguesia, conforme o tipo de
rede; e dum ministrar de conhecimentos diferenciados conforme também o tipo de rede escolar. O
objectivo é o mesmo: a reprodução da divisão social do trabalho de acordo com as necessidades
desse mercado de trabalho e da classe burguesa. No entanto, este processo não ocorre de forma
totalmente harmoniosa, existem resistências, ou, como dizem os autores, “contradições”
(Baudelot e Establet, 1999).
Assim, o processo de divisão dos alunos começa muito cedo, logo na escola primária,
como dissemos. É aí que a orientação destes para uma ou outra rede é decidida e com isso o seu
destino na divisão do trabalho, e não adianta, na perspectiva dos autores, aumentar a escolaridade
obrigatória porque a questão da orientação já está decidida desde início, funcionando, tal
processo, de forma dissimulada sob uma aparente neutralidade: «A orientação não faz mais que
registar um facto consumado desde o princípio. A orientação é um fenómeno superficial, a forma
sob a qual se apresenta o processo real de divisão é, no fim de contas, uma fachada. (...). Pela
mesma razão, a reivindicação do alargamento da escolaridade obrigatória (...), não só não
conduziria à abolição das redes de escolarização opostas, como as reforçaria, porque a divisão não
teve lugar no final mas no princípio da escolaridade obrigatória.» (Baudelot e Establet, 1999:98).
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Ocupa lugar central em todo este processo de repartição dos alunos o papel da
socialização ideológica (tal como em Althusser). Este processo é feito de forma explícita, ou seja,
através duma inculcação da ideologia burguesa a todos os alunos, sob duas formas distintas, como
dissemos acima, conforme o tipo de rede escolar. Tudo isto com a finalidade de «a todos os níveis
da divisão social do trabalho, cada um actue segundo as necessidades do trabalho, do direito e da
política burguesa» (ibidem:100). Tal processo materializa-se na transmissão dos conteúdos
manifestos dessa ideologia e também nas próprias práticas escolares, aparecendo aqui, uma vez
mais, a aparente neutralidade da escola: «As práticas escolares e o seu ritual são então um aspecto
essencial do processo de inculcação ideológica; deveres, disciplina, castigos e recompensas: por
detrás da sua aparente função educativa e técnica, asseguram a função essencial mas oculta de
realizar na escola a ideologia burguesa, de submeter a ela todos os indivíduos» (ibidem:101).
Mas, como referimos já também, tudo isto não sucede de forma totalmente pacífica,
existem contradições nestes mecanismos, resultantes da resistência que oferecem os alunos da
classe operária. No entanto, os autores apesar de reconhecerem este aspecto depressa avançam
com a ideia da existência de mecanismos que mitigam e ocultam tal processo de contradição na
socialização ideológica burguesa: as práticas escolares «repressivas» e sobretudo através da
recusa, da subjugação e do disfarce da ideologia do proletariado que é a «condição sine qua non»
do processo de socialização ideológica burguesa (ibidem:101). Também no trabalho dos
professores os autores, a quem consideram ser «o último elo na cadeia da reprodução social»
(Bonal, 1997:103), reconhecem a existência de contradições, mas, tal como em relação ao
processo de socialização ideológica e de divisão material dos alunos em geral, tais contradições
são abafadas por mecanismos que as disfarçam.
Conforme referimos acima, o processo de reprodução social também se faz através dum
ministrar diferenciado dos conhecimentos escolares transmitidos. Detenhamo-nos, um pouco
mais, neste aspecto e na análise que os autores fazem deste tipo de conhecimento, que anda em
torno de três ideias interligadas, que acabam por ligar ao conhecimento escolar, novamente, a
ideologia burguesa, como seria de esperar.
Em primeiro lugar, o conhecimento dado na escola está organizado e é transmitido de
acordo com as necessidades da divisão social do trabalho, através da tal diferenciação das redes
escolares. Assim, os alunos da rede primária profissional recebem um tipo de conhecimento
técnico, enquanto os da rede secundária superior recebem um tipo de conhecimento teórico e,
desta forma, se reproduz a ordem social existente:
É evidente que o aparelho escolar também contribui para a reprodução da qualidade da força de
trabalho (...). Esta contribuição para a reprodução da qualidade da força de trabalho consiste na
transmissão de conhecimentos e destrezas (...).
Está claro também que o aparelho escolar dispensa destes conteúdos (...) os alunos da rede SS. Se fosse
de outro modo, o processo de escolarização não poderia contribuir, à sua maneira, para a reprodução
das condições materiais da produção... (Baudelot e Establet, 1999:103).
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Acontece que esses conhecimentos escolares não têm um uso produtivo efectivo. O seu
uso é perfeitamente contextual, ou seja, encontra-se reduzido ao contexto escola. Tal facto deve-se
a um distanciamento existente entre as práticas escolares e as práticas produtivas. Ora, e para
terminar, a causa desta separação é a divisão do trabalho em manual e intelectual, que não é mais
que a tradução do interesse e da ideologia do conhecimento burguês que separa, precisamente de
acordo com o seu interesse, a teoria da prática e tal traduz-se na separação no interior da própria
escola entre dois tipos de conhecimentos diferentes, cuja frequência distribui logo ali os alunos
hierarquicamente, como vimos, e na tal separação geral entre a pratica escolar e a prática
produtiva:
Esta separação material das práticas escolares e das práticas produtivas em geral é um dos efeitos da
divisão do trabalho em manual e intelectual. Esta divisão determina as formas sob as quais se apresenta
o saber nas sociedades burguesas: a divisão entre a teoria e a prática. Dito de outra forma, não basta
apelar ao facto da separação escolar para deduzir as formas das práticas escolares. Há que ver que as
formas dessas práticas estão definidas, através da separação escolar, pela ideologia burguesa do
conhecimento, do saber e da ciência. Esta ideologia está caracterizada por uma separação entre a teoria
e a prática. Ela submerge as suas raízes na separação do trabalho manual e intelectual. A revolução
chinesa tem muito a ensinar-nos sobre esse assunto (Baudelot e Establet, 1999:104).

É esta separação entre estes tipos de conhecimento que os autores criticam. Para
terminar , há que realçar que a introdução da questão da resistência na escola, embora careça de
aprofundamento, pois o seu trabalho «não foi sustentado por qualquer pesquisa etnográfica
sistemática» (Morrow e Torres, 1997:150), abre caminho a posteriores investigações nesta área.
Parece-nos também relevante a análise crítica que fizeram do conhecimento escolar e do realce
que deram à questão da separação entre teoria e prática. Trata-se, evidentemente, duma
abordagem diferente da que faremos do conhecimento e não nos interessa em particular a questão
da separação do trabalho manual e intelectual, mas sim a possibilidade de conjugação neste tipo
de trabalho do tal conhecimento teórico com um saber prático, experiencial. E, nesse sentido, a
análise dos autores tem para nós um certo interesse.
Por fim, vamos debruçar-nos sobre a teoria da correspondência de Bowles e Gintis e sua
revisão, saindo assim do contexto europeu, em particular do francês, para o dos Estados Unidos.
Estes autores, partindo de uma análise histórica do sistema educativo americano,
concluem que a escola tem sido controlada pelas classes sociais dominantes e mais concretamente
pela dimensão económica do sistema social e de quem a controla. Assim, as mudanças ocorridas
na educação (as suas transformações, as suas reformas) respondem e são determinadas pelas
necessidades e transformações ocorridas na esfera económica associadas ao processo de
11
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Se existir interesse em realizar uma análise da influência destes dois autores e do marxismo estruturalista na
América Latina ver: Morrow e Torres (1997:150-157).
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acumulação capitalista. Tais transformações, na sua generalidade, têm como objectivo contribuir
para o aumento da produtividade dos trabalhadores, para atenuar e controlar os conflitos sociais e,
claro está, para a reprodução social das relações de dominação social, ou se quisermos, para
reproduzir as relações de produção capitalista (Bowles e Gintis, 1982).
Desta forma, admite-se a ideia de equilíbrio entre sistema educativo e sistema
económico. Mas, os autores defendem também que esse equilíbrio não é constante e que há
contradições em determinadas fases entre eles, ficando, nestes casos, a ideia de correspondência
comprometida. Tal deve-se ao facto do sistema educativo ser «relativamente estático», o que faz
com que «periodicamente» deixe «de corresponder às relações sociais de produção e, assim,
retardar o desenvolvimento capitalista» (Bowles e Gintis, 1982:172).
É este aspecto que, segundo Morrow e Torres (1997:161), afasta os autores «de forma
significativa dos modelos estruturalistas-marxistas de reprodução, que tendem a tomar como certo
o carácter automático da manutenção do processo de reprodução». Mas é este aspecto também,
que é o que acaba por conjugar uma visão determinista da educação com uma visão
transformadora da educação, aquele que apresenta uma das maiores fragilidades «no que diz
respeito à coerência interna do conjunto da sua abordagem. A teoria estruturalista europeia da
reprodução, essa pelo menos era coerente na sua avaliação negativa da educação como palco para
a acção revolucionária» (ibidem:162).
Feita esta leitura geral da abordagem dos autores vejamos, de forma mais específica, em
que consiste, ou melhor, em que aspectos se materializam a sua teoria da correspondência entre
sistema educativo e económico.
A ideia geral dos autores é que as relações sociais que ocorrem na escola são uma
réplica da divisão hierárquica do trabalho e este aspecto, conjugado com um mecanismo de
reprodução/socialização da consciência e das competências dos trabalhadores, faz com que a
escola se tenha transformado num elemento fundamental de reprodução da divisão social do
trabalho e, consequentemente, de reprodução da estrutura social, como já dissemos. Mais
especificamente, a tal correspondência entre educação e economia ocorre ao nível das relações de
autoridade, do sistema de recompensas e da organização das tarefas (falta de controlo sobre o que
se faz), que basicamente são idênticas (Bowles e Gintis, 1999).
Mas, o princípio da correspondência vai mais longe. Os diferentes níveis educativos
(bacharelato, licenciatura, etc.) correspondem a uma «organização interna comparável à dos níveis
da divisão hierárquica do trabalho» (ibidem:151). E mais, as desigualdades reproduzidas na
divisão social do trabalho correspondem àquelas que ocorrem dentro da sala de aula (Bowles e
Gintis, 1982).
Essencial a todo o processo de reprodução das relações sociais de produção é o sistema
de socialização, de reprodução da consciência dos trabalhadores. A escola, através duma
imposição ideológica, “treina” os alunos de acordo com essas relações para que adquiram
diferentes perfis laborais. Os alunos das classes baixas aprendem a obedecer, os das classes altas
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aprendem a dirigir e a controlar. Mas, tal como os autores a que antes nos referimos (Baudelot e
Establet), também estes chamam a nossa atenção para a ideia de resistência:
Os esforços para usar as escolas para reproduzir e estender as relações de produção capitalistas
defrontam-se tanto com a dinâmica interna do sistema educativo como com a oposição popular (Bowles
e Gintis, 1999:148).

A sua teoria foi objecto de várias críticas, nomeadamente: a do tratamento «superficial e
limitado» da questão da contradição e a do determinismo económico nas transformações
educativas, de que nos fala Bonal (1998:109), e também a das incoerências metodológicas, a das
provas empíricas «confusas», a do centrar a sua análise da correspondência na lógica formal por
depreciação dos conteúdos do conhecimento escolar, a da incompatibilidade entre a argumentação
«determinista e voluntarista» (revolucionária), e a da «falta de uma teoria do Estado», a que se
referem Morrow e Torres (1997:162-163).
De todas estas críticas, é particularmente interessante para nós a que tem a ver com a
não consideração do conteúdo do conhecimento escolar na explicação que os autores deram da
sua teoria da correspondência e logo na sua teoria da reprodução, o que quer dizer que não será o
conhecimento escolar em si o factor dessa reprodução, mas sim a forma das interacções
educativas, ou dito de outra maneira, o determinante será então o processo de socialização que
reproduz e corresponde às relações sociais de produção capitalista:
O núcleo do processo encontra-se, então, não no conteúdo da relação educativa – o processo de
transmissão de informação – mas sim na sua forma: nas relações sociais da interacção educativa (...) os
indivíduos são induzidos a aceitar o grau de impotência que terão de enfrentar quando forem
trabalhadores adultos (Bowles e Gintis, 1976:265; citados por Morrow e Torres, 1997:160).

Esta questão continua a ser descorada pelos autores mesmo após a revisão da sua teoria
inicial da correspondência, que manteve «os seus aspectos essenciais» (Morrow e Torres,
1997:163).
Resumidamente, tal revisão assenta numa análise mais complexa da ideia de
contradição. Os autores passam a considerar a existência de três esferas sociais que estão
estruturalmente articuladas: o Estado democrático, a família patriarcal e a produção capitalista. As
práticas dos actores ocorrem estruturalmente no interior de cada esfera, mas também se dão por
transferência através dessas esferas. Tais práticas podem ser reprodutivas ou transformadoras
(Morrow e Torres, 1997; Bonal, 1998).
Relativamente à escola, a revisão da sua teoria passa a admitir a existência da
contradição no interior da própria instituição, resultando tal facto de ela se mover entre duas
esferas com interesses contraditórios: a do Estado democrático e a da produção capitalista.
Procurando conjugar, assim, as finalidades destes dois espaços:
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a educação está directamente envolvida na articulação contraditória das esferas no capitalismo
avançado, o que se expressa em termos da dicotomia propriedade/pessoa: a educação reproduz os
direitos da propriedade, ao mesmo tempo que está em si mesma organizada em termos dos direitos das
pessoas (Bowles e Gintis, 1983b:20; citados por Bonal, 1998:110).

A manutenção dos seus aspectos essenciais fazem com que Moore (1988) desfira uma
dura crítica àqueles autores e à sua teoria da correspondência, bem como à sociologia da educação
marxista em geral:
O princípio da correspondência localiza a educação numa categoria que é insuficiente para apoiar a sua
tese. Uma consequência disto é uma incapacidade de reconhecer o carácter específico e distinto da
educação enquanto terreno (ou espaço) de direito próprio baseado nas relações sociais de produção de
conhecimento. Por sua vez, isto relaciona-se com a ausência, no interior da actual teoria marxista da
sociologia da educação, de uma teoria materialista (realista) do conhecimento (Moore, 1988:82; citado
por Morrow e Torres, 1997:166).

Como vemos, é a questão do tratamento insuficiente do conhecimento escolar e da não
consideração da educação como espaço específico que este autor denuncia nestas abordagens da
reprodução económica.
1.2.2.2. As teorias da reprodução cultural e de classe

Autores como Bourdieu e Bernstein procuram ter em conta nas suas análises os aspectos
insuficientemente tratados nas abordagens anteriores, pois como referem Morrow e Torres
(1997:166): eles «tentam realmente tomar em consideração o carácter distintivo e específico da
educação e da sua relação com a produção do conhecimento». Para além disso, estes e outros
autores recusam-se a realizar uma relação directa entre educação e economia, acentuando as
dimensões de classe e cultura nas suas análises da reprodução social. É da abordagem de alguns
desses autores, que apresentam uma nova perspectiva da reprodução (a de classe e não
económica), que falamos de seguida.
Os autores e teorias aqui apresentadas têm em comum o facto de estabelecerem uma
relação entre reprodução educativa e reprodução de classe e de verem na educação um campo
específico. Há, evidentemente, diferenças entre eles, que procuraremos também ir elucidando.
Vamos começar por nos referir à teoria da reprodução cultural e de classe de Bourdieu e Passeron
e de outros colaboradores, centrando-nos depois no trabalho desenvolvido por Bernstein.
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A análise de Bourdieu e seus colaboradores
A abordagem ao trabalho de Bourdieu e seus colaboradores será feita, essencialmente,
através da análise total ou parcial de três obras: Les Héritiers; La Reproduction; e La
Distinction12.
A ideia geral do autor é que a escola, através dum processo de reprodução cultural,
contribui para a reprodução social. Tal ideia está bem expressa nas seguintes palavras:
Ao constituir-se como a ciência das relações entre a reprodução cultural e a reprodução social, a
sociologia da educação define o seu objecto. Este objecto está contido no esforço de determinar a
contribuição dada pelo sistema de ensino para a reprodução das relações de força e das relações
simbólicas entre as classes, ao contribuir para a reprodução das estruturas de repartição do capital
cultural por entre essas classes (Bourdieu, 1982:327).

Antes de nos determos na explicitação das suas ideias e dos seus colaboradores convém
referir-nos, ainda que brevemente, a alguns aspectos mais amplos para depois nos centrarmos no
nosso objectivo, que é precisamente a realização de tal explicitação.
Em primeiro lugar, Bourdieu desenvolveu uma obra vasta, sendo a questão da educação
uma das várias tratadas no âmbito da sua abordagem. Conforme nos dizem, por exemplo, Bonal
(1998) ou Morrow e Torres (1997), a educação aparece enquadrada por uma questão mais ampla
que é a da cultura e das formas como a herança cultural dão acesso ao capital social e logo à
reprodução social. Por isso, ele é considerado como «um teórico enquadrado na versão francesa
da sociologia do conhecimento que pode ser encontrada em Durkheim, muito embora procure
integrar determinados elementos de Marx, Weber e outros autores. No entanto, é mais habitual ser
considerado um sociólogo da cultura, sabendo-se que a educação tem sido apenas um de vários
interesses presentes nessa área, entre os quais se podem encontrar, com especial relevo, a arte e a
ciência» (Morrow e Torres, 1997:172).
Outro aspecto característico deste autor é a múltipla influência que as correntes
funcionalista, weberiana e marxista tiveram no desenvolvimento da sua teoria, como está patente
acima. É, aliás, este aspecto que torna difícil o seu enquadramento pacífico numa dessas mesmas
correntes, como também já referimos13.
A teoria da educação de Bourdieu enquadra-se na noção de campos intelectuais, que são
«contextos de discurso e actividade cultural organizados como mercados de bens simbólicos»
(Morrow e Torres, 1997:173). Tais sistemas simbólicos são instrumentos de conhecimento, de
comunicação e de dominação/poder (Bourdieu, 1994). O autor baseia, assim, a sua teoria na ideia
12
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Caso exista interesse em aprofundar o trabalho deste autor e da sua equipa em matéria de sociologia da educação
e da cultura, ver Cancio (1987), que apresenta os trabalhos realizados por esta equipa desde 1962 a 1987.
Para uma discussão relativamente a este aspecto, mais precisamente para uma discussão relativa ao marxismo em
Bourdieu, ver Catani (2001). Aí é, aliás, visível a rejeição de Bourdieu às classificações que lhe fazem, porque,
como diz, são normalmente feitas em sentido perjurativo.
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da existência duma violência simbólica14 por parte destes contextos culturais, dos quais a
educação escolar é uma parte, na ideia da existência dum poder simbólico que é «invisível o qual
só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou
mesmo que o exercem» (Bourdieu, 1994:8-9). Segundo ele, é através desse tipo de violência que a
escola, ao impor os bens culturais das elites, contribui para a reprodução cultural e de classe,
como dissemos já. Vejamos, com mais algum pormenor, o desenvolvimento desta teoria.
Na obra escrita em 1964, conjuntamente com Passeron, Les Héritiers, os autores
constatam, partindo de dados recolhidos junto de estudantes universitários franceses, a influência
da origem social no rendimento escolar, destacando a importância do factor cultural no percurso
escolar dos alunos, sendo os das classes mais favorecidas os que mais beneficiam da escola. Os
autores apresentam-nos diversos dados relativos à representação dos alunos por classe social no
ensino superior, procurando mostrar como eles estão aí claramente distribuídos de forma desigual,
com vantagem para os alunos das classes sociais mais favorecidas. Esta desigualdade manifesta-se
também no tipo de cursos e estabelecimentos frequentados, etc., sendo sempre a vantagem em
favor dos alunos das classes mais altas. (Bourdieu e Passeron, 1982).
A explicação para tal desigualdade, encontram-na, essencialmente, nas diferenças
culturais dos alunos (capital cultural) e no tipo de cultura escolar, que se aproxima da cultura dos
alunos das classes sociais dominantes. É a confluência destes dois aspectos que determina
grandemente o percurso escolar dos alunos. Ou seja, o capital cultural dos “herdeiros” das classes
altas encontra-se em sintonia com os conhecimentos e com as práticas escolares, que, por isso
“aproveita” a herança cultural destes alunos duma forma preferencial.
Essa herança cultural traduz-se num conhecimento de domínios culturais (música,
teatro, pintura, etc.) e num saber - estar com os quais os outros alunos (os das classes não tão
altas), duma forma geral, só contactam na própria escola, e isto é evidentemente uma grande
desigualdade que se traduz na selecção diferenciada que a escola faz e na reprodução social
(Bourdieu e Passeron, 1982).
O que acabámos de referir é reforçado por Bourdieu, dois anos após a edição dos
Herdeiros, num artigo no qual refere que a herança cultural é formada por «um capital de
informação, de saberes, de usos linguísticos, mas também de atitudes e de posturas» (Bourdieu,
1966, citado por Catani, 2001:9) que está desigualmente distribuído em favor dos alunos das
classes altas. Nesse artigo está também presente outra ideia que acima é já formulada, que é a
análise da relação com o saber, «em detrimento do saber em si mesmo» (Catani, 2001:10).
Análise que é «uma das características principais da teoria de Bourdieu. Os educandos
provenientes de famílias desprovidas de capital cultural apresentarão uma relação com as obras de
cultura veiculadas pela escola que tende a ser interessada laboriosa, tensa, esforçada, enquanto
14

Esta teoria da violência simbólica insere-se numa teoria mais ampla da violência e da violência legítima,
incluindo a física cujo «monopólio» pertence ao Estado (Bourdieu e Passeron, s.d.: 14-15). Para uma análise mais
detalhada da ideia de violência simbólica, ou de poder simbólico, ou seja, para uma análise que extravase o
contexto educativo, ver Bourdieu (1982:101-110; 1994).
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para os indivíduos originários de meios culturalmente privilegiados essa relação está marcada
pelo diletantismo, desenvoltura, elegância, facilidade verbal “natural”. Ao avaliar o desempenho
dos alunos, a escola leva em conta, sobretudo (consciente ou inconscientemente), esse modo de
aquisição – e uso – do saber ou, em outros termos, essa relação com o saber» (Catani, 2001:10).
Efectivamente, a análise da relação com o conhecimento, mais precisamente da relação
com a linguagem e seus usos, é retomada com pormenor por Bourdieu e Passeron, não só no que
se refere aos alunos, mas também aos professores, na sua obra La Reproduction. Desse aspecto
falaremos adiante. Aliás, num artigo escrito em 1965, em conjunto com Saint-Martin, já os
autores falam da linguagem e da relação com a linguagem na situação pedagógica (Bourdieu,
Passeron e Saint-Martin, 1982).
Para já e para terminar a análise da obra em questão, devemos realçar que é por demais
evidente que para os autores a cultura escolar (o seu conhecimento e práticas) não é neutra, muito
pelo contrário, ela está muito próxima da das classes altas e por isso as favorece.
É na obra La Reproduction, que estes dois autores escrevem anos mais tarde, em 1970,
que a exploração duma teoria dos mecanismos da reprodução é realizada. É aqui que a análise do
como é feita essa reprodução é aprofundada.
A base do raciocínio dos autores assenta nas seguintes ideias: violência simbólica;
arbítrio cultural; autoridade e autonomia pedagógica relativas; trabalho pedagógico e produção de
um “habitus”; e aparente neutralidade e dissimulação das relações de força que estão na base de
todo o processo de imposição e arbítrio cultural. Sendo através do processo que envolve todas
estas ideias que a reprodução cultural e social se realiza.
Mais concretamente, a escola realiza uma violência simbólica ao impor, através da sua
acção pedagógica, uma dupla arbitrariedade no sentido duma imposição de conteúdos que
selecciona e também de práticas educativas com base nas relações de força que se estabelecem
entre as classes sociais e que determinam que ela (escola) imponha, de forma dissimulada e
“legítima”, as significações das classes sociais mais altas.
Portanto, a acção pedagógica escolar «reproduz a cultura dominante, contribuindo,
assim, para reproduzir a estrutura das relações de poder, numa formação social onde o sistema de
ensino dominante tende a assegurar o monopólio da violência simbólica legítima» (Bourdieu e
Passeron, s.d: 25). A escola caracteriza-se, aliás, especificamente por essa função de reprodução
cultural e social da qual está incumbida e ela «deve reproduzir-se como instituição (autoreprodução) para reproduzir o arbítrio cultural que tem mandato para reproduzir (reprodução
cultural e social)» (ibidem, s.d:87).
Mas, para que todo este processo de violência simbólica funcione é necessário que ele
permaneça dissimulado, que apareça como legítimo e que aquilo que se impõe apareça como
necessário, é preciso que funcione sob a capa de uma neutralidade real, mas que, na verdade, é
apenas aparente. Isto é conseguido dando à escola e aos seus agentes autoridade pedagógica e
autonomia relativa para exercer a sua acção pedagógica. É com base nessa autoridade, nessa
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autonomia e correspondente trabalho pedagógico que a escola legitima o seu trabalho de arbítrio
cultural e dissimula as relações de força que estão na base de tal arbítrio.
Na verdade, tal autoridade, tal autonomia e, consequentemente, tal trabalho escolar não
passam de uma delegação dada, de forma controlada e limitada, pelas classes altas para que a
escola e os seus professores realizem a produção dum “habitus” que sirva a tal reprodução
cultural e social.
Assim, a escola e os seus «emissores pedagógicos são (...) designados como dignos de
transmitir o que transmitem, autorizados pois, a impor a recepção e a controlar a inculcação por
sanções socialmente aprovadas ou garantidas», mas essa autoridade pedagógica (AP) é feita por
delegação e «é sempre uma delegação limitada», pois a instância pedagógica (no caso a escola)
que pratica a violência simbólica não define «livremente o modo de imposição, o conteúdo
imposto e o público ao qual ela se impõe (princípio da limitação da autonomia das instâncias
pedagógicas)», sendo a finalidade do trabalho pedagógico escolar a inculcação contínua do
arbítrio cultural realizado, ou seja, a realização dum trabalho que seja capaz de «produzir uma
formação durável, i.é., um HABITUS como produto da interiorização dos princípios dum arbítrio
cultural capaz de se perpetuar depois da cessação da AP e, por isso, de perpetuar nas práticas os
princípios do arbítrio interiorizado» e claro que a produção desse habitus deve estar «tão
conforme quanto possível» com «os princípios do arbítrio cultural que tem mandato de
reproduzir», que são os das classes dominantes (Bourdieu e Passeron, s.d:42,50,55,84).
Portanto, como vemos, o que existe é uma autonomia relativa por parte da escola e dos
seus professores, o que há é a ilusão da existência duma autonomia e neutralidade real, sendo esta
a melhor forma de se realizar a reprodução cultural e social, pois ela faz-se, assim, de maneira
dissimulada. O que há, também, é uma cumplicidade, consciente ou não, por parte dos professores
que os leva a servir-se da sua posição para manter e reforçar a sua autoridade pedagógica e,
simultaneamente, servir a tal reprodução cultural e social:
Nada melhor há feito para servir a autoridade da instituição e do arbítrio cultural servido pela
instituição do que a adesão encantada do mestre e do aluno à ilusão duma autoridade e duma mensagem
sem outro fundamento nem origem que a pessoa dum mestre capaz de fazer passar o seu poder delegado
em inculcar o arbítrio cultural para um poder de o decretar (...).
Ao conceder ao docente o direito e o poder de desviar para proveito da sua pessoa a autoridade da
instituição, o sistema escolar assegura-se do meio mais seguro de obter do funcionário que ponha todos
os recursos e todo o zelo pessoal ao serviço da instituição e, assim, da função social da instituição (...).
Assim, o artifício da razão universal pelo qual a instituição leva o docente a servir a instituição,
dispondo-o a servir-se da instituição, serve em definitivo uma função de conservação social (...): se a
liberdade que o sistema de ensino deixa ao docente é a melhor maneira de obter dele que sirva o sistema,
a liberdade que é deixada ao sistema de ensino é a melhor maneira de obter dele que sirva a perpetuação
das relações estabelecidas entre as classes (Bourdieu e Passeron, s.d:95,174,176).
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O mecanismo preferencialmente usado pelos professores para realizarem quer a função
social da escola, quer a manutenção da sua autoridade pedagógica, é o uso «magistral», erudito,
da linguagem, tornando-se esta num «instrumento de encantamento cuja função principal é atestar
e impor a autoridade pedagógica da comunicação e do conteúdo comunicado» (Bourdieu e
Passeron, s.d:148). Ora, como quer ela (a linguagem usada), quer os conteúdos transmitidos não
são mais que os das classes dominantes o que os professores e as escolas fazem é contribuir para a
reprodução social.
Como vemos, a questão do uso da linguagem e da relação com o saber faz parte das
análises destes autores, como tínhamos já dito. No caso dos professores, tal uso/relação tem a ver
com o que acabámos de enunciar e também tem a ver com um tipo de uso/relação que favorece a
adaptação destes profissionais ao exercício das suas funções:
A relação com a linguagem e com o saber que está implicada no primado concedido às palavras e à
manipulação erudita das palavras constitui, para o corpo professoral, o meio mais económico (...) de se
adaptar às condições institucionais do exercício da profissão e, em particular, à morfologia do espaço
pedagógico e à estrutura social do público (Bourdieu e Passeron, s.d:169).

No caso dos alunos, a análise que aqui é efectuada aproxima-se da anteriormente
exposta. Ou seja, defende-se que os alunos oriundos das classes privilegiadas são possuidores
dum capital linguístico que tem um uso positivo na escola e que desenvolvem uma relação com a
linguagem e com saber que é também aproveitado da mesma forma:
A língua burguesa não pode ser usada adequadamente senão por aqueles que, graças à Escola, puderam
converter a mestria prática, adquirida pela familiarização no grupo familiar, numa aptidão do segundo
grau no uso quase erudito da língua. Dado que o rendimento informativo da comunicação pedagógica é
sempre função da competência linguística dos receptores (...) a distribuição desigual entre as diferentes
classes sociais do capital linguístico escolarmente rentável, constitui uma das mediações mais
sofisticadas, pelas quais se instaura a relação entre a origem social e o êxito escolar (...).
Mas não se poderia adquirir uma linguagem sem adquirir ao mesmo tempo, uma relação com a
linguagem: em matéria de cultura, a maneira de adquirir perpetua-se no que é adquirido sob a forma
duma certa maneira de usar essa aquisição, exprimindo o próprio modo de aquisição as relações
objectivas entre as características sociais daquele que adquire e a qualidade social do que é adquirido.
Também é na relação com a linguagem que se encontra o princípio das diferenças mais visíveis entre a
língua burguesa e a língua popular... (Bourdieu e Passeron, s.d:157,158).

Por tudo o que até aqui dissemos, é possível verificar-se que há um grande
determinismo na obra destes autores, quer seja em relação ao papel social da escola, quer em
relação à acção dos professores. Na verdade, o trabalho escolar (TE) destes encontra-se
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controlado pelo próprio sistema de ensino (SE), por forma a que exerçam uma prática homogénea
e repetitiva, seja em relação aos conteúdos transmitidos, seja em relação aos actos de
comunicação e instrumentos usados para o fazer. O próprio recrutamento e formação dos
professores são realizados de acordo com esta lógica. Enfim, aos professores é dado um papel
rotineiro, por isso facilmente substituível, cujo objectivo é o de contribuir para a reprodução
cultural e social, como dissemos acima:
O SE tende a garantir ao corpo de agentes recrutados e formados para assegurar a inculcação condições
institucionais capazes (...) de os impedir de exercer TE heterogéneos e heterodoxos, i.e., as melhores
condições para excluir sem interdição explícita, toda a prática incompatível com a sua função de
reprodução (...).
A distinção medieval entre o auctor que produz ou professa «extraquotidianamente» obras originais e o
lector que, isolado no comentário reiterado das autoridades, professa «quotidianamente» uma mensagem
que ele próprio não produziu, exprime a verdade objectiva da prática professoral (...).
É preciso ver não somente adjuvantes da inculcação mas instrumentos de controlo tendentes a garantir a
ortodoxia do TE contra heresias individuais nos instrumentos pedagógicos que o SE põe à disposição dos
seus agentes (...).
Enquanto deve garantir as condições institucionais da homogeneidade e da ortodoxia do TE, o SE tende
a (...) codificar, homogeneizar e sistematizar a mensagem escolar (cultura escolar como cultura
«rotinizada») (Bourdieu e Passeron, s.d:84-85).

Este aspecto, o do determinismo da acção dos agentes, é dos que mais tem sido
apontado como uma falha da teoria da reprodução de Bourdieu e seus colaboradores. Isto não
quer dizer que o autor não dê lugar à acção na sua teoria. No entanto, a análise da obra a que nos
temos referido dá relevo essencialmente ao papel da estrutura sobre a acção. Ainda assim, é
possível encontrar nela excertos que nos mostram que efectivamente a acção e a ideia de
resistência/contradição não estão totalmente ausentes, o que nos prova, como referem Morrow e
Torres (1997: 170), a rejeição do autor do dualismo «estrutura versus prática»:
É somente na condição de ver que a integração dum grupo repousa na identidade (...) dos habitus
inculcados pelo TP (...) que se pode escapar à ingenuidade das filosofias sociais do consenso que,
reduzindo a integração dum grupo à posse dum repertório comum de representações, são impedidas, por
exemplo, de apreender a unidade e a função integradora de práticas ou de opiniões fenomenalmente
diferentes ou mesmo contraditórias, mas produzidas pelo mesmo habitus gerador (...). Mais, um mesmo
habitus pode engendrar tanto uma prática como o seu inverso (...).
basta apreender, a propósito duma relação parcial, os sistemas de relações circulares que ligam
estruturas e práticas, pela mediação dos habitus como produtos das estruturas (...), para definir os
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limites de validade (...) duma expressão abstracta como a de «sistemas de relações entre o sistema de
ensino e a estrutura das relações de classe» (...).
Se bem que afirmem a imanência da estrutura das relações de classe a todos os níveis da prática social,
os leitores estruturalistas de Marx, levados por uma reacção objectivista contra todas as formas
idealistas da filosofia da acção, não querem conhecer os agentes senão como «suportes» da estrutura e
votam-se, portanto, a ignorar a questão das mediações entre estrutura e a prática, por não conferirem às
estruturas um outro conteúdo senão o poder, em última análise, muito misterioso, de determinar ou
sobredeterminar outras estruturas (Bourdieu e Passeron, s.d:59,272-273,274).

Aliás, Bourdieu, mais recentemente, responde a essas críticas afirmando que elas não
tiveram em conta o carácter dialéctico das relações de dominação (Bourdieu e Wacquant, 1994;
citados por Bonal, 1998). Apesar disto, tornamos a repetir que, ao longo de praticamente toda a
obra em análise, o que está evidente é uma forte determinação do papel da escola e do trabalho
dos seus professores, é a existência duma autonomia formal e não real, e o que aparece de forma
muito clara é o papel da escola e dos seus professores na reprodução cultural e social.
Outra crítica que tem sido feita à teoria destes autores é a da não adaptabilidade a outros
contextos sociais e daí retirar-se a conclusão de que ela tem uma validade limitada. Estas leituras
são «simplistas e erradas», pois nem Bourdieu, nem Passeron «propõem (...) uma teoria da
reprodução da sociedade, nem sequer uma teoria da reprodução da educação como lei universal»
(Morrow e Torres, 1997:175,176). Do que eles nos falam é concretamente do sistema francês,
onde a relação entre reprodução social e reprodução cultural/educativa têm andado associadas,
mas esses dois modelos não «estão condenados a permanecer ligados num hipermodelo, o da
reprodução sócio-cultural, cuja validade transhistórica poderia supostamente fornecer uma
descrição, em todas as sociedades e em todas as épocas, das funções de reprodução social pelas
quais a escolarização formal é responsável...O trabalho limitou-se a descrever as associações
reprodutivas às quais um encontro histórico entre os dois modelos e o seu ajustamento recíproco
têm dado um carácter estável desde o século dezanove» (Passeron, 1986:621; citado por Morrow
e Torres, 1997:177).
O que é relevante apontar nesta obra e também já na anterior, é que ela representa uma
ruptura quer com as análises funcionalistas da sociologia da educação, ao contribuir para a
desmistificação do papel da escola pela forma como demonstra que os seus conteúdos e as suas
práticas pedagógicas não são neutras, quer com as teorias marxistas da sociologia da educação,
pois desloca a análise da relação entre sociedade e sistema de ensino feita com base na dimensão e
correspondência económica para a análise dessa relação a partir do papel específico da cultura e
da educação na reprodução da ordem das classes sociais.
É aliás o centrar efectivo nos conteúdos e nas práticas pedagógicas, através das quais se
realiza a reprodução cultural e social, que levam Hinojal (1991) a considerar que Bourdieu se
aproxima da abordagem da nova sociologia da educação:
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Bourdieu interessa-se pelo conteúdo e pelos processos educativos, e por este lado antecipa-se à nova
sociologia da educação (...).
A prática docente, na multiplicidade de manifestações analisadas por Bourdieu, desde a topografia da
aula até aos exames e as lições magistrais e sua linguagem, contribuem para legitimar o papel do
professor e o valor do conhecimento que se impõem, o que também o põe em relação (...) com os novos
sociólogos da educação (Hinojal, 1991:101,102).

Mas, não é só a análise dos conteúdos que está em questão, como dissemos antes e
acaba por estar expresso na citação que acabámos de realizar, é também a questão do uso e das
relações com a linguagem e com o saber que está presente nos estudos destes autores, seja em
relação aos alunos, seja em relação aos professores, como vimos. Esta perspectiva afasta-os das
anteriores análises funcionalistas e economicistas da sociologia da educação e, de certa forma,
aproxima-os de estudos bem mais recentes que precisamente se centram na análise dos usos do
conhecimento e nas relações com o saber no interior da escola15.
Para terminar e reforçando o que foi sendo dito, deve-se referir que o que está sempre
presente nas análises destes autores é a importância da cultura e do seu papel mediador entre
posição social de origem e posição social futura, na qual a escola tem um papel relevante, pois ela
dispõe do “monopólio da violência simbólica”.
A ideia de capital cultural possuído e da importância da escola como meio de
distribuição dos indivíduos na estrutura social realizada com base em tal capital é central nesta
abordagem. É aliás essa mesma ideia que anos mais tarde, em 1979, na sua obra La Distinction,
Bourdieu desenvolve ao realçar a importância das estratégias individuais e de classe usadas para
lutar pela posse de títulos escolares, como forma de reconverter ou mesmo transformar a estrutura
de capital possuído (económico, cultural e social) para assim salvaguardarem ou mesmo
reforçarem a sua posição social. Referindo-se ao caso concreto da burguesia diz-nos que a
reconversão «do capital económico em capital escolar é uma das estratégias que permitem à
burguesia industrial e comercial manter a posição de uma parte ou da totalidade dos seus
herdeiros» (Bourdieu, 1999:246).
A análise crítica do conhecimento escolar de Bernstein
Expostas aqueles que consideramos serem os principais contributos de Bourdieu e seus
colaboradores para a sociologia da educação, passamos a centrar-nos, de seguida, no contributo de
outro grande autor desta disciplina, Basil Bernstein. Devemos esclarecer que nesta parte
dedicamo-nos, sobretudo, às suas análises que de forma mais clara se enquadram dentro da
reprodução cultural e que coincidem com a sua análise do conteúdo do conhecimento escolar. Ou
seja, o estudo realizado pelo autor sobre a estrutura do discurso pedagógico, desenvolvido a partir
15

Destes estudos daremos conta adiante, no capítulo 2. Essas perspectivas são diferentes das apresentadas por
Bourdieu e Passeron, mas focam-se, pelo menos em parte, nas mesmas questões.
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dos anos 80, e que marca uma certa ruptura com tal abordagem reprodutora e sobretudo permite
pensar a possibilidade da análise do conhecimento não apenas centrada no seu conteúdo, mas
também no uso e relação que os actores desenvolvem com ele em contexto, é por nós analisado
em particular adiante, quando, precisamente, tratarmos das abordagens sociológicas da educação
que mais se dedicam à relação e uso do conhecimento efectuado pelos actores.
Este autor inglês foi, sem dúvida, um dos sociólogos que mais se dedicou ao estudo
crítico do conhecimento escolar e não só, pois também realizou abordagens ao conhecimento em
geral16. Pelo menos a partir dos anos 70 até aos seus derradeiros escritos, em 2001, o tema do
conhecimento esteve sempre presente, e esteve-o duma forma que foi sendo sempre refeita.
Questões como as da selecção, organização, distribuição, transmissão e avaliação do
conhecimento escolar, entre outras, fizeram parte das suas preocupações.
Mais recentemente, o autor não deixa sequer de colocar algumas destas questões fora do
âmbito escolar, num contexto social que ele designa por “Sociedade Totalmente Pedagogisada”,
que abre caminho a novos espaços e actores de educação (Bernstein, 2001) e, diremos nós, a
novos espaços de investigação. Aliás, tendo em conta a noção que o autor dá de prática
pedagógica, o que acabámos de referir torna-se ainda mais evidente:
Também quero deixar bem claro que o meu conceito de prática pedagógica não se circunscreve às
relações que têm lugar nas escolas. Entre as práticas pedagógicas incluem-se as relações entre médicos
e paciente, as que existem entre o psiquiatra e o chamado doente mental, as estabelecidas entre
arquitectos e planificadores. Por outras palavras, a ideia de prática pedagógica que utilizarei considera
esta como um contexto social fundamental através do qual se realiza a reprodução e a produção
culturais (Bernstein, 1998:35).

Apesar desta noção ampla, a verdade é que o autor se tem centrado, essencialmente, na
escola como espaço de investigação empírica. Seja como for, em nosso entender, tal noção é
muito importante, pois abre caminho a outros objectos de investigação para além do escolar,
como dissemos. Aliás, Bernstein coordenou alguns estudos de doutoramento que mostram a
aplicação do seu modelo teórico fora do âmbito escolar, como daremos conta no capítulo
seguinte.
Efectivamente, são diversos os autores a referirem-se à importância e à influência da
obra de Bernstein na sociologia da educação (Domingos et al., 1986; Bonal, 1998; Singh e Luke,
1998; Morais, 2001, 2005; entre muitos outros). Bonal (1998:86), por exemplo, considera que este
autor desenvolveu «uma das mais completas abordagens teóricas» na «sociologia da educação e
exerceu uma grande influência sobre a investigação educativa europeia».
Entre nós tal influência assume a sua maior visibilidade através dos trabalhos de
Domingos e seus colaboradores, que, desde há longa data, se têm dedicado ao estudo deste autor,
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ou se quisermos ao estudo de variados temas, que podemos agrupar em estudos sobre a sala de
aula, com base na fundamentação teórica de Bernstein (Domingos et al., 1986; Morais et al.,
1992; Morais et al., 2000; Morais, 2003, 200517). Esta autora também destaca a importância da
obra referindo-se ao seu aspecto metodológico, afirmando que Bernstein «Abriu, assim, caminho
a uma dialéctica permanente entre o teórico e o empírico em que o primeiro dirige o segundo e
este modifica e amplia o primeiro. A metodologia de investigação que originou foi, com efeito,
outro dos seus grandes contributos» (Morais, 2001:10).
Singh e Luke (1998:16), referindo-se a um dos seus últimos escritos, dizem-nos o
seguinte: «Seus conceitos de “classificação” e “enquadramento” continuam a ser das ferramentas
teóricas mais potentes e reveladoras para os que trabalhamos no campo dos estudos curriculares».
As questões a que acima nos referimos (selecção, organização, distribuição, transmissão
e avaliação do conhecimento escolar) têm sido tratadas tendo como pano de fundo, sobretudo, a
análise da relação entre os processos de transmissão educativa e o posicionamento dos indivíduos
na estrutura social, ou seja, a partir duma análise que procura ligar a estrutura das relações sociais
(nomeadamente as de classe, mas não só) e o processo de transmissão educativa, acentuando a
importância da estrutura interna do discurso pedagógico na reprodução ou mudança cultural. Há,
portanto, uma abertura à mudança, no entanto o percurso que fizemos da sua obra evidencia um
pendor para a reprodução.
Na verdade, e tomando como exemplo uma das suas mais recentes obras, podemos
confirmar o que acabámos de dizer: «a educação (...), é uma instituição pública, fundamental para
a produção e a reprodução das injustiças distributivas» (Bernstein, 1998:23-24). Um pouco
adiante e argumentando sobre as desigualdades presentes na escola, mais concretamente sobre a
distribuição do conhecimento, refere: «Se observarmos o conhecimento que transmite a escola,
descobrimos que se baseia num princípio distributivo, de maneira que os diversos conhecimentos
(...) são repartidos de forma distinta entre os diferentes grupos sociais. Esta distribuição de
distintos saberes e possibilidades de acesso não se baseia em diferenças neutras entre os saberes,
mas sim numa distribuição do conhecimento que transmite um valor, um poder e um potencial
desigual» (ibidem:26). Depois, defende que a «armadilha mediante a qual a escola desliga a sua
hierarquia interna de êxito das hierarquias de classe social (...) consiste em criar um discurso
mitológico que incorpora parte da ideologia e da organização política da sociedade» (ibidem:27).
Tais mitos são os da consciência e integração nacionais (sendo a ideia a da existência dum
organismo no qual os grupos se relacionam entre si através de funções interdependentes e
igualmente necessárias) e o mito da hierarquia (segundo o qual a tal hierarquia escolar se produz
com base na idade, nas características inatas e no déficit cultural dos alunos, encobrindo desta
forma a arbitrariedade que realmente pratica).
Apesar disto, não se deve ignorar que o autor considerou, como referimos acima, a
questão da mudança, das contradições, e da acção social, e fê-lo duma forma que consideramos
17
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ser muito mais evidente que em Bourdieu. Pois, como o próprio diz: «a miúdo, este discurso
mitológico e as solidariedades horizontais que trata de engendrar não são o suficientemente
eficazes para impedir as divisões e contradições no interior da escola» (Bernstein, 1998:29).
Existem outras diferenças, e também semelhanças, entre estes dois autores mais
representativos da reprodução cultural. Bernstein (1988) fala-nos deste aspecto ao confessar a
admiração que tinha pela obra do primeiro e dos seus colaboradores e da «relação intelectual
imediata» que com eles estabeleceu, aquando da sua estadia em Paris no princípio da década de
70, afirmando a complementaridade das suas obras:
Embora Durkheim não seja tão fundamental nas teses de Bourdieu como talvez nas minhas, havia um
elemento em comum que permitia o estreitamento de relações. Nas discussões com o grupo no Centro
estava claro que o nosso trabalho era complementar. Enquanto eles prestavam especial atenção à
estrutura da reprodução e às suas diversas expressões, eu interessava-me fundamentalmente pelos
processos de transmissão (Bernstein, 1988:19).

No entanto, mais recentemente, Bernstein (1998:36) critica as teorias da reprodução
cultural “parisina” (ou seja, Bourdieu e seus colaboradores) por, na análise que fazem da
reprodução cultural, se centrarem excessivamente no poder da classe social em impor o seu
arbítrio cultural, sem darem conta «de uma análise interna da estrutura do discurso, que constitui o
meio pelo qual se podem transmitir as relações externas de poder». Esta é, efectivamente, outra
diferença entre estas abordagens. Na realidade, Bernstein (1993; 1998) desenvolveu uma análise
mais profunda do discurso pedagógico e do processo de construção, organização e modos de
transmissão desse mesmo discurso que Bourdieu e seus companheiros18.
Para terminarmos esta abordagem geral a este autor, devemos referir também que ele
recusa a existência de uma relação directa entre educação e produção e critica aqueles que a
defendem. Para ele existe uma autonomia da educação em relação ao sistema produtivo e às suas
exigências, nomeadamente através do poder de uma “fracção” da classe média em manter a
educação autónoma dessa dependência/correspondência directa:
Algumas vezes aqueles (Bowles e Gintis) que centram a sua análise nas consequências educativas do
modo de produção contemplam o sistema educativo como um produtor de tipos de personalidade
relevantes para a produção (...). Estes escritores não deixam muito espaço na sua teorização à mudança,
ao conflito ou à contradição (...).
Argumentaremos que uma fracção da classe média se converteu em produtora e dissiminadora de teorias
de controlo social que institucionalizam em entidades de reprodução cultural e que se incorporam em
diferentes períodos de históricos nas relações sociais de produção. Preocupar-nos-emos em examinar as
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relações entre a relativa autonomia da educação e a reprodução da consciência da classe média
(Bernstein, 1988:161,162).19

Realizada esta apresentação geral do autor, foquemos, a partir de agora, o nosso
interesse na análise de parte da sua obra propriamente dita. Tal é feito numa perspectiva
essencialmente temporal, procurando incluir no tratamento que fazemos dos temas abordados as
suas considerações mais recentes. Damos particular relevo à sua abordagem do conhecimento.
Podemos dizer que inicialmente, anos 60 e anos 70, Bernstein (1988:25) centrou a sua
atenção nas questões da comunicação no seio familiar e sua relação com os códigos educativos:
«(1) Como regula a classe a estrutura da comunicação no seio da família e, portanto, a
orientação codificadora sócio – linguística inicial das crianças.
(2) Como regula a classe a institucionalização dos códigos elaborados na educação, a
forma da sua transmissão e consequentemente as formas da sua expressão».
A partir dos anos 80, o autor procurou desenvolver a sua teoria da transmissão educativa
com base na análise da estrutura do discurso pedagógico. Questão que, de aí em diante, foi sempre
aprofundando e que talvez possa ser expressa nos seguintes termos: como se transmite o
conhecimento nas relações pedagógicas? Existem princípios subjacentes à transformação do
conhecimento na comunicação pedagógica?
Como dissemos já, esta preocupação não é exclusiva da relação pedagógica escolar, ela
estende-se a outros campos, embora tal extensão se tenha tornado visível mais recentemente,
sobretudo a partir dos anos noventa.
Como dissemos também, é preciso não esquecer que todas estas questões têm como
pano de fundo a análise da influência social (poder e controlo simbólico) quer nos discursos, quer
nas práticas pedagógicas. Vejamos, então, as principais ideias do autor.
O estudo da linguagem foi para o autor importante para compreender a transmissão
cultural, as relações entre as formas de linguagem e as formas de relação social e «as
consequências sociais e educativas do acesso diferencial às formas de linguagem». Essa
abordagem à linguagem tem que ser, então, enquadrada numa preocupação mais ampla do autor,
que tem a ver com a compreensão dos processos de socialização (Bernstein, 1989).
Bernstein (1989) estudou a estrutura da comunicação das famílias em função da sua
origem social. Para o autor, cada classe social tem, tendencialmente, códigos diferenciados de
comunicação: a classe baixa usa o código restrito e a classe média o código elaborado. Tais
códigos, e a sua frequência de uso, sustentam-se em tipos de relações sociais específicas: os
códigos restritos estarão assentes em relações sociais do tipo da solidariedade mecânica, enquanto
os códigos elaborados assentam em relações sociais características da solidariedade orgânica (é
visível neste caso a influência de Durkheim).

19

Para uma análise mais detalhada deste aspecto ver: Bernstein (1988:161-185) e Domingos et al. (1986:217-239).

44

Assim, os códigos restritos caracterizam-se por assentarem em orações curtas, simples,
cujos significados são contextuais, localizados. Nestes casos, os significados são implícitos e,
desta forma, podemos falar de significações particularistas. Portanto, «o código restrito é
particularista no que diz respeito ao seu significado» (Bernstein, 1989:137), pois tais significados
estão mais vinculados ao seu contexto de uso e «às relações locais» e assim muitos deles podem
ter apenas significado para «aqueles que compartem uma história contextual similar». Quem é
socializado em códigos restritos «tem menos acesso às bases da socialização e, portanto, a
reflexividade pode ter um alcance menor» (ibidem:181).
Os códigos elaborados, pelo contrário, assentam em construções gramaticais mais
complexas, expressam-se mediante princípios de «racionalidade», e os seus significados são
normalmente explicitados, tornando-se públicos e, assim, estes códigos são universalistas, pois
são menos dependentes do contexto em que se expressam, tendo por isso um maior potencial de
abstracção e maior potencial de «autonomia». Quem é socializado com base em códigos
elaborados «tem mais acesso às bases da sua própria socialização, e, portanto, pode entrar numa
relação reflexiva com a ordem social que começou a controlar» (ibidem:181).
No que toca à aprendizagem de um e outro tipo de códigos, também existem diferenças.
Os códigos restritos podem «aprender-se informal e facilmente», enquanto a aprendizagem do
código elaborado passa, normalmente, por «um período muito maior de aprendizagem formal e
informal» (Bernstein, 1989:137).
Como dissemos acima, os códigos restritos assentam em relações sociais do tipo
“mecânico”, ou seja, na semelhança comportamental, em papéis fechados e na pouca autonomia.
Ao contrário, os códigos elaborados assentam na “solidariedade orgânica” e, por isso, há mais
espaço para a individualidade expressa num maior espaço para a inovação e autonomia.
Apesar de nos dizer que o modelo que apresenta trata de nos dar tendências e que todos
os membros de uma sociedade utilizam códigos restritos «em alguma ocasião» (ibidem:135),
também nos diz que o acesso a um tipo ou outro de código depende do posicionamento dos
indivíduos na divisão social do trabalho e que o sistema de classes, as classes mais favorecidas
entenda-se, procura limitar o acesso aos códigos elaborados20.
Ora, como vimos acima, de acordo com o autor, a posse e a socialização em códigos
elaborados permite maior reflexividade, enquanto o inverso se traduz tendencialmente em menor
reflexividade por parte dos actores, o que, em princípio, coincide com os interesses das classes
sociais dominantes.
Para Bernstein (1988), a escola tende a utilizar códigos elaborados, daí a existência de
uma maior dificuldade das crianças que são socializadas nas suas famílias na base de códigos
restritos em ter sucesso na escola. A elaboração desta ideia, portanto do «efeito das relações de
classe sobre a institucionalização dos códigos elaborados na escola», começou a ser desenvolvida
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no segundo volume da sua obra, mais precisamente num artigo intitulado “Escolas abertas –
sociedade aberta?”. É nesse volume que desenvolve a sua teoria da transmissão educativa, através
da qual explica o processo de reprodução cultural realizado na escola. Mais concretamente,
dedica-se à análise do conteúdo do conhecimento escolar (organização do conteúdo), à sua forma
de transmissão e avaliação e à forma como o poder e o controlo social de classe se manifestam na
estrutura do conhecimento escolar. O estudo destes aspectos, diz-nos o autor, deveria ser objecto
de análise da sociologia, pois é precisamente através deles que é possível detectar a influência da
classe social na educação formal:
Os mecanismos de selecção, classificação, distribuição, transmissão e avaliação do conhecimento
reflectem a distribuição do poder e os princípios de controlo social. Deste ponto de vista, as diferenças e
a mudança na organização, transmissão e avaliação do conhecimento educativo deveria ser uma área
fundamental de interesse sociológico (Bernstein, 1988:8).

Esta citação traduz, sinteticamente, a sua teoria da transmissão educativa e «a análise
crítica dos saberes escolares característica da “nova sociologia da educação”» (Forquin,
1992:95)21. Ela traduz também a maneira como o autor, nesta altura, realizou o estudo do
conhecimento, ou seja, através da análise da sua organização, transmissão e avaliação. Vejamos,
de forma um pouco mais demorada, o desenvolvimento da dita teoria.
Segundo Bernstein (1988), existem diferentes formas de institucionalização dos códigos
elaborados na escola, resultando delas diferentes consequências. Com o objectivo de perceber as
«estruturas formais de transmissão educacional» (Domingos et al., 1986.150) e as suas relações
com os princípios de poder e controlo social, subjacentes à estrutura social, o autor desenvolve
alguns conceitos que lhe permitem estabelecer o estudo das relações macro – micro. Esses
conceitos são: os códigos de conhecimento educacional, que são os princípios reguladores do
currículo, da pedagogia e da avaliação; a classificação e o enquadramento do conhecimento
educacional, que determinam a existência de um ou outro tipo de código; e, ainda, os conceitos de
pedagogia visível e invisível, cada qual mais ligado a uma ou outra fracção da classe média. Para
o autor podem, assim, estudar-se na escola os processos de reprodução e de mudança (partindo
dos conceitos referidos) através da análise do seu conhecimento e dos seus três sistemas de
mensagem (currículo, pedagogia e avaliação), como reflexo dos tais princípios de poder e
controlo que regem a estrutura social.
Com este objectivo, o autor começa por realizar uma análise geral, “muito abstracta”,
nas suas palavras, do currículo (tal estudo foi o primeiro esboço dos conceitos de classificação e
enquadramento do conhecimento educacional), ressaltando de tal análise a presença das relações
de poder. Partindo de uma análise da relação dos diferentes conteúdos, feita com base no estudo
21
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do estatuto relativo desses mesmos conteúdos (tempo e importância de cada conteúdo) e com base
no estudo da delimitação entre os conteúdos (consideração da delimitação das fronteiras entre
conteúdos, que pode levar a relações abertas ou fechadas entre eles), Bernstein (1988) chega a
dois tipos de currículos: o de colecção e o de integração.
O primeiro tipo de currículo diz respeito àqueles cujos «conteúdos (...) mantêm entre si
uma relação fechada, quer dizer se os conteúdos estão claramente delimitados e separados entre
si», o segundo tipo de currículo é aquele «em que os conteúdos mantêm entre si uma relação
aberta» (Bernstein, 1988:76).
Conforme o tipo de currículo que se tenha, assim se tem um tipo de pedagogia e
avaliação. Assim, como no currículo de colecção o conhecimento está organizado por conteúdos
isolados uns dos outros, cada professor pode, dentro de certos limites, pôr em prática formas de
ensino e de avaliação diferentes e independentes. No caso dos currículos de integração, como o
conhecimento se encontra organizado por forma a existir uma relação aberta entre os conteúdos,
as práticas pedagógicas e a avaliação seguem um padrão comum. Desta forma, e como refere
Bernstein (1988:77), o «currículo, a pedagogia e a avaliação formam um todo e devem ser
considerados como um todo».
Ora, este todo, ou seja, a forma como se organiza, se transmite e se avalia o
conhecimento escolar, é uma construção social que obedece a «modelos de autoridade e de
controlo. A batalha dos currículos é também um conflito entre diferentes concepções de ordem
social e, portanto, é uma batalha fundamentalmente moral» (Bernstein, 1988:76). Segundo o
autor, quem tem ganho essa batalha são os defensores do currículo do tipo colecção, pelo menos
na Europa. E este tipo de currículo caracteriza-se por ser altamente selectivo, pois, à medida que o
tempo passa, os alunos vão-se diferenciando cada vez mais uns dos outros. O conhecimento é
encarado como «sagrado» e a sua aquisição «não é tanto um direito, mas sim algo que tem de se
conquistar» (ibidem:77). Ele «surge como se fosse propriedade privada (...) e as pessoas que
possuem esse conhecimento aparecem como detentoras de um monopólio» (Domingos et al.,
1986:152). A selecção recai preferencialmente sobre os alunos das classes baixas e de uma forma
muito clara: «as ovelhas têm que ser separadas muito cedo das cabras e as cabras são consideradas
fonte de poluição» (Bernstein, 1988:77). Como facilmente vemos, o carácter reprodutor da escola
está bem patente nesta primeira análise do currículo escolar.
Continuando o seu estudo do conhecimento educacional, o autor, partindo da distinção
acima referida, passa a usar como instrumentos de análise desse conhecimento os conceitos de
classificação e enquadramento (inspirando-se em Marx e Durkheim), procurando, assim, perceber
os princípios (entenda-se as relações de poder e os princípios de controlo social) que estão na base
da organização dos currículos, ou dito de outra forma, que estão na base «dos três sistemas de
mensagem, currículo, pedagogia e avaliação, que são expressões do código de conhecimento
educacional» (Bernstein, 1988:83).
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A classificação é utilizada para estudar as relações entre os conteúdos, para estudar a
«natureza da diferenciação entre conteúdos», não os conteúdos em si (Bernstein, 1988:83). O
autor distingue entre classificação forte e débil, referindo-se o primeiro caso a situações em que os
conteúdos estão nitidamente separados uns dos outros e o segundo a casos em que existe uma
interacção entre os conteúdos, pois os limites entre eles são fracos e difusos. Portanto, este
conceito centra-se no «grau de manutenção dos limites entre os conteúdos», ilustrando a força
desses limites «a divisão do trabalho do conhecimento educacional» (ibidem:84). A classificação
traduz as relações de poder subjacentes às relações entre conteúdos e força dos seus limites: «é a
separação entre categorias do discurso o que mantém os princípios da sua divisão social do
trabalho» (Bernstein, 1998:38). Desta forma, o autor associa este conceito ao poder, que é quem
«preserva a separação» (ibidem:38) entre os limites de qualquer discurso, e mesmo que a
classificação seja débil também transporta «consigo as relações de poder» (ibidem:39). São essas
classificações que «disfarçam o carácter arbitrário das relações de poder» (ididem:44).
O enquadramento também não se refere aos conteúdos, mas sim à forma como se
transmite e adquire o conhecimento. O enquadramento refere-se «à relação pedagógica específica
entre professor e aluno (...). O enquadramento refere-se à força do limite entre o que se pode
transmitir e o que não se pode transmitir na relação pedagógica» (Bernstein, 1988:84). Quando o
enquadramento é forte, está muito claro o que pode e o que não pode ser transmitido, quando o
enquadramento é débil sucede o contrário. O enquadramento remete para as possibilidades de
controlo que professor e aluno têm relativamente ao que se «transmite e recebe no contexto da
relação pedagógica» (ibidem:84). No caso do enquadramento ser forte, as possibilidades de
escolha são muito reduzidas, acontecendo o contrário no caso de enquadramento fraco. Enquanto
o poder estava subjacente aos tipos de classificação, agora o princípio que está subjacente é o de
controlo, que é quem «estabelece as formas legítimas de comunicação adequadas» (Bernstein,
1998:37).
Sintetizando, o «princípio de classificação proporciona-nos os limites de qualquer
discurso, enquanto que o enquadramento dá-nos a forma de realização desse discurso» (Bernstein,
1998:44). Assim, a estrutura básica do currículo é explicado pelas variações de força da
classificação e a pedagogia pelas variações de força do enquadramento. Quanto à avaliação, o
outro sistema de mensagem do conhecimento educacional, ela «é (...) função da força de
classificação e do enquadramento» (Domingos et al., 1986.154).
Classificações e enquadramentos fortes traduzem um forte poder e um forte controlo de
classe sobre a estruturação do conhecimento. Tal materializa-se, por exemplo, na redução do
«poder do aluno sobre o quê, o quando e o como» recebe o conhecimento e no incremento do
«poder ao professor na relação pedagógica» (enquadramento forte), mas materializa-se também
numa redução do poder «do professor sobre o que transmite», bem como o seu poder perante
aqueles que defendem a manutenção das fronteiras fortes (classificação forte) (Bernstein,
1988:84).
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As combinações possíveis entre os tipos de classificação e enquadramento dão origem a
diferentes modalidades de código educacional, que, como já dissemos, são os princípios
reguladores do currículo, da pedagogia e da avaliação. Assim, uma classificação e um
enquadramento fortes originam um código de colecção, enquanto uma classificação e
enquadramento fracos originam um código de integração. Segundo o autor, o tipo de código que
predomina na Europa é o de colecção (Bernstein, 1988). Ora, este código defende a separação
clara dos conteúdos e isso «permite a repetição do passado» (Domingos et al., 1986:154) e, como
tal, favorece a reprodução cultural. A passagem dum código para outro tipo de código faz-se
sempre enfrentando «processos de resistência» e a passagem de um código de colecção para um
código integrado, que o autor defendeu existir na altura (anos 70, na Inglaterra), é fruto de
alterações «na divisão do trabalho» e nas novas formas de controlo social (Bernstein,
1988:103,104). Esta alteração corresponde a uma passagem de uma pedagogia visível para uma
pedagogia invisível, que não devem ser vistas «como simples dicotomias» (Bernstein, 1993:13).
Mas, isto não quer dizer que deixe de haver reprodução cultural, o que muda é a modalidade de
controlo social. Tal deve-se ao surgimento de uma nova fracção da classe média que passa a
controlar o campo do poder simbólico e a dominar a escola, que é um instrumento fundamental
para a sua reprodução cultural, embora esta (a escola) também o seja para a classe média que tem
uma relação directa com o campo económico. Tomemos as palavras do autor para ilustrarmos o
que referimos:
A proposição fundamental é que pode reproduzir-se a mesma distribuição de poder mediante
modalidades de controlo aparentemente opostas (...), as práticas pedagógicas constituem-se como
transmissores culturais da distribuição do poder. Ainda que as pedagogias visíveis e invisíveis sejam
aparentemente tipos opostos (...) ambas transportam consigo características de classe social (...). É mais
provável que se ajuste às características de uma pedagogia visível a fracção da classe média cujos
postos de trabalho têm uma relação directa com o campo económico (...), enquanto que é mais provável
que a fracção da classe média sem relação directa com o campo económico, mas sim com o campo de
controlo simbólico, e que trabalha em agências especializadas de controlo simbólico (...), se ajustem às
características de uma pedagogia invisível. Para ambas as fracções, a educação constitui um meio
fundamental de reprodução cultural e económica, ainda que (...) menos para a directamente relacionada
com o campo económico (Bernstein, 1993:83).

Assim, a pedagogia invisível, apesar do seu discurso de neutralidade, não é mais do que
a «expressão das relações de poder no campo do controlo simbólico e do domínio das novas
classes médias» (Bonal, 1998:95).
Estas são, sinteticamente, as principais ideias do autor no que toca à sua teoria da
transmissão educativa, que, como vimos, se centra na procura da compreensão das formas de
organização e transmissão do conhecimento educacional e no vislumbrar das relações de poder e
controlo social que estão na base de tal organização e transmissão.
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A sua teoria é essencialmente uma teoria da reprodução cultural, pois embora nos fale
da mudança, a verdade é que, como referem Morrow e Torres (1997:188), o seu estruturalismo
não foi complementado «por qualquer preocupação sistemática com as questões da acção e do
sujeito». Desta forma, não aprofundou uma teoria da mudança educativa, podendo «considerar-se
que a sua análise da mudança educativa a partir das mudanças nos modos de produção é
excessivamente simples e ignora o papel dos agentes» e também não estendeu a sua teoria «às
desigualdades provenientes do género e etnia» (Bonal, 1998:95-96)22.
O que acabámos de dizer é verdade, sobretudo, para esta primeira fase do
desenvolvimento da sua teoria da transmissão (década de 70), pois quando Bernstein, a partir dos
anos 80, passa a centrar-se no estudo da estrutura do discurso pedagógico, algumas respostas a
estas questões foram dadas, ocorrendo uma reelaboração do carácter estruturalista da sua teoria.
Efectivamente, o autor passa a falar-nos na existência de um espaço “gerado” no discurso
pedagógico que pode ser constrangedor, mas também pode ser possibilitador:
O dispositivo pedagógico gera a brecha e simultaneamente constitui uma tentativa de controlar essa
brecha. Não cria a brecha, a brecha é criada pela linguagem. Mas é uma tentativa de controlar a brecha.
E nessa tentativa de controlar a brecha, transmite-a (...). O controlo simbólico está destinado a controlar
as possibilidades do outro. Mas o dispositivo que cria o controlo simbólico também constrói as
possibilidades do outro (...). E o discurso não pode controlar o discurso e portanto o controlo simbólico
será sempre imperfeito. E incompleto (Bernstein, 1990:122).

Para além disso, ou melhor, complementado esse aspecto, está o reforço da ideia da
existência de espaços para o conflito, para a contradição, nomeadamente no que toca à
classificação, pois as suas funções «não costumam ser completamente eficazes e só raramente se
anulam completamente a possibilidade do outro, do impensável, do que foi reduzido ao silêncio»
(Bernstein, 1998:39).
Da explanação da sua teoria da estrutura do discurso pedagógico daremos conta adiante,
conforme explicámos no início da nossa abordagem a este autor.
1.2.3. A problematização do conhecimento escolar explícito
As abordagens aqui reunidas referem-se, sobretudo, a um conjunto de teorias que,
grosso modo, desde finais dos anos 70, se afastam quer das teorias da reprodução e do seu
determinismo excessivo, quer das teorias funcionalista e do seu excessivo optimismo. Com isto
não queremos dizer que não existam pontes entre as abordagens apresentadas anteriormente e as
que agora se apresentam. Por exemplo, a ênfase posta na base social do conhecimento
considerado escolarmente válido pelas teorias da reprodução cultural são «a base para o
22

Para uma análise mais profunda da sua teoria da transmissão educacional, nesta fase dos anos 70, ver: Bernstein
(1988) e também Domingos et al. (1986:115-214, 242-277).
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desenvolvimento da sociologia do currículo nos anos oitenta» (Bonal, 1998:115), que é
precisamente uma das abordagens a que nos iremos referir.
Trata-se de um conjunto de teorias que dão relevo à acção, ao actor, como forma de
realizarem a análise do quotidiano escolar, das sua práticas, do seu conhecimento. São abordagens
que penetram na escola. São teorias pós-estruturalistas, são teorias que podemos considerar
influenciadas pela sociologia da acção e pela sociologia do conhecimento. Referimo-nos à nova
sociologia da educação inglesa, à sociologia da educação baseada no interaccionismo, e à
sociologia do currículo, que de seguida apresentamos.

1.2.3.1. A nova sociologia da educação inglesa

O aparecimento desta abordagem deve-se à crise educativa e política existente no Reino
Unido em finais dos anos 70, crise que originou uma série de relatórios críticos do estado da
educação e da não consideração da escola em si como objecto de estudo por parte das ciências
sociais (Hinojal;1991). Foi este, portanto, o contexto do seu aparecimento.
São diversos os autores que consideram que a nova sociologia da educação inglesa, cujo
aparecimento data dos inícios dos anos 70, não se trata propriamente de uma escola de
pensamento, de uma corrente, mas sim de um conjunto de posições críticas relativamente à
abordagem funcionalista e ao seu posicionamento neutral relativamente ao conhecimento escolar
(Hinojal, 1991; Morrow e Torres, 1997; Bonal, 1998).
As considerações desta abordagem centram-se, precisamente, na necessidade de
elaboração de uma análise crítica do conhecimento escolar desmascarando as relações de poder
que estão na base da sua construção e transmissão. Enfim, trata-se de uma abordagem
problematizadora da corrente funcionalista feita a partir de «uma sociologia crítica do
conhecimento» (Morrow e Torres, 1997:281). É uma abordagem que centra o seu foco de análise
na visão problematizadora da escola, ao contrário do que sucedia com a corrente funcionalista. É
uma abordagem que defende o estudo efectivo da escola a partir de dentro. Apesar do seu
aparecimento datar do início da década de 70, só em meados da mesma e sobretudo na década
seguinte, é que a sociologia da educação «”entrou” na escola» (Bonal, 1998:68).
É uma visão que se bate contra o excessivo determinismo da acção social e que defende
precisamente o contrário, ou seja, a «capacidade autónoma dos sujeitos sociais em construírem o
mundo em que vivem», o que em termos escolares se traduz na capacidade dos actores
(professores e alunos) em descobrirem «o carácter ideológico do conhecimento que se lhes impõe
e, a partir desse descobrimento, poderiam construir um novo tipo de conhecimento mais de acordo
com os seus interesses vitais, capaz de ter um efeito libertador no desenvolvimento das suas
personalidades, a par de uma capacidade transformadora da realidade social» (Pablo, 1986:169).
Esta é, efectivamente, uma diferença, quer em relação às teorias funcionalistas, quer às
da reprodução, com excepção de Bernstein cujo determinismo foi sendo reformulado, como
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referimos antes. Por outro lado, e esta é outra diferença relativamente às teorias da reprodução,
mais propriamente à teoria da reprodução cultural de Bourdieu e Passeron, é dada aos actores a
capacidade de descobrirem e carácter “dissimulado” do conhecimento que se lhes transmite, o que
não sucedia na teoria destes dois últimos autores23.
O representante mais prestigiado da nova sociologia da educação foi Michel Young e a
obra que editou em 1971 e que reúne uma série de textos - Knowledge and Control: New
Directions for the Sociology of Education. Obra que Morrow e Torres (1997:271) consideram ser
uma das razões pelas quais esta abordagem nunca se chegou a constituir como uma verdadeira
corrente, pois nela estavam incluídos textos com «carácter aparentemente contraditório» e nela
estavam incluídos também «artigos de Bourdieu e Bernstein». A outra razão, apontada pelos
mesmos autores, foi o facto dos seus representantes «estarem constantemente num estado de
desenvolvimento intelectual» (ibidem:271-272).
Seja como for, esta obra é considerada como um ponto de inflexão na sociologia da
educação relativamente às teorias funcionalistas, tendo dado origem ao aparecimento de «uma
sociologia da educação crítica» (Bonal, 1998:121), cujo principal objectivo era tornar clara a
construção social do conhecimento legitimado e transmitido pela escola, aspecto central também
nas teorias da reprodução cultural, como vimos.
A ideia geral de Young (1982) e dos seus colaboradores é a de que a sociologia da
educação deve construir os problemas a estudar e não tomar como dados, como factos objectivos,
aquilo que estuda. Mais precisamente, na sua perspectiva há que problematizar o próprio processo
educativo, ou seja, há que questionar os conteúdos, os processos de transmissão e interacção dos
intervenientes no acto educativo. Ou dito de outra forma, o objectivo é descobrir os mecanismos
através dos quais se forma e transmite o conhecimento educativo escolar. Isto pressupõe um
estudo das interacções na sala de aula, das práticas de selecção e da construção social do
conhecimento escolar.
Da problematização do conhecimento escolar resultariam dois aspectos: por um lado,
esse processo permitiria desmascarar as relações de poder que estão na base da construção do
conhecimento transmitido; e, por outro lado, a partir daí seria possível construir com base na
interacção de professores e alunos um novo tipo de conhecimento, novas forma de transmissão e
assimilação que permitissem transformar a realidade social encontrada.
Segundo Young (1982:151), a sociologia da educação precedente e a da altura não
realizava este tipo de estudos, nas suas palavras os «sociólogos têm-se alheado quase
completamente do modo como o conhecimento é seleccionado, organizado e transmitido pelas
instituições de ensino». E o estudo disto é fundamental, na sua perspectiva, uma vez que a
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Bernstein (1998:27), que, como vimos, incluímos nas teorias da reprodução cultural, também considera que os
actores, ou pelo menos alguns actores, têm perfeita consciência de que conhecimento que a escola lhes transmite
não é neutro e que serve basicamente os alunos das classes mais favorecidas: «estou convencido de que alguns
grupos sociais sabem perfeitamente que a escola não é neutra, que pressupõe o poder familiar, tanto material
como discursivo...».
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«educação» se constituiu como uma «selecção e uma organização dos conhecimentos disponíveis
numa determinada época», por isso «a tarefa prioritária da sociologia é, ou deveria ser, relacionar
estes princípios de selecção e organização que estão na base dos programas com o seu
enquadramento institucional nas escolas e nas salas de aula e com a generalidade das estruturas
sociais» (ibidem:159). Portanto, a tarefa principal é perceber como o conhecimento, que é «uma
construção social», se organiza e transmite nos e «pelos programas escolares» (ibidem:151). O
autor diz-nos mesmo que se isso viesse a ser feito ocorreriam «avanços significativos na
sociologia do conhecimento em particular e na teoria sociológica em geral» (ibidem:151-152). É
visível a importância que o autor dá à sociologia do conhecimento e à articulação entre esta e a
sociologia da educação, facto reforçado nas seguintes palavras: «a sociologia da educação já não
se concebe como uma área da investigação distinta da sociologia do conhecimento» (Young,
1999:632).
Apesar de as proposições de Young e seus companheiros terem sido mais teóricas que
empíricas, há alguns estudos deste género, como o realizado por Keddie (1982) sobre os critérios
subjectivos que os professores utilizavam na avaliação dos seus alunos, mais precisamente sobre
as expectativas, positivas e negativas, que construíam acerca dos alunos e da forma como tal
construção influencia o seu percurso escolar. Este estudo demonstra bem a viragem da perspectiva
na explicação dos fenómenos estudados. No caso, trata-se de explicar o fracasso escolar a partir
da própria escola, mais precisamente das expectativas que professores e alunos criam.
A preocupação de partida destas investigações foi a realização de uma análise «daquilo
que os professores “sabem” acerca dos seus alunos e do modo como esse conhecimento se
relaciona com os programas que esses professores leccionam» (Keddie, 1982:238). A partir desta
formulação inicial chega-se à classificação que os professores realizam dos seus alunos – alunos
acima da média e alunos problema. Tal classificação é feita com base «em juízos de classe, do
comportamento social, moral e intelectual das crianças e adolescentes...» (Keddie, 1982:238). E
são as expectativas, positivas ou negativas, criadas, quer por professores, quer por alunos, que
ditam fortemente o êxito de uns e o insucesso de outros24.
Como se vê, a partir deste exemplo, o actor social e a sua acção são o centro da análise
desta abordagem para o estudo da vida diária da escola e isto «enriquece o estudo sociológico da
educação», mas é também este aspecto que faz com que se considere (a partir da ideia da
construção social do conhecimento e do relativismo dos processos de etiquetagem e de
diferenciação a que os alunos são sujeitos nas salas de aula) que os professores sejam os
principais responsáveis «da desigualdade educativa e, portanto, da desigualdade social» (Bonal,
1998:128,129). E isto é esquecer que o seu trabalho está sujeito a questões que lhe são externas,
como sejam as relações de poder (Whitty, 1985; citado por Bonal, 1998:128).

24

Entre nós existe uma explicação acerca da ideia de aluno ideal de Becker e das expectativas que pode ser vista em
Gomes (1987:35-49).
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Este é apenas um dos vários aspectos que levaram a que fossem realizadas críticas de
vária ordem a estas abordagens, que rapidamente entraram em crise. Para além desta, outras
críticas foram feitas, tal como nos dizem Morrow e Torres (1997): a desconfiança quanto ao rigor
científico dos seus estudos; a negligência de uma análise macrossociológica e política dos
fenómenos estudados; a não concepção de uma teoria da reprodução educativa, apesar da
preocupação com a construção social do conhecimento; o relativismo e subjectivismo exagerado;
uma concepção de conhecimento que leva a uma concepção idealista e teleológica do homem,
resultando tal concepção das influências de Freire e de Illich.
Mas, tal como nos dizem também estes autores, essa crítica, alguma da qual chega a ser
«insultuosa» e «histérica», não realçou aspectos positivos desta abordagem, como seja a
introdução de «uma série de questões importantes no que se refere às dimensões subjectivas da
construção da realidade» (Morrow e Torres, 1997:272).
Forquin (1995b:153) é outro dos autores que salienta o contributo da nova sociologia da
educação, referindo-se ao que considera terem sido os três contributos originais da mesma: «a
teoria do currículo como forma de organização e legitimação do saber»; «a análise das
representações e perspectivas subjectivas dos professores, como profissionais da transmissão do
saber»; «e o estudo dos processos de interacção pedagógica».
Também Bonal (1998:129-130) salienta o contributo desta abordagem na criação de um
novo campo de estudo da sociologia da educação: «Por um lado, do interesse pelo conteúdo da
educação surgiu o que se denominou “sociologia do currículo”, ocupada fundamentalmente em
desvendar criticamente os pressuposto tácitos existentes na organização e distribuição do
conhecimento educativo (...). Por outro, multiplicaram-se os trabalhos etnográficos sobre
diferentes aspectos da vida escolar e o debate metodológico acerca da validade e universalidade
dos métodos qualitativos aplicados à educação».

1.2.3.2. A sociologia da educação e o interaccionismo simbólico

Aqui pretendemos dar conta de alguns estudos que, grosso modo, se desenvolveram a
partir da influência do interaccionismo simbólico e da etnometodologia, estudos que ganharam
corpo a partir dos finais dos anos 70, princípio dos anos 80. Estes estudos, apesar da sua grande
diversidade, apresentam alguns aspectos comuns: assentam, normalmente, em «estudos
empíricos», na realização de «pesquisa de campo»; e dedicam-se, também normalmente, em todo
ou em parte «aos patamares mais restritos da realidade», ou seja, são, sobretudo, estudos
microssociológicos (Van Zanten, Derouet e Sirota, 1995:207).
Iremos, de forma breve, referir-nos a três temas estudados por estas abordagens: a
análise da sala de aula, do estabelecimento escolar, e da relação escola - comunidade. Destes, o
que tem sido mais estudado pela sociologia da educação é a sala de aula.
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Os estudos sobre a sala de aula são interessantes para nós, porque têm algumas ligações
ao estudo que desenvolvemos. Eles assentam a sua observação na acção dos actores envolvidos na
prática educativa, nas relações sociais que quotidianamente ocorrem entre os actores (professores
e alunos). Na perspectiva destas abordagens os actores são os construtores da sua acção e nesse
processo, professores e alunos, «aprendem por meio da interacção quotidiana que interpretam», e,
assim, «as acções são consequência de uma aprendizagem social ao mesmo tempo que
contribuem para definir a realidade social» (Bonal, 1998:131). Tais estudos chamam a atenção
para a construção da ordem social «como resultado de uma improvisação regulada» e também
para «a autonomia e a especificidade da situação» (Sitora, 1995:267).
A ideia de estratégia é central nos estudos sobre a sala de aula, sobretudo para a análise
da acção dos professores. «A estratégia, construída pelo próprio actor social, é o que dá
significação às acções e o que dá origem a determinadas práticas educativas» (Bonal, 1998:131).
Esta perspectiva desenvolveu-se, essencialmente, na sociologia britânica: «a sala de aula
aparece como um objecto “em si” no âmbito da sociologia inglesa da educação» (Sitora,
1995:265).
Woods (1977), Hargreaves (1978,1979) e Pollard (1982), todos citados por Bonal
(1998:131-133), foram três autores que desenvolveram esta ideia de estratégia para realizarem a
análise da acção dos professores. Para o primeiro, os professores para enfrentarem situações
difíceis na aula adoptam a estratégia de dominação, de negociação ou uma estratégia de ritual,
dependendo a adopção de uma ou outra estratégia de uma racionalidade individual que tem a ver
com questões de carreira profissional. Para Hargreaves esta perspectiva é incompleta, porque não
considera que as acções dos professores são também resultado da sua reacção a factores
contextuais, assim a estratégia dos docentes é fruto da criatividade individual de cada um e desses
factores externos. Por fim, Pollard procurou aprofundar os estudos dos autores anteriores a partir
de uma abordagem que articulou factores estruturais e a interacção na sala de aula para explicar as
estratégias adoptadas pelos professores; fê-lo a parir da ideia de trabalho de consenso (a
negociação entre professores e alunos), da cultura dos professores e da mediação institucional.
Há também estudos do mesmo género, ou seja sobre a prática docente, desenvolvidos
noutros países, como nos de língua francesa, por exemplo. É o que Perrenoud (1983) fez ao falarnos da improvisação regulada da prática dos professores. O mesmo autor estuda também, a partir
da análise quotidiana dos alunos, a sala de aula «como rede de comunicação» (Perrenoud,
1995:24).
Entre nós, gostaríamos de destacar os estudos sobre a sala de aula que vêm sendo feitos
há vários anos por um grupo de investigação (Grupo ESSA – Estudos Sociológicos da Sala de
Aula), centrado nas práticas pedagógicas, na aprendizagem de competências e no relacionamento
destes aspectos com o aproveitamento escolar (Morais et al., 1992; Morais et al., 2000).
Quanto aos estudos sobre os estabelecimentos escolares, eles surgiram essencialmente
nos Estado Unidos, na França e no Reino Unido e têm-se dedicados à análise de vários aspectos
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que se cruzam, como seja a análise da organização escolar (modelos de organização, etc.), do
trabalho, do efeito das características do estabelecimento sobre a socialização e o percurso escolar
dos alunos, da identidade/clima dos estabelecimentos (o clima organizacional dos
estabelecimentos escolares), das questões da liderança, da centralização ou
descentralização/autonomia do ensino e da forma como isso se reflecte na vida escolar, entre
outras (Derouet, 1995).
Van Zaten (1998) destaca precisamente o estudo do estabelecimento escolar como um
dos temas mais novos no contexto da sociologia da educação francesa, referindo, entre outras, as
investigações que se têm dedicado ao estudo da mobilização em torno dos projectos escolares.
No nosso país também têm sido realizados alguns estudos que pensamos poderem
integrar-se nas investigações sobre o estabelecimento escolar. Referimo-nos, por exemplo, ao
estudo desenvolvido por Lima (1998a), que se dedica à questão da participação na organização da
escola pública portuguesa. Podemos também referir o estudo de Estevão (1998), que se dedica à
análise da escola privada como organização, e ainda o estudo sobre o associativismo estudantil
dirigido por Lima (1998b).
No que toca aos estudos acerca da relação entre a escola e a comunidade, ou o espaço
local, poderemos dizer que muitos deles começaram por ser realizados por antropólogos,
nomeadamente em comunidades rurais. Os estudos acerca das relações entre a escola e o local, e
de uma forma muito sintética, têm procurado ver o papel da escola no desenvolvimento ou
declínio das comunidades locais, têm estudado a escola como factor de mobilidade das
comunidades, a escola como factor de integração social, as variações locais das práticas
pedagógicas, as relações entre a escola a política e a religião, a posição dos professores e a sua
integração nas comunidades locais, o papel da escola na socialização das crianças, as relações
entre professores e pais ou seus representantes, a análise das estratégias de relacionamento das
famílias com a escola, entre outros temas. Tais estudos têm sido desenvolvidos tanto em meios
rurais como em meios urbanos, normalmente bairros populares, muitos dos quais têm sido
enquadrados/estimulados por programas políticos mais amplos de luta contra a pobreza, de
desenvolvimento social desses locais (Van Zanten, 1995, 1998)25.
No nosso país este tema tem sido também alvo de algumas investigações. Referimo-nos,
por exemplo, aos trabalhos desenvolvidos por Benavente et al. (1992), Canário (1992, 1996a,
1996b), por Alves et al. (1996, 1997).
Mais recentemente, em 2003, esse interesse teve destaque na revista Educação,
Sociedade & Culturas que dedicou a este tema o seu número 20, sob o título “Escola e
Territórios”, sendo os textos aí apresentados produzidos no âmbito de um projecto de investigação
– ESTER (Escola e Territórios) – que integra investigadores das Universidades de Lisboa e do
Porto. Tais textos apresentam-nos as áreas principais de investigação empírica a partir das quais
25

Pensamos que entre nós podemos referir os vários programas de luta contra a pobreza e outros semelhantes, como
casos de políticas que enquadraram algumas das investigações realizadas no nosso país.
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se problematiza a relação escola – territórios, que podemos resumir nos seguintes pontos: «as
situações vividas em territórios periféricos», urbanos ou rurais; «os processos, as dificuldades e os
limites da construção de territórios educativos a partir da acção, contextualizada, dos vários
actores a nível local»; e «a exploração da abordagem biográfica» (Canário e Matos, 2003:6).
Existem ainda outro tipo de estudo que poderiam ser integrados nesta secção, como
sejam aqueles que se têm dedicado à investigação da experiência escolar dos alunos, abordando
temas como o da socialização entre alunos, ou o das aspirações escolares dos alunos locais (Van
Zanten, 1998). Um desses estudos é o que Perrenoud (1995) nos apresenta sobre o “ofício de
aluno”, no qual nos dá conta do conjunto de estratégias desenvolvidas pelos alunos para
realizarem o seu ofício, seja na avaliação, seja na sua relação com o saber.
Terminamos esta secção com um apanhado das críticas relativas ao interaccionismo
simbólico, que inspira muitas das investigações aqui apresentadas, que Bonal (1998) resume nos
aspectos que se seguem. Por um lado, este tipo de abordagem permite construir «instrumentos
muito úteis para descobrir a prática quotidiana dos agentes educativos» (ibidem:133-134). Por
outro, quando se passa do nível descritivo para o nível explicativo surgem as maiores fragilidades
destas abordagens e essas são: a falta de uma teoria que permita distinguir entre práticas
produtoras e reprodutoras da ordem social, o que faz com que «o interaccionismo simbólico nunca
descreva a forma como as estruturas sociais são incorporadas pelos agentes nas suas práticas
educativas» (ibidem:135); a não existência de «instrumentos adequados para identificar a origem
da mudança educativa», pois «o que se produz é uma omissão das condições que podem explicar
uma mudança nas acções dos actores sociais, que vá para lá da variabilidade individual de
práticas» (ibidem:135), trata-se, portanto, do pólo oposto aos marxistas estruturalistas que
desvalorizam a acção dos actores educativos e explicavam as mudanças educativas pelas que
ocorriam na estrutura social; por fim, centram na realidade quotidiana imediata dos actores a
explicação da sua intencionalidade.
1.2.3.3. A sociologia do currículo

Como dissemos acima, a preocupação geral desta abordagem é procurar desmascarar as
relações de poder que estão na base da definição do conhecimento escolar considerado
socialmente legítimo e válido. Dedicam-se, assim, estes estudos, à análise dos processos de
selecção e de omissão daquilo que é considerado conhecimento escolar e da forma como tais
processos têm efeitos sociais concretos, como seja a da manutenção da ordem social. Há, como
vemos, uma aproximação desta abordagem às teorias da reprodução cultural e à nova sociologia
da educação inglesa.
Trata-se, portanto, de uma abordagem que torna clara a construção social e histórica do
conhecimento escolar, que procura demonstrar como a pressão de determinados grupos sociais
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tem influência na construção dos currículos. As palavras dos dois autores que se seguem ilustram
o que acabámos de enunciar:
O currículo nunca é simplesmente um conjunto neutro de conhecimentos, aparecendo de certa forma nos
textos e salas de aula de uma nação. É sempre parte de uma tradição selectiva, da selecção de alguém,
da visão de um grupo do conhecimento legítimo. Tem origem nos conflitos, tensões e compromissos
culturais, políticos e económicos que organizam e desorganizam um povo. Como afirmei (...) a decisão
de definir o conhecimento de um grupo como o mais legítimo, como conhecimento oficial, enquanto o
conhecimento de outros grupos mal vê a luz do dia, revela algo extremamente importante sobre quem tem
poder na sociedade (Apple, 1997:131).

Vejo o currículo como um conhecimento particular, historicamente formado, sobre o modo como as
crianças tornam o mundo inteligível. Como tal, esforços para organizar o conhecimento escolar como
currículo constituem formas de regulação social, produzidas através de estilos privilegiados de
raciocínio. Aquilo que está inscrito no currículo não é apenas informação – a organização do
conhecimento corporifica formas de agir, sentir, falar e “ver” o mundo e o “eu”.
Exploro os efeitos do currículo através daquilo que chamo de epistemologia social da escolarização (...).
Uso o conceito de epistemologia para me referir à forma como o conhecimento (...) organiza as
percepções, as formas de responder ao mundo e as concepções do eu. O “social” que qualifica
“epistemologia” enfatiza a implicação relacional e social do conhecimento... (Popkewitz, 1994:174).

Enfim, estes estudos dedicam-se à selecção, organização e distribuição do conhecimento
escolar, ao currículo explícito/formal e ao currículo oculto, aos efeitos do currículo no trabalho
dos professores e também dos alunos, entre outros temas. É sobre alguns destes aspectos que nos
debruçamos de seguida, baseando-nos na análise das obras de alguns autores, particularmente na
do norte-americano Apple. As considerações que o autor faz são, na maior parte das vezes,
referentes aos EUA. No entanto, isso não invalida a pertinência das mesmas noutros contextos
geográficos e sociais, como é o caso do nosso país, ainda que tenha de haver um certo cuidado na
realização da sua “importação”, que não deve ser feita de forma mecânica.
Este autor, normalmente identificado como um dos maiores representantes da pedagogia
crítica nos Estados Unidos (Morrow e Torres, 1997)26, identificação que o próprio assume «como alguém profundamente envolvido na educação crítica, tanto na teoria como na prática»
(Apple,1997:9) – tem-se preocupado sobretudo com a análise da relação entre o conhecimento e o
poder: «a maior parte do meu trabalho tem vindo a focar o modo como esta relação é recriada e
transformada num conjunto de instituições: as escolas» (Apple, 1997:9). Na análise desta relação
conclui que «o que conta como conhecimento legítimo nas nossas instituições sempre teve
estreitas ligações com os grupos que detêm o poder (...) e com os conflitos pela alteração destas
26

Sobre este tema e sobre a influência da pedagogia crítica em Apple, ver: Morrow e Torres (1997).
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relações de poder», nomeadamente com o poder que tem a ver com a classe, o género, ou a raça
(Apple, 1997:10). Há, portanto, na abordagem do autor uma defesa de que o conhecimento
escolar contribui para a reprodução social, mas defende também o não determinismo desta
questão, defende a autonomia da cultura, da acção das pessoas, a possibilidade de actividades
contra-hegemónicas, de actividades contraditórias, de resistências e de «desafios e lutas pelo
poder» (Apple, 1997:11). Há, na sua obra, uma articulação entre a estrutura e a acção, o que está
ausente das teorias da reprodução na sua generalidade e de muitas das abordagens apresentadas
até agora.
O estudo destas e de outras questões, como a do trabalho dos professores, por exemplo,
é feito, muitas vezes, a partir de uma análise da produção e distribuição de textos escolares.
Vejamos, um pouco mais pormenorizadamente alguns dos seus trabalhos, aos quais juntaremos
alguns comentários e estudos de outros autores sempre que tal se manifeste pertinente.
Nos trabalhos iniciais deste autor (1986, 1987) está já patente o carácter social do
currículo escolar, ou seja, a base social presente na construção do conhecimento escolar e as
relações de poder subjacentes a essa mesma construção, questão que, como vimos acima,
acompanha toda a sua obra. Na obra de 1986 a sua preocupação é demonstrar como o currículo
contribui para a criação e manutenção do monopólio da ideologia das classes sociais dominantes.
Esta é a fase da sua da «teoria da correspondência» educativa (Morrow e Torres, 1997:284).
Na obra seguinte, Educação e Poder, que o autor considera ser «uma continuação
expressa» (Apple, 1987:9) do seu livro anterior, Ideologia e Currículo, Apple dá relevo às
dimensões de classe, género e raça na análise das relações de poder (quer seja de dominação, quer
seja de luta/conflito pelo poder e resistência ao poder) que configuram o conhecimento escolar,
debruça-se também sobre o que designa por “controlo técnico” do trabalho dos professores e a
produção de conhecimento por parte da escola, e sobre o papel mediador do Estado entre os
interesses das classes sociais dominantes e os interesses dos movimentos contraditórios e de
resistência ao poder instalado em termos de educação.
Segundo o autor, a escola não distribui apenas conhecimento, ela produz também
conhecimento. Ela produz o «conhecimento técnico – administrativo» que serve, «entre outras
coisas para expandir os mercados, controlar a produção, o trabalho, as pessoas...» (Apple,
1987:37), ela «ajuda na produção» deste tipo de conhecimento de que precisam «tanto a
acumulação de capital como o controlo laboral por um lado, e o papel da escola na estratificação
da população estudantil e na criação da segregação por outro» (ibidem:50). Mas, apesar disto, o
sistema educativo tem também um papel político no qual há, às vezes, espaço para a
«contradição» proveniente desse mesmo processo (ibidem:79), até porque o espaço cultural, do
qual faz parte a escola, tem autonomia relativa.
Esse tipo de conhecimento existente na escola tem também influência no próprio
trabalho dos professores, pois a partir dele «o Estado e o capital tentam controlar tanto o conteúdo
do que se ensina, como a forma como se transmite, e o processo laboral do ensino» (Apple,
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1987:51)27. Partindo de uma análise da forma do currículo, ou seja, do modo como ele está
organizado, o autor conclui que a ideologia empresarial penetra na escola e na sala de aula e que
isso faz com que os professores percam o controlo sobre o seu trabalho, sobre o planeamento e a
pedagogia, constituindo-se em meros executores através de procedimentos levados a cabo debaixo
daquilo a que chama de controlo técnico do trabalho. A análise da organização do currículo é,
então, a perspectiva eleita pelo autor para nos mostrar «o papel da ideologia “na” educação»
(Apple, 1997:44). Sejamos um pouco mais específicos.
Apple (1997:41) começa esta sua argumentação dizendo-nos que «Não é preciso muito
para perceber as actuais tentativas por parte do Estado e da indústria para fazer com que as escolas
fiquem mais de acordo com as “necessidades económicas”. Nenhum dos lados do Atlântico ficou
imune a estas pressões». Essa pressão, nomeadamente a do mundo empresarial, faz-se sentir de
forma «evidente no currículo, essencialmente em alguns aspectos importantíssimos do material
actual com que professores e alunos interagem» (ibidem:43).
Segundo Apple (1997) a escola, como outras instituições, tem sido submetida a novas
formas de controlo do trabalho, a processos de desqualificação e de separação da concepção e
planeamento da execução da actividade, o que acarreta a perda de um conjunto de qualificações e
conhecimentos por parte dos profissionais, mas também a um processo de requalificação dos
trabalhadores para poderem responder às novas exigências. A escola tem resistido, até há pouco
tempo, a estas transformações, mas «esta “autonomia relativa” pode estar a sucumbir»
actualmente (ibidem:47).
Essas transformações ocorrem através do chamado controlo técnico do trabalho, que são
processos de controlo subtis «incorporados na estrutura física do trabalho» (Apple, 1997:45). O
controlo técnico sobre o trabalho do professor torna-se por demais evidente, segundo o autor, no
elevado aumento do uso de materiais curriculares “pré- empacotados”:
É quase impossível actualmente entrar numa sala de aula americana sem ver, por exemplo, caixas e
caixas de materiais de ciências, estudos sociais (...) dispostos na prateleiras e para utilização. Neste caso
o sistema educativo compra um conjunto completo de material estandardizado, geralmente um que inclua
declarações de objectivos, todo o conteúdo e material curriculares necessários, acções dos professores
predeterminadas e respostas dos alunos adequadas e testes de diagnóstico e de aproveitamento
coordenados com o sistema. Geralmente, estes testes “reduzem” o conhecimento curricular a
comportamentos e conhecimentos “apropriados”.
Permitam-me dar um exemplo (...). O material está pré-empacotado em caixas de cartão com cores
atractivas. Está dividido em 105 módulos separados, cada um deles incluindo um conjunto de conceitos
predeterminados a ensinar. O material especifica todos os objectivos. Inclui tudo o que o professor
“necessita” para ensinar, possui os passos pedagógicos que um professor tem de adoptar para alcançar
27

Para falarmos deste aspecto vamos basear-nos numa publicação portuguesa na qual o autor reproduz, grosso
modo, a parte do seu texto original referente a esta matéria: Apple (1997:41-64). É possível encontrar a mesma
réplica numa publicação ainda mais recente de língua castelhana (Apple, 2000:11-44).
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os objectivos já estabelecidos e também traz os mecanismos de avaliação já incluídos. Mas isto não é
tudo. Não só predetermina quase tudo o que um professor deve saber e fazer, como também apresenta
por vezes as respostas dos alunos a estes elementos (Apple, 1997:47-48).

Este excerto mostra bem o tipo de controlo a que o autor se refere. Este tipo de controlo
tem como efeito no professor e no seu trabalho um processo de desqualificação. O que resulta,
como acima está claro, de uma predeterminação, realizada por «pessoas externas» (Apple,
1997:49), dos materiais curriculares, dos seus objectivos, processos, resultados e critérios
definidos para avaliação. Ocorre, assim, uma separação das tarefas de concepção e de planificação
da tarefa de execução, que passa a ser a tarefa essencial do professor. Desta forma, os
conhecimentos que os professores costumavam utilizar, «tais como a deliberação e planeamento
curriculares, planeamento de estratégias educativas e curriculares para grupos de indivíduos
específicos baseadas no conhecimento íntimo das pessoas» (ibidem:50), deixam de ser tão
requisitados e logo passam a ser desvalorizados. O professor é, assim, essencialmente um
executor, porque o currículo, a sua forma, vem já toda pré-formatada. E é assim que, à «medida
que os procedimentos de controlo técnico entram na escola sob o pretexto de “sistemas”
curriculares/educativos/avaliativos predeterminados, os professores são desqualificados»
(ibidem:50). Mas, para lá deste efeito de desqualificação há um outro paralelo de requalificação
do trabalho, visível nas instituições de formação de professores, em seminários, entre outros
locais:
Embora a desqualificação envolva a perda das capacidades, o atrofiamento contínuo de conhecimentos
educacionais, a requalificação envolve a substituição dos conhecimentos e pontos de vista ideológicos da
gestão. O aumento de técnicas de modificação comportamentais e de estratégias de gestão na sala de
aula e respectiva incorporação tanto no material curricular como nos reportórios dos professores,
implica estes tipos de alterações. Isto é, à medida que os professores perdem o controlo dos
conhecimentos curriculares e pedagógicos para as grandes editoras, estes conhecimentos são
substituídos por técnicas para melhor controlar os alunos (Apple, 1997:50).

Outro efeito desta incorporação do controlo técnico na forma curricular revela-se ao
nível da interacção entre os professores. Mais precisamente, prevê o autor que, fruto desse
controlo técnico, ocorra um cada vez maior isolamento dos professores, um trabalho cada vez
mais individualizado, com uma cada vez menor discussão sobre as questões curriculares e uma
cada vez maior perda de controlo sobre esse mesmo currículo. Enfim, prevê que os professores se
tornem «indivíduos desligados, separados tanto dos colegas como da verdadeira essência do seu
trabalho» (Apple, 1997:51).
Esse tipo de controlo técnico do trabalho está de acordo com o tipo de formação social
actual, a qual é largamente dominada por uma ideologia de mercado que, entre outras coisas,
assenta no individualismo das pessoas. Isto, em termos escolares traduz-se num conjunto de
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«características incorporadas nos meios de controlo técnico baseados na própria forma
curricular», características essas que «são idealmente apropriadas para reproduzir o indivíduo
possessivo, uma visão de si próprio que assenta no coração das economias de empresa»
(ibidem:56).
Mas isto não é totalmente líquido, pois tal controlo também poderá ter um efeito
contraditório, como aconteceu historicamente noutros contextos laborais, onde esse controlo
trouxe consigo a sindicalização.
Apple (1997) fala-nos também no efeito deste controlo sobre os alunos, que
basicamente é semelhante ao ocorrido nos professores. Ou seja, esse material de que falámos
antes tenta, tanto quanto possível, estabelecer respostas dos alunos também previamente
determinadas, tenta «determinar a linguagem e acção adequadas aos alunos, reduzindo-a por vezes
ao domínio de conjuntos de competências ou conhecimentos», que estão ao serviço «de interesses
técnicos» e este processo não é mais que «um mecanismo ideológico na manutenção da
hegemonia» da «pequena burguesia no terreno ideológico da escola» (ibidem:57).
Em termos gerais, os processos de racionalização e crescente controlo do trabalho
tendem, entre outros aspectos, a levar as pessoas a terem «uma consciência das regras e
procedimentos e o hábito de os seguir», quer dizer, as pessoas orientam-se essencialmente pelas
regras que dominam o seu trabalho (ibidem:58).
O autor termina dizendo que apesar de o controlo técnico sobre o trabalho dos
professores fazer com que usem um tipo de currículo previamente formatado, como vimos, que os
desqualifica, requalifica e anomiza, há a possibilidade, e há efectivamente resistências a toda essa
formatação prévia do trabalho dos professores, nomeadamente através de uma subversão no modo
de uso desses mesmos currículos28. Como ele diz, os professores e os alunos, apesar das
condições internas existentes podem «criar as suas próprias respostas criativas às ideologias
dominantes», podem «encontrar formas para utilizarem criativamente estes sistemas de formas
jamais imaginados pelos burocratas estatais ou pelas editoras empresariais» (ibidem:59), podem
tentar derrotar a ideologia do individualismo. É que, como defenderam «Gramsci (1971) e
Johnson (1979), a hegemonia é sempre contestada» (ibidem:64)29.
Esta análise é uma reflexão crítica acerca do trabalho dos professores, é um alerta sobre
a forma como os currículos prontos a usar, previamente formatados, por agentes externos à acção
educativa, controlam tecnicamente o trabalho dos professores, produzindo efeitos de
desqualificação, de perda de capacidade auto reflexiva, de requalificação, de individualismo, de
anomia, mas é também uma análise que chama a atenção para as possibilidades de resistência a
esse mesmo controlo técnico por parte de professores e alunos.

28

29

O autor dá-nos o exemplo de um professor que apesar de não concordar com o currículo o usava, mas usava-o
apenas três vezes por semana ao contrário dos cinco dias que haviam sido previstos (Apple, 1997:59)
Considerações sobre a influência da obra de Gramsci em Apple podem ser vistas em Morrow e Torres (1997:284299).
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Vários dos aspectos abordados neste livro são aprofundados no seu livro seguinte,
nomeadamente o tratamento dos grupos de pressão que estão na base da construção e distribuição
dos livros de texto, a análise dos tipos de textos/currículos e o papel dos professores, o controlo do
trabalho exercido sobre os professores e em especial sobre as professoras, pois o autor defende
que esse controlo é maior pelo facto de esta ser uma profissão exercida em muitos países
sobretudo por mulheres. Tudo isto é tratado no seu livro Professores e Textos (Apple, 1989). Este
é, aliás, considerado pelo próprio autor uma continuação dos dois anteriores.
Neste livro o autor reforça a ideia da existência de um controlo sobre o ensino e os
professores e sobre os currículos. Isto passa pela tentativa uma reestruturação do trabalho dos
professores de acordo com os interesses e ideologias empresarias, e por um controlo maior das
metas e «materiais curriculares» de forma a responderem aos interesses e necessidades
«industriais, militares e ideológicas» de um pequeno mas poderoso grupo «norte-americano»,
processo que, segundo o autor, não ocorre apenas neste país (Apple, 1989:20). A análise desta
questão não deve ser feita apenas com base na dimensão classe social, para além dela devem ser
também consideradas, pelo menos, de acordo com o autor, a raça e o sexo, pois, por exemplo, a
análise dos currículos mostra que «os textos e outros materiais prontos a usar na escola» têm
profundas relações com as características de classe, género e raça de quem publica tais materiais e
com as mesmas características dos professores para quem se produzem tais materiais curriculares
e livros de texto (ibidem:20).
O livro encontra-se dividido em duas partes. Na primeira, faz-se uma análise histórica
do controlo de trabalho dos professores, sendo a chave da percepção desse controlo o facto desse
trabalho ser exercido sobretudo por mulheres, como já dissemos, por isso ela é dedicada
sobretudo à explicitação dessa relação. Aqui expõem-se as consequências desse controlo já
efectuadas no livro anterior (desqualificação, requalificação, resistência...), pelo que não nos
deteremos nela30. A segunda parte do livro dedica-se ao estudo do processo através do qual o
currículo chega aos professores, detém-se no «processo mediante o qual certo conhecimento, em
geral o conhecimento dos grupos dominantes, obtém legitimação para ser utilizado pelos
professores nas aulas. E também examina a política e a economia das propostas nacionais que
reforçam este processo» (ibidem:22).
Esta segunda parte é um estudo acerca da economia política do livro de texto (que cada
vez mais enforma o currículo), ou seja, das formas e princípios subjacentes à sua produção,
distribuição e consumo. É também um estudo sobre os grupos de pressão que, mediante a
apresentação de livros e de propostas, procuram influenciar nas decisões a tomar sobre o que se
deve ensinar e sobre como deve ser o trabalho dos professores.
O currículo, na maior parte das escolas dos EUA, é definido por um instrumento, um
artefacto, o livro de texto, que é um livro estandardizado e específico para um nível e disciplinas
30

Existem outros estudos sobre o currículo que também se dedicam a esta temática, ou seja, a do controlo do
trabalho dos professores e da sua justificação estar associada ao facto de esse trabalho ser um trabalho dominado
por mulheres. É o caso do de Torres (1991) em relação ao caso espanhol.
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também específicas. A lógica subjacente à produção, distribuição e consumo destes livros resulta
da combinação dos interesses mercantilistas dos editores (a produção mediante o lucro) e do seu
poder cultural simbólico (Apple, 1989). Mediante isto e a interferência cada vez maior do Estado
na escolha do tipo de conhecimento a ensinar, aos professores «pouco lhes fica» para poderem
escolher os textos a usarem nas suas aulas (ibidem:88).
Para além destes textos, há outros destinados a influenciar a opinião pública e os
decisores acerca dos conteúdos a ministrar e da forma que deve adoptar o trabalho dos
professores, como dissemos. Apple (1989:23) distingue entre os textos humanistas, segundo os
quais a educação deveria estar assente em conhecimentos académicos, e os textos industrialistas,
que defendem uma ligação mais directa da escola e do seu conhecimento às necessidades
nacionais, nomeadamente às industriais e da «nova tecnologia». Tanto um discurso como outro
atribuem aos professores a culpa da crise da educação e defendem um currículo que estandardiza
e desqualifica o seu trabalho.
Por fim, o autor fala-nos ainda de outro tipo de texto, que tem vindo a ganhar cada vez
mais importância na nossa sociedade e nas nossas escolas. É o texto “tecnológico”, é aquele texto
que corre nos circuitos electrónicos, e que tem muita influência, na actualidade, no trabalho de
alunos e professores, e que também leva a processos de uniformização dos currículos. As
consequências da entrada cada vez maior deste tipo de texto, portanto, dos «currículos
informatizados» e respectivo equipamento tecnológico, ou seja, o computador, nas escolas, ao
nível do trabalho dos professores são várias e, grosso modo, vão no sentido das apontadas antes
quando autor nos fala do controlo técnico do trabalho dos professores. Assim, resulta da adopção
deste tipo de texto, uma vez mais, a «desqualificação» dos professores, com a perda de
habilidades e conhecimentos, nomeadamente os que dizem respeito à elaboração reflexiva dos
currículos e da avaliação para passarem a ser meros «executores isolados de planos,
procedimentos e mecanismos da avaliação» produzidos por outros agentes externos (ibidem:160).
Enfim, chega-se à conclusão já retirada antes, que vai no sentido de uma separação entre aqueles
que concebem e aqueles que executam. Paralelamente a este processo, ocorre também a perda de
poder dos professores.
Para além das consequências no trabalho dos professores, este tipo de texto e seu
equipamento, tem também consequências sobre os alunos, como seja a do aumento da
estratificação social, pois os «estudantes já familiarizados com o computador (...) progredirão
mais rapidamente. A estratificação social das oportunidades aumentará» (ibidem:160).
O interesse do autor pelos grupos de pressão na definição do currículo oficial e no
impacto deste na construção do “individualismo possessivo”, necessário à formação social actual,
do qual já fala no livro Educação e Poder, são aprofundados na sua obra O Conhecimento Oficial.
Este é um livro no qual o tema da privatização e comercialização do ensino público é, uma vez

64

mais, versado31, e onde, uma vez mais também, apesar da caracterização que o autor faz da
situação, que considera ser conservadora, nos remete, em simultâneo, para a possibilidade de se
praticar uma educação “progressista”, ou seja, nos remete para a possibilidade de uma acção
alternativa à hegemonia das classes dominantes (Aplle, 1996).
É possível ver nesta ideia, uma vez mais, a influência de Gramsci em Apple. Também
ele dizia que a hegemonia, qualquer hegemonia, é frágil. Como referem Morrow e Torres
(1997:257), há na argumentação de Gramsci um aspecto fundamental: «a hegemonia nunca se
encontra totalmente segura, permanecendo precária e necessitando de uma renegociação
contínua». É este aspecto que abre possibilidades para a acção alternativa. É pelo facto de os
«compromissos» não serem «sempre estáveis», é pelo facto de deixarem ou criarem um «espaço»
que há possibilidades «para acções mais democráticas» (Aplle, 1996:23). É neste quadro que o
autor propõe um programa crítico e renovador para a educação e para os seus agentes,
nomeadamente para e através dos professores.
Muito brevemente, o autor fala-nos da existência de um novo acordo, de uma nova
hegemonia, que é a do conservadorismo, e da forma como tal hegemonia e sua ideologia se
manifesta no controlo dos currículos, nomeadamente através dos livros de texto, no controlo do
trabalho dos professores e das consequência que daí advêm (a desqualificação, a intensificação do
trabalho, a cada vez maior perda de autonomia, individualismo, o atrofiamento da capacidade
reflexiva, a separação do planeamento da execução do trabalho, etc.), e na introdução da lógica do
comércio, da lógica da privatização nas escolas, nomeadamente através da inserção de canais de
televisão que emitem programas (noticiosos e publicitários) nas escolas. Fala-nos disto e de como
isto tem efeitos muito concretos sobre as vidas de professores e alunos. Estes são temas que, na
generalidade, já havia tratado nos seus livros anteriores. Neles também se foi referindo às
possibilidades de acções alternativas, mas neste fez, em nosso entender, uma análise mais
profunda deste aspecto ficando mais clara a sua visão política da educação, que culmina na
apresentação do que designa por sugestões de acção, na apresentação de um «programa crítico e
renovador», assente em processos criativos de acção, e em «sujeitos co-responsáveis
comprometidos no processo de deliberação democrática» (ibidem:15).
Assim, à medida que nos vai mostrando como a hegemonia contribui para atrofiar a
“educação crítica”, vai mostrando, em simultâneo, as possibilidades e os exemplos concretos de
leituras alternativas, subversivas, vai mostrando as possibilidades de desconstrução dos textos
oficiais que penetram nas escolas. Enfim, mostra-nos e defende claramente a possibilidade da
acção dos actores (acção alternativa, contra hegemónica), mesmo em situações que à partida são
contrárias a esse tipo de acção. Mesmo nessas situações há possibilidades de partir daquilo que é
um obstáculo à acção crítica para a construção de «possibilidades críticas» (ibidem:15):
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Outro norte-americano fala desta questão do poder empresarial e da penetração dessa cultura nas escolas e de
como tal está a transformar quantidades enormes de crianças em consumidores de acordo com os interesses
comercias das empresas: Giroux (2003).
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Não podemos dar por garantido que o que está “no” texto seja o que realmente se ensina. Nem tão
pouco podemos dar por garantido que o que se ensina realmente se aprende (...), os professores têm um
largo historial de mediatização e transformação do material textual quando o empregam nas aulas.
Também os estudantes (...) aceitam, reinterpretam e recusam selectivamente o que passa por
conhecimento legítimo (...).
Em cada livro de texto há, pois, múltiplos textos, com suas contradições, suas múltiplas leituras e seus
distintos usos. Os textos – sejam os manuais dos distintos níveis tão apreciados pelo sistema escolar,
sejam as novelas e todo o material suplementar que os professores empregam como complemento
daqueles ou como seus substitutos – fazem parte da complexa história da política cultural. Podem
simbolizar tanto a autoridade (...) como a liberdade. E os professores críticos de muitos países
aprenderam bastante acerca de como podemos empregar o material mais conservador como ocasião de
reflexão e desafio para clarificar com os estudantes as realidades que eles (professores e alunos)
experimentam e edificam. Podem investigar, como muitos deles o fizeram, materiais e experiências para
demonstrar a possibilidade de interpretações alternativas e opositoras do mundo que vão para além da
mera literalidade textual (Apple, 1996:80,81).

Assim, há sempre a possibilidade de se fazerem várias leituras dos textos, vários usos,
diríamos nós, desses textos. Elas podem ser feitas de uma forma «dócil», aceitando «o sentido
literal das mensagens», o que corresponde à aceitação da ideologia dominante; podem ser feitas
de uma forma «negociadora», o que corresponde a uma leitura que pode discutir uma ou outra
«afirmação concreta» do texto mas que aceita o conjunto das mensagens inseridas no texto; e
pode ser feita de forma «opositora», ou seja, uma leitura que corresponde a uma rejeição da
mensagem do texto na sua globalidade. Normalmente o que sucede é uma resposta mesclada e
«contraditória» por parte dos leitores aos textos que consomem (ibidem:80).
A forma como os actores respondem aos textos com que têm de trabalhar, ou que
simplesmente consomem para outros fins, é certamente um tema pertinente na actualidade. No
caso concreto da educação e dos professores e alunos, como diz Apple (1996:80), e de outros e
novos actores deste campo diríamos nós, há ainda muito trabalho por fazer para «mostrar como
(...) aceitam, interpretam, reinterpretam ou recusam total e/ou parcialmente os textos».
Apesar de defender e de dar casos concretos de acções subversivas relativamente ao
conhecimento oficialmente instituído, acções de desconstrução, construção e reconstrução desse
conhecimento, Apple (1996) também nos alerta para o perigo de leituras românticas desse tipo de
acções. Ou seja, alerta-nos para a dificuldade de implementação desse tipo de acções, o que se
fica a dever sobretudo à «intensificação» do trabalho dos professores, trabalho que cada vez mais
exige mais tempo, quer pelo acrescentar de novos temas curriculares, quer pelo acrescentar de
tarefas burocráticas. Perante tal intensificação, seria pouco realista imaginar «que a maioria dos
professores terão tempo suficiente e recursos para examinar e/ou reconstruir» o tal conhecimento
oficial que lhes chega sob diversas formas (ibidem:140,141).
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Seja como for, e apesar desta situação e de toda a situação de controlo e de intervenção
sobre a educação escolar e em particular sobre o trabalho dos professores, o autor acredita, como
já fomos dizendo, na educação crítica, na educação “progressista”. Segundo ele, e este é, podemos
dizer, seu programa político, para tal tipo de educação, para que isso aconteça, é necessário que os
professores e outros actores educativos criem comunidades onde se possam «articular,
compartilhar, desafiar e reconstruir» respostas que cimentem a «tradição crítica» (ibidem:183), de
forma a pôr em causa o conhecimento oficial que lhes chega. Trata-se de construir pessoas
reflexivas e sensibilizadas/comprometidas politicamente a partir da troca de experiências, a partir
de interesse diversificados, mas com um interesse e um compromisso comum: «modificar a
política cultural dominante e o modo como actualmente se levam a cabo a pedagogia e o
currículo» (ibidem:193). Trata-se de edificar comunidades que sejam capazes de combinar «acção
e reflexão com vista a resolver problemas político – culturais reais» (ibidem:193).
Trata-se, diríamos nós, de criar comunidades reflexivas, comunidades de aprendizagem,
comunidades de conhecimento, ou dito de outra forma, “comunidades de prática” (Wenger, 2001)
que consubstanciem estes aspectos, e também de estudar a existência ou não dessas comunidades,
de olhar para os locais de trabalho, nomeadamente aqueles que se encontram altamente
normativizados, controlados tecnicamente, usando as palavras de Apple (1997), e procurar ver se
por de trás dessa regulamentação da acção, existe ou não uma acção reflexiva, existe ou não
espaço para uma acção crítica, se existe ou não espaço para que os actores reconstruam o
“conhecimento oficial” que lhes chega, se existe ou não, num tempo de crescente
individualização, uma acção compartilhada, enfim, se existem ou não comunidades de prática
reflexiva.
Com isto terminamos a abordagem que realizamos a este autor. Parece-nos
particularmente interessante o salientar da possibilidade de uma acção alternativa, o ver na acção
dos professores e alunos a existência de uma certa autonomia que os torna capazes dessa acção
alternativa, o defender que os professores se devem tornar intelectuais transformadores e não
meros executores (aspecto que também é defendido por Aronowitz e Giroux, como veremos).
Julgamos que o seu trabalho abre horizontes na interpretação destas questões do conhecimento e
da acção das pessoas envolvidas na educação.
No entanto, como diz Bonal (1998:141), que considera que Apple é o melhor
representante da sociologia do currículo, pois através da extensão da sua análise a três níveis do
currículo, «o currículo explicito ou oficial, o currículo oculto e o currículo “em uso”» consegue
dar resposta a grande parte «das proposições da nova sociologia da educação», este autor apesar
de nos falar da acção alternativa, da resistência, «não realiza uma análise pormenorizada de como
se produzem as formas de resistência e de contestação na aula». Uma resposta mais direccionada
a esta questão é dada pelas teorias da resistência de que falaremos adiante. Seja como for e
estando de acordo com Bonal (1998), reafirmamos que a sua leitura é de uma importância
significativa também nesta área da possibilidade da acção crítica.
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Outros dois dos representantes mais significativos da pedagogia crítica são precisamente
Aronowitz e Giroux (1993), os quais também realizam uma análise dos currículos, a partir de um
certo «compromisso com os debates pós-modernistas» (Morrow e Torres, 1997:380). Vejamos as
suas palavras, que reflectem precisamente o que acabámos de referir:
Os anos sessenta testemunharam o início de uma abordagem à educação que divergia radicalmente da
tradição progressista, ainda que muitos dos seus princípios se baseassem em ideias progressistas, em
alguns elementos que optámos por designar de “pósmodernos”. (...) os educadores pósmodernos exigiam
que o conhecimento teórico demonstrasse a sua relevância para a prática e insistiam na importância da
prática e da cultura quotidiana para a constituição do conhecimento teórico. (...). Partindo de uma
relação dialéctica entre conhecimento e prática, os educadores pósmodernos crêem que o currículo só
pode constituir um estímulo melhor para a aprendizagem quando o conhecimento escolar se basear no
conhecimento tácito derivado dos recursos culturais que os estudantes já possuem (Aronowitz e Giroux,
1993:15).

É a este aspecto que os autores se referem quando defendem uma pedagogia da voz,
uma pedagogia que tenha em consideração a experiência dos alunos. É isso que os autores
defendem, bem como a necessidade de os educadores terem uma atitude mais crítica, e
simultaneamente imaginativa/possibilitadora, no que toca às relações entre conhecimento e poder
(Aronowitz e Giroux, 1993). Este aspecto de confrontação, de atitude crítica e emancipadora pode
levar a que se consiga implementar «um discurso pós-moderno de resistência» (Morrow e Torres,
1997:380). Voltaremos com maior pormenor às teorias da resistência, nomeadamente àqueles dois
autores e às suas ideias, na secção seguinte.
Outros autores têm-se dedicado também a demonstrar que o currículo é uma construção
social e que na base da sua definição conflitual está o papel, a pressão de diferentes grupos sociais
representativos de interesses diferenciados (científicos, políticos, profissionais), bem como o
papel do próprio Estado (Llavador, 1991; Goodson, 1997). O último destes autores, materializa
esta ideia realizando uma análise histórica do currículo, concluindo, entre outras coisas, que as
disciplinas escolares, como o caso das Ciências, são sustentadas pelos tais interesses que
pressionam a feitura dos currículos em diferentes épocas.
Por fim, vamos referir-nos, brevemente, à análise que Perrenoud (1995) faz do
currículo, particularmente no que toca à acção dos professores, que é quem põe em prática o
currículo. Análise que se aproxima, em alguns aspectos, da realizada por Apple.
Perrenoud (1995) fala-nos do currículo formal, aquele que é legalmente instituído, que
está escrito num plano de estudos, aquele que se situa no plano “teórico”, e do currículo real,
aquele que efectivamente o professor põe em prática, as actividades que efectivamente ocorrem.
Entre um e outro o professor realiza todo um trabalho de interpretação, de conversão, de
reinvenção “parcial”, de criação, que faz com que o currículo formal seja mais ou menos posto em
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prática. Portanto, entre o que «figura nos textos» e o que se faz nas aulas pode existir uma maior
ou menor diferença, conforme a acção dos professores (ibidem:42).
O currículo formal «fornece a trama, a partir da qual os professores devem elaborar um
tecido serrado de noções, esquemas, informações, métodos, códigos, regras que vão tentar
transmitir. Para passar da trama ao tecido, o professor realiza um trabalho permanente de
reinvenção, de explicitação, de ilustração, de realização, de concretização do currículo formal»
(ibidem:42-43). Conforme o professor se aproxima mais ou menos das «didácticas oficiais»,
assim se aproxima menos ou mais de um trabalho criativo, ou seja, se segue de perto essas
didácticas o seu trabalho criativo está mais comprometido.
Mas, todo esse trabalho, como alerta o autor, é controlado pelos órgãos oficiais, que se
esforçam por ver cumpridos os programas e as metodologias oficiais, ainda que pequenos desvios,
sejam tolerados. Assim, apesar de os «mecanismos unificadores» variarem «de um sistema
escolar para o outro», «todos os gestores do sistema se esforçam por torná-los suficientemente
poderosos para que o currículo real, criado por cada professor, não se afaste em demasia do dos
seus colegas e para que todos se inscrevam no campo determinado pelo currículo formal»
(ibidem:42-43). Como vemos, admite-se a acção autónoma dos professores, mas tem-se presente
também a acção controladora dos órgãos oficiais. E é entre estas duas realidades que o trabalho
dos professores, no caso, deve ser, em nosso entender, interpretado, para além de outro tipo de
controlos, como o dos colegas, por exemplo.
Esse trabalho que se materializa no currículo real não é fruto só da intenção do
professor, ele faz-se também através de um processo de negociação com os seus alunos, que
ocorre, muitas vezes, no decorrer da interacção na sala de aula. Assim, existe um trabalho prévio
de preparação da actividade pedagógica, o «trabalho artesanal», e um trabalho de «improvisação
regulada» que se dá no desenrolar da actividade na sala de aula, e é dum e de outro trabalho que
se obtém o currículo real. Assim, «a transposição pragmática do currículo formal não é gerida
unicamente pelas concepções didácticas do professor e pela sua imagem da cultura, mas depende
também dos alunos e da dinâmica do grupo-turma» (ibidem:51,52,53)32. As palavras seguintes
resumem o pensamento do autor em relação a esta matéria do currículo e do trabalho dos
professores:
Até aqui considerámos essencialmente o currículo real como a forma como se realiza concretamente,
numa turma, o currículo prescrito (...). Vimos que, mesmo quando é pormenorizado, o currículo formal
não pode “programar” completamente a actividade do professor e dos alunos, e que compete, pois, ao
professor organizar o seu trabalho quotidiano a partir da trama que a instituição lhe fornece. Desta ao
tecido quotidiano da actividade na sala de aula há um campo de manobra para uma interpretação que
tome em consideração não apenas tudo o que a instituição não prescreve, mas também tudo o que ela
32

Não é isto, ou algo parecido com isto, que sucede em muitas das nossas actividades diárias? Não temos que
redefinir aquilo que planeamos de acordo com os nossos interlocutores? Não é da interacção entre o planeamento,
ainda que possa não ter este nome, nem que não obedeça aos seus critérios mais rigorosos, e o imprevisto que
surge parte da nossa acção? Pensamos que sim.
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prescreve de forma vaga, a um nível de abstracção elevado ou de forma contraditória, ambígua ou
incoerente. A tudo isto, vêm juntar-se as preferências do professor e dos alunos (Perrenoud, 1995:53).

Sublinhamos o destaque que o autor dá ao “campo de manobra” que os
actores/professores, apesar do controlo que sobre eles ocorre, como vimos acima, têm para
poderem actuar de uma forma que não seja apenas aquela que está prescrita pelas entidades,
regulamentos e documentos oficiais. Como vemos, podemos encontrar nesta ideia uma ideia
próxima da de Apple (1996) e também da de Bernstein (1990, 1993, 1998) como mostraremos
adiante, pois ambos falam destes aspectos: por um lado, o controlo sobre a acção; por outro, a
possibilidade de encontrar espaços que permitam “fugir” a esse controlo.
Para além deste aspecto da planificação prévia e da negociação, do qual resulta então o
currículo real, há ainda um outro na abordagem do autor ao currículo: é que no desenrolar da
acção escolar ocorrem aprendizagens realizadas pelos alunos que escapam, quer à escola e aos
professores, quer, por vezes, aos próprios alunos, pois elas dão-se sem que estes tenham plena
consciência de tal. Este é outro tipo de currículo, o currículo escondido, que, «no seu sentido
restrito, refere-se às condições e às rotinas da vida escolar que regularmente geram aprendizagens
desconhecidas, estranhas àquelas que as Escola conhece e declara querer favorecer» (Perrenoud,
1995:57).
O autor dá-nos exemplos de algumas das aprendizagens deste tipo: aprender a viver na
multidão; a «matar o tempo, a esperar», a viver com a passividade; a ser avaliado por outros; a
«satisfazer as expectativas do professor e dos colegas»; «a viver numa sociedade (...)
estratificada»; a controlar e influenciar o ritmo de trabalho; a «funcionar em grupo restrito, a
partilhar e a utilizar, nesse grupo, os valores e os códigos de comunicação»; a relacionar-se com o
tempo, por exemplo, através dos horários; a diferenciar espaços públicos e privados de acção; e a
relacionar-se com «as regras e os saberes» (ibidem:57-58).
Acontece que muitas destas aprendizagens, que no caso concreto se reportam aos
alunos, mas que acontecem com todos nós, se dão sem que tenhamos plena consciência delas,
porque «funcionam num estado puramente prático» e desta forma «os esquemas que regulam a
nossa relação com o tempo, com o espaço, com os outros escapam largamente à nossa
consciência» (ibidem:58). A noção de currículo escondido remete-nos, assim, para as
aprendizagens informais, para a educação informal, que ocorrem nas mais diversas situações,
como as de trabalho, por exemplo. A este aspecto daremos especial atenção adiante.
1.2.4. As teorias da resistência
Alguns dos autores de que já falámos, nomeadamente Apple e também Bernstein,
referem-se já à ideia de resistência, por isso não podemos dizer que o que vamos aqui tratar é
totalmente novo.
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Estas teorias, tal como as apresentadas na secção anterior, afastam-se do funcionalismo
e das teorias da reprodução. Trata-se de uma corrente que, apesar das suas diferenças internas,
reúne um conjunto de autores que, não negando a não neutralidade da escola e do seu
conhecimento, vê no processo de dominação cultural e social que ela produz um fenómeno social
sujeito a resistências e contradições. A crítica essencial que estes autores fazem às teorias da
reprodução assenta na não consideração por parte destas da acção dos actores como forma de
resistência à ideologia dominante, na não consideração de contradições inerentes à própria escola.
Atentemos nas palavras críticas de Giroux (1997), um dos maiores representantes das teorias da
resistência, em relação às teorias da reprodução:
Segundo este ponto de vista, as escolas aparecem exclusivamente como centros de reprodução social, que
produzem trabalhadores obedientes para o capital industrial; o conhecimento escolar é visto apenas
como uma forma de ideologia burguesa; os professores, por seu lado são descritos muitas vezes como se
estivessem prisioneiros num aparelho de dominação que funciona com a precisão de um relógio suíço. O
trágico disto é que esta postura impede os educadores de esquerda de desenvolverem uma linguagem
programática para a reforma pedagógica ou da escola. Neste tipo de análise há escassa compreensão
das contradições, espaços e tensões característicos do ensino. Há também muito poucas possibilidades
para desenvolver uma linguagem programática, seja para uma pedagogia crítica, seja com vista à luta
institucional e comunitária (Giroux, 1997:33).

Afastam-se também do interaccionismo na medida em que, ao contrário destes,
consideram que aquilo que acontece nas escolas não é fruto exclusivo da actividade diária dos
actores que nelas vivem, mas resulta também de aspectos exteriores a esses actores. São
abordagens nas quais, aliás tal como em Apple, se procede a uma conjugação da acção e da
estrutura. Maclaren (1997) resume esta combinação, referindo-se ao caso concreto de Giroux, nas
seguintes palavras:
A compreensão de Giroux acerca da relação dialéctica entre estrutura social e acção humana vai
claramente contra a ideia de que os sujeitos humanos não são mais que o reflexo de uma certa essência
inata e ahistórica, e contra a ideia de que são vítimas passivas e prisioneiras na rede das formações
ideológicas. Giroux dotou os agentes sociais da capacidade de transcenderem a ubiquação histórica que
lhes atribui a sua cultura herdada. Em última instância, os indivíduos não sucumbem ante a
inevitabilidade de uma tradição que os mantém prisioneiros de ideias e acções prefixadas, antes são
capazes de utilizar o conhecimento crítico para alterar o curso dos acontecimentos históricos. Para
Giroux, os indivíduos são ao mesmo tempo produtores e produtos da história (Maclaren, 1997:17).

Assim, poderemos dizer que são abordagens que combinam nas suas análises a estrutura
e a acção, uma linguagem crítica (o desmascaramento da dominação) e uma linguagem da
possibilidade de mudança, nomeadamente através do uso crítico do conhecimento. Ou seja, o
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conhecimento aparece-nos, pelo menos em algumas destas abordagens, como um instrumento
possível de mudança.
As influências mais significativas desta corrente da sociologia da educação encontramse, como nos diz Bonal (1998) e de forma similar Morrow e Torres (1997), no marxismo
culturalista inglês, no marxismo humanista de Gramsci e na sua teoria da hegemonia e ainda na
sua análise dos intelectuais, na teoria da estruturação de Giddens, na teoria da acção educativa da
Habermas, na teoria feminista contemporânea, e na abordagem política da educação de Paulo
Freire.
Estas teorias vêem a escola como um espaço onde as classes dominantes procuram
realizar a reprodução da sua cultura e assim garantir a reprodução das suas posições sociais, mas
dão sobretudo atenção aos processos de resistência que ocorrem dentro dela e às possibilidades
que tais processos dão de mudança educativa. Fazem-no através do aprofundamento da análise da
autonomia relativa da cultura, que é visto como um espaço onde se encontram as possibilidades
criativas da acção humana e os determinantes estruturais da sua existência. Fazem-no ainda
através da análise da relação entre a consciência dos indivíduos e suas práticas, processo
considerado essencial para que se faça a distinção entre práticas reprodutoras e práticas de
mudança.
Estas teorias assentam muita da sua argumentação no conceito de hegemonia de
Gramsci (Bonal, 1998; Morrow e Torres, 1997). Assim, a hegemonia representa uma forma de
dominação que através dos seus instrumentos, dos quais faz parte o sistema educativo, procura
impor uma visão monolítica da realidade social aos dominados. Trata-se de um conceito que nos
leva para a dominação do indivíduo no plano mental e prático da sua acção diária. Através da
hegemonia tenta-se controlar, portanto, as formas de pensar, sentir e agir dos indivíduos.
Mas, como já terá ficado claro pelo acima referido, estas teorias defendem que existem
contradições nas hegemonias e é isso que faz com que possam surgir acções de sentido contrário,
com que surjam resistências, e com isso com que surjam acções contra – hegemónicas que levem
ao surgimento de novas formas de pensar e actuar, nomeadamente mais democráticas. Tal poderá
ser conseguido através de “programas” intencionais que procurem agir de forma clara nesse
sentido, como por exemplo, o programa político de educação que Freire defendeu (1969, 1975,
1977)33.
Mas as acções contra – hegemónicas, as acções de resistência não são necessariamente
precedidas de intencionalidade (Giroux, 1983). Quer dizer, pode produzir-se uma atitude de
resistência, um efeito de resistência sem que tenha havido uma intenção anterior de o produzir.
Por outro lado, pode suceder precisamente o contrário, ou seja, pode haver uma intenção de
33

A influência de Paulo Freire é visível em vários teóricos da resistência, como já dissemos acima, aliás ele é, em
nosso entender, um desses teóricos. Talvez o caso mais evidente dessa influência seja Giroux, que a partir da sua
leitura (e não só, também Gramsci o influenciou claramente), elabora o seu projecto político de educação radical
assente nos professores como intelectuais transformadores, como veremos. Na sua obra Os professores como
intelectuais (Giroux, 1997), tal influência é bem visível.
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provocar acções de resistência mas o resultado de tal intenção não vir a ser esse. Portanto, de
acordo com este autor a intenção e o efeito podem não andar necessariamente associadas.
Ainda de acordo com este autor, a resistência, embora seja influenciada pelas condições
materiais de existência dos indivíduos (classe, género, raça ou etnia), não é por elas totalmente
determinada, pois nada garante que os indivíduos que pertencem a uma mesma classe social, que
sejam do mesmo género, raça ou etnia, venham a ter o mesmo tipo de respostas perante a
hegemonia, ou seja, essas características das pessoas não garantem uma predeterminação da
«ideologia que cada um adopta, da forma como se interpreta um determinado texto, ou como se
responde a determinadas formas de opressão» (Giroux, 1994a:146). Desta forma, o autor transpõe
a barreira dessas condições materiais de existência como fontes de resistência. É o que faz na sua
abordagem dos intelectuais transformadores, entre os quais estão, ou devem na sua perspectiva
estar, os professores. É a este aspecto particular da sua obra, realizada várias vezes em
colaboração com Aronowitz, que nos vamos dedicar daqui em diante.
Aronowitz e Giroux (1992) atribuem um papel central aos intelectuais na actual
sociedade. Segundo eles, na sociedade dominada pelo conhecimento e pela informação, que se
constituem nas suas forças produtivas principais, os intelectuais desempenham um papel crucial,
pois possuem esse conhecimento e essa informação. Eles são os «novos actores históricos» e
devem ser contextualizados numa sociedade onde a «centralidade do conhecimento, dos discursos
especializados» e a «existência de novas comunidades discursivas, onde é trocada e adquirida essa
informação», é cada vez maior (ibidem:146,147). É neste contexto que Giroux (2003:36) nos fala
da responsabilidade dos intelectuais inseridos numa pedagogia pública que esteja «ao serviço de
uma democracia mais realizada».
No entanto, aqueles autores alertam para o aparente desaparecimento do intelectual
possuidor de um conhecimento crítico e a sua transformação em pessoal técnico, a sua
transformação «numa intelligentsia técnica» com funções muito diversas num contexto geral de
«racionalização e especialização das organizações modernas» (Aronowitz e Giroux, 1992:145),
estando sujeitos a uma série de constrangimentos próprios desse tipo de organização hierárquica e
burocrática. Apesar deste alerta, os autores acreditam que é possível alterar a situação através da
«formação de intelectuais no sentido clássico do termo: um estrato de pessoas que, apesar da sua
subordinação à organização das relações do capitalismo tardio, lutam, nos espaços onde se forma
o capital cultural, pela transformação da intelligentsia técnica numa nova espécie de intelectuais»
(ibidem:148).
É este tipo de raciocínio que é desenvolvido em relação ao caso concreto dos
professores. Segundo Giroux (1997), os professores, referindo-se particularmente aos professores
norte americanos, vivem um tempo de ameaça, um tempo de racionalidade tecnocrática e
instrumental que os reduz a técnicos executores de planos, de concepções, de procedimentos de
conteúdo, prática e avaliação predeterminados e decididos por especialistas externos e totalmente
afastados da realidade quotidiana escolar. Um tempo que faz com que percam autonomia, com
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que passem por processos de desvalorização e desqualificação profissional, como seja a
desvalorização do trabalho crítico e intelectual, que os transforma em «técnicos especializados
dentro da burocracia escolar» (ibidem:172). Enfim, um tempo dominado pela pedagogia baseada
na gestão, cujo enfoque «organiza a vida escolar em torno de especialistas em currículos, em
instrução e em avaliação, aos quais se atribui a tarefa de pensar, enquanto que os professores se
vêem reduzidos à categoria de simples executores de esses pensamentos. O facto é que não só se
desqualifica os professores e se afastam dos processos de deliberação e reflexão, mas também se
convertem a natureza da aprendizagem e a pedagogia da aula em processos rotineiros»
(ibidem:175). Como vemos, há uma grande semelhança entre esta análise e a realizada por Apple,
a quem antes nos referimos. Ambos os autores se debruçam sobre estes processo de
racionalização do trabalho dos professores e suas consequências no mesmo34.
E é neste clima, na perspectiva do autor, que os professores podem e devem lutar para
modificar a sua situação de trabalho, passando tal luta pela realização de uma autocrítica àquilo
que fazem e como fazem, passando tal luta pela sua afirmação como «profissionais da reflexão»,
como «intelectuais transformadores que combinam a reflexão e a prática académicas com o fim
de educar os estudantes para que sejam cidadãos reflexivos e activos» (Giroux, 1997:172). Desta
forma, os professores, para além de poderem modificar o seu trabalho em si, podem
comprometer-se com a realização de uma educação crítica, radical, que torne as escolas em
instituições básicas para a manutenção e o desenvolvimento de uma democracia crítica, uma
educação que prepare os seus alunos para a vida democrática dentro e fora delas, uma educação
onde os estudantes aprendam também «os conhecimentos e habilidades necessárias para viverem
em autentica democracia» (ibidem:35), uma educação assente numa pedagogia da linguagem que
dê voz aos alunos e às suas experiências e conhecimentos, por contraste à autoridade textual que
tem abafado essa voz, por forma a que essas experiências e conhecimentos venham a ser
integrados no currículo explícito (Aronowitz e Giroux, 1993). Vemos na defesa deste tipo de
pedagogia mais uma aproximação a Paulo Freire e, no caso, ao seu método dialógico (Freire,
1975).
Enfim, desta forma os professores podem comprometer-se com o projecto político de
educação, um projecto de pedagogia radical que combine a linguagem crítica e a linguagem
possibilitadora (Giroux, 1997), um projecto assente na cultura da libertação e justiça em que a
escola seja vista como um local de «aprendizagem crítica e empowermente social» (Aronowitz e
Giroux, 1993:87).
No entanto, os professores não têm sido pensados, nem por eles, de uma forma geral,
nem por outros, neste sentido, ou seja, no sentido de serem vistos e se verem a si próprios como
intelectuais, e esse é um aspecto essencial da mudança, quer como forma de repensar e alterar a
34

Julgamos que estas análises são úteis para pensar esta questão para além destes profissionais da educação, ou seja,
para pensar estes mesmos aspectos noutros agentes de educação que exercem funções noutros contextos que não
as escolas e que eventualmente possam estar sujeitos a processos semelhantes e como tais processos influenciam
também o seu trabalho.
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natureza do seu trabalho, quer como forma de se passar a ver a escola como instituição
democrática.
Existem pois, nesta perspectiva, várias vantagens em se pensar o professor como um
intelectual. Assim, ao perspectivar-se o professor neste sentido é possível pensar-se nele como
prático reflexivo35 do ensino, como indivíduo capaz de integrar o pensamento e a acção, como
académico e simultaneamente prático activo e reflexivo que articula teoria e prática. Sem isso, ou
seja, com a separação na actuação dos profissionais/professores da teoria da prática o que se
produz é o reforço «da tendência para se reduzir os profissionais a simples aplicadores de políticas
culturais estranhas aos interesses e ilusões das pessoas a quem se destinam» (Giroux e Flecha,
1994:8).
É possível criticar as ideologias que separam a concepção e o planeamento da
implementação e da execução, e pensar a educação como forma de potenciar uma classe de
intelectuais necessária para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, por contraste a
uma educação que só pensa nas qualificações técnicas (Aronowitz e Giroux, 1992; Giroux, 1997).
É exequível realizar uma análise das práticas concretas em que os professores estão
envolvidos, o que permite uma análise crítica das formas de pedagogia que vêem o conhecimento
como algo fixo que não dá voz à experiência dos alunos e logo não o entende como algo que se
constrói de forma dialéctica. A crítica a este tipo de pedagogia insere-se, certamente, no
entendimento que Giroux (1997:275) tem do conhecimento (e na crítica que faz à forma como o
“conservadorismo cultural” o entende) e que pode ser expresso nos seguintes termos: «O
resultado é um sistema retrógrado de textos e posições discursivas. Ao apresentar o argumento
com esta estrutura funcionalista, as relações entre sujeito e objecto vêem-se reforçadas, porque os
profissionais falam sempre pelos profissionais, e o valor da experiência quotidiana fica
intrinsecamente desvalorizada. Isto estabelece uma hierarquia que identifica os escritores,
professores, artistas e cientistas como “especialistas” de quem a gente comum deve sempre
esperar conhecimento, intuição ou inspiração. Os produtos intelectuais passam dos emissores
certificados institucionalmente aos receptores ordinários de uma maneira que se traduz muito bem
nas metáforas económicas do capitalismo moderno. A cultura é vista como o produto coisificado
da produção de um “génio”. Em vez de se entender como um processo dialogístico que se
desenvolve entre as pessoas, o conhecimento converte-se num valor estático que se pode
acumular e trocar. Esta concepção de conhecimento não admite que os relatos e imagens mudam
quando são vistos por pessoas diferentes, em diferentes lugares e em diferentes momentos
históricos. É incapaz de reconhecer que a recepção faz parte intrínseca do processo e que a
significação é sempre, portanto, local e contextual. Tampouco aceita o carácter recíproco dos
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Um dos autores que mais desenvolveu este aspecto dos práticos reflexivos foi Schön (1992, 1998). A ele e a este
assunto voltaremos adiante.
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actos da fala, a compreensão de que o conhecimento se produz no momento da recepção e de que
esta produção precisa ser estimulada e incrementada» 36.
É possível providenciar a base teórica e política para que os professores se envolvam
num diálogo crítico consigo próprios e com os seus alunos no sentido de reflectirem,
interpretarem e partilharem o seu trabalho com a finalidade de lutarem contra os discursos
opressivos. E ainda permitir, por fim, que os professores redefinam o seu papel como líderes
educacionais (Aronowitz e Giroux, 1993).
É com base nesta ideia, na da relevância em se pensar os professores desta forma, e
procurando realizar uma caracterização do trabalho intelectual e da função social dos professores
com intelectuais, que os autores elaboraram, partindo de Gramsci e da sua ideia de intelectual,
quatro tipos - ideais de intelectual, o que quer dizer que, em rigor, podem existir pessoas que
estejam em mais que num deles ou até em nenhum.
Temos os intelectuais conformistas, cujas práticas e «postura ideológica» favorece os
interesses das classes dominantes, ainda que muitas vezes o façam sem disso terem consciência.
São intelectuais que se definem como indivíduos não comprometidos politicamente (Aronowitz e
Giroux, 1992:160).
Temos os intelectuais hegemónicos, claramente defensores das classes dominantes, e
que se definem «conscientemente, através de formas de liderança moral e intelectual que
fornecem aos grupos e classes dominantes» (ibidem:161).
Temos os intelectuais críticos, que embora sejam críticos em relação à hegemonia não
se vêem a si próprios a desempenhar uma função política. Enquanto indivíduos realizam uma
acção crítica, mas fazem-no de forma descomprometida relativamente a qualquer movimento
social. Correspondem ao intelectual não comprometido que Mannheim e mais recentemente de
Habermas defenderam e de quem Aronowitz e Giroux (ibidem:160) discordam, pois defendem
precisamente o contrário, ou seja, defendem que o intelectual deve ter um papel social
comprometido, integrando-se em «movimentos sociais, armado de conhecimento teórico e prático
emancipatório».
Por fim, temos os intelectuais transformadores, aos quais já nos fomos referindo acima,
que conjugam o discurso crítico com a acção política. São indivíduos cuja acção não é limitada
pelo enquadramento académico e profissional em que têm que trabalhar, antes se associam a
movimentos externos às escolas, procurando com isso melhorá-las (ibidem, 1992).
Essencial neste tipo de atitude é: a combinação entre uma linguagem crítica e uma
linguagem imaginativa/possibilitadora; a combinação entre reflexão e acção; a combinação entre
36

Não desejando alongarmo-nos no comentário a este entendimento que o autor tem do conhecimento, uma vez que
iremos tratar do assunto do conhecimento com mais profundidade adiante, gostaríamos, no entanto, de destacar a
dimensão local/contextual de construção do conhecimento defendida pelo autor, bem como o seu entendimento
do acto de recepção como algo inerente a esse mesmo processo de construção do conhecimento. Uma vez mais
vemos neste entendimento, com o qual concordamos, uma aproximação a Paulo Freire e à sua forma de entender
como o conhecimento é ou deve ser entendido e produzido, forma que, como procuraremos mostrar, tem tido
muita influência na educação de adultos.

76

concepção e implementação da acção; a adopção de um papel crítico e político na definição do
seu trabalho; a aquisição de atitudes de liderança; o reconhecimento da parcialidade do seu
discurso (dos próprios intelectuais transformadores); a educação dos estudantes para uma
interpretação crítica da realidade; o desenvolvimento da “memória libertadora”, ou seja,
desenvolver uma acção que em simultâneo desmascare a opressão e promova a resistência (isto
está evidentemente relacionado com os dois tipos de linguagens que devem ser adoptados); e a
capacidade de tornar o pedagógico mais político e o político mais pedagógico, o que significa
introduzir a educação no espaço político por forma a que a instrução seja entendida como
instrumento de luta contra as relações de poder e que os seus actores, nomeadamente os
estudantes, se reconheçam como actores sociais com capacidade de reivindicação sobre as
condições da sua escolarização, e o que significa também o recorrer a formas de pedagogia
politicamente libertadoras, o que passa pela introdução do diálogo e da problematização do
conhecimento na vida escolar (Aronowitz e Giroux, 1992; Aronowitz e Giroux, 1993; Giroux,
1997).
Será quase desnecessário dizer, pelo acima referido, que é este tipo de intelectual que os
autores defendem como sendo aquele que os professores, e não só, devem adoptar. E nesse papel,
para além do que já foi enunciado, os professores podem ter, na perspectiva dos autores, uma
importância significativa no desmascaramento da aparente neutralidade do conhecimento escolar,
demonstrando as relações de poder que estão na base da construção desse conhecimento através
do questionamento dessa mesma construção, o que pode passar pelas seguintes interrogações,
entre outras: «o que conta como saber escolar? Como é que tal saber é seleccionado e organizado?
Quais são os interesses subjacentes, que estruturam a forma e o conteúdo do saber escolar? Como
se transmite aquilo que é definido como saber escolar?» (Aronowitz e Giroux, 1992:163).
Enfim, este será um dos aspectos que faz parte do papel do professor como intelectual
transformador e que se insere numa das traves mestras de todo o pensamento dos autores
relativamente ao seu tipo de actuação, a linguagem crítica. A outra trave mestra é, como já
dissemos, a linguagem da possibilidade. Estes são os dois aspectos básicos subjacentes a toda a
argumentação destes autores que representam as teorias da resistência.
Tal como dissemos antes, quando nos referimos a Apple, a perspectiva que pensa no
actor para além da estrutura, tal como o fazem os autores que acabámos de apresentar, ou se
quisermos a análise que dá ao actor a possibilidade de uma acção alternativa, ainda que viva e
trabalhe num contexto burocrático, parece-nos relevante. Julgamos que a conjugação da estrutura
e da acção é um instrumento de análise mais rico que aqueles que só pensam o indivíduo em
função da determinação da estrutura e também dos que o pensam num sentido completamente
inverso, ou seja, o pensam apenas em função da própria acção. Relevante para nós, é também a
conjugação entre teoria e prática, entre reflexão e acção, e o entendimento do conhecimento como
algo que se constrói na e pela acção “dialógica”, o que, em nosso entender, tem precisamente a
ver com a forma como se pensa a relação entre estrutura e acção.
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Apesar destas virtudes, e referimo-nos particularmente aos autores descritos, às teorias
da resistência tem sido apontada, entre outras, a crítica de não terem desenvolvido suficientemente
estudos empíricos, por forma a verificarem as suas hipóteses (Bonal, 1998).
Para terminar, devemos referir que existem alguns estudos desenvolvidos entre nós que
podem ser enquadrados dentro destas teorias. Um deles é o de Fernandes (1987), que investiga a
resistência assente, essencialmente, na dimensão sexual da desigualdade escolar.
1.2.5. A sociologia da educação e as diferenças: classe, género e raça
É nas abordagens da sociologia da educação que enfatizam as diferenças existentes na
escola com base na raça, etnia e no sexo/género que nos vamos deter de seguida. Uma vez mais,
tal não quer dizer que estes temas não tenham sido abordados já, como é possível observar-se pelo
que fomos escrevendo antes. Efectivamente, Apple e Aronowitz e Giroux, por exemplo, fazem
parte das suas análise com base nestas dimensões que vão para lá da que era tradicionalmente
usada na sociologia da educação: a classe social
As abordagens aqui apresentadas procuram demonstrar que a produção, manutenção e
reprodução da desigualdade escolar não ocorre apenas em função da classe social, ela está
presente e materializa também desigualdades de género e raça, quer seja relativamente aos alunos
e ao seu percurso escolar, quer seja, por exemplo, ao posicionamento diferenciado dos professores
de acordo como o seu sexo no sistema educativo. Para além deste aspecto, procuraremos
igualmente dar conta de estudos ou abordagens que defendem a análise do fenómeno educativo
escolar a partir, não de um tratamento isolado das dimensões raça, sexo e classe social, mas sim
de uma análise interdependente dessas três dimensões. Aliás, já antes fizemos referência a autores
que defendem este tipo de abordagem.
Os estudos que se dedicam a mostrar como a desigualdade escolar tem raízes também
nas diferenças sexuais dos intervenientes dizem-nos, grosso modo, que os actores mais
prejudicadas são as alunas e as professoras.
Tal pode verificar-se a partir da análise do currículo manifesto e dos livros de texto e do
conhecimento neles contido, que demonstram a existência de uma discriminação da mulher, quer
em termos de representação quantitativa, quer qualitativa (Bonal, 1998). Por exemplo, Bennett e
LeCompte (1990), citados em Morrow e Torres (1997), concluem nos seus estudos, acerca das
reformas educativas e dos currículos escolares, que a mulher tem sido esquecida nos textos
referentes à igualdade e à excelência no ensino, e que a escola continua a ser factor de reprodução
patriarcal, nomeadamente através da sua organização e dos conteúdos dos seus currículos.
Essa discriminação é visível também através do estudo das diversas formas de
transmissão cultural dos estereótipos de género, portanto através do estudo de um currículo oculto
que reforça a ideia, por exemplo, de que certos cursos são para mulheres, ou das expectativas que
os professores criam em relação aos alunos conforme o seu sexo (Bonal, 1998).
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Esta discriminação visível no interior da escola reflecte-se e é reflexo também do que se
passa fora dela. Ou seja, a sociedade também reflecte essa diferenciação, por exemplo, quando em
algumas comunidades rurais se continua a defender que as lides da casa são para as raparigas e o
trabalho fora de casa é para os rapazes (Pinto, 1999). Ora, esta diferenciação tem reflexos em
termos de percurso escolar, porque se as raparigas são para trabalhar em casa não necessitam tanto
de ir à escola.
Outra forma de demonstrar desigualdade sexual na escola é através do estudo do
posicionamento das mulheres no sistema educativo. Tais estudos concluem, entre outras coisas,
que normalmente as mulheres professoras não ocupam os lugares de chefia (Bonal, 1998) e
concluem também que é pelo facto de esta ser uma profissão em que a maior parte dos seus
agentes são do sexo feminino que o controlo do seu trabalho se dá com maior facilidade porque as
mulheres têm tido menor poder na nossa sociedade (Apple, 1989).
As investigações sobre as diferenças raciais nas escolas têm-se dedicado a procurar
demonstrar como o etnocentrismo se manifesta nelas. Estes estudos são conhecidos, normalmente,
por estudos multiculturais. Tais investigações fazem sobressair, entre outros aspectos, a rejeição
da cultura de muitas minorias étnicas por parte da escola, a selecção que a escola faz dos
conhecimentos a transmitir, que não inclui os dessas minorias, e a interacção selectiva que existe
por parte de alguns professores relativamente a essas minorias (Bonal, 1998; Morrow e Torres,
1997).
O estudo integrado das diferenças individuais, culturais e sociais com base nas
dimensões classe sociais, género e raça e a análise dos seus efeitos em termos de prática
pedagógica e constituição dos currículos, é uma realidade mais recente na sociologia da educação.
São vários os autores que criticam a abordagem das diferenças e dos seus efeitos apenas com base
numa das dimensões referidas, sobretudo àquela que se centra apenas na classe social (Apple,
1997; Aronowitz e Giroux, 1993; Giroux, 1983, 1994b, 1994c; Bernstein, 1993, 1998; entre
outros).
Como nos dizem Morrow e Torres (1997:368), a «sociologia do conhecimento escolar
compreendeu que as escolas definem o sucesso em termos das subjectividades associadas aos
códigos dos brancos, dos homens e dos economicamente prósperos...».
Estas análises podem ser enquadradas nos debates entre a modernidade e a pósmodernidade. É aí que a sociologia da educação se inspira para «interpretar as diferenças
individuais e sociais» (Bonal, 1998:194) a que nos referimos. No entanto, e a apesar do contributo
dado pelas teorias do pós-modernismo, pois elas podem «ajudar a questionar o reducionismo
teórico e contribuir para clarificar as relações entre raça, classe e género na prática educativa, no
currículo e nas formas culturais», tem que se ter em atenção que elas podem também, pela
«valorização infinita das diferenças», ser impeditivas na medida em que essa «celebração da
diferença (...) enfraquece ou perde de vista as bases de unidade necessárias para a formação de
comunidades», o que impossibilita a acção estratégica conjunta (Morrow e Torres, 1997:387,388).
Duma forma geral, talvez possamos dizer que todos estes estudos procuram, por um
lado, mostrar como as diferenças escolares reflectem diferenças de classe, género e raça e, por
outro, defendem que a escola, na sua pedagogia e currículo, deve introduzir nela essas diferenças.
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Há, como vemos, uma aproximação às teorias da resistência apresentadas anteriormente. Estudos
como os de Giroux (1994b, 1994c, 1997), Flecha (1994), Apple (1987), Stoer (1994), Cortesão e
Stoer (1995a, 1997), Souta (1997), Stoer e Cortesão (1999), entre muitos outros, poderão ser aqui
incluídos. Tomemos dois exemplos deste tipo de abordagem.
Giroux (1997), por exemplo, diz-nos que a análise da diferença, tratada com base nas
dimensões classe, género e raça, deve ser feita a partir de duas estratégias: por um lado, tentar
perceber como a identidade dos alunos é configurada por uma multiplicidade de experiências nas
quais influem aquelas dimensões, que não produzem em todos indivíduos os mesmos efeitos, o
que quer dizer que não há uma relação automática e determinista entre elas; por outro, o estudo
das diferenças deve ter em conta as diferenças entre os grupos como forma de perceber as
experiências colectivas. E são essas diferenças, essas experiências, de todos os alunos e não só
dos desfavorecidos, que devem ser tidas em conta na constituição das práticas pedagógicas e nos
currículos. Ora, isto quer dizer que o autor se afasta de qualquer modelo pré-definido do
tratamento da questão das diferenças.
Stoer (1994:13), partindo, tal como Giroux, de uma abordagem «não sincrónica» do
estudo da diferença com base nas dimensões a que nos temos referido, ou seja, partindo de «uma
abordagem onde as relações de classe, etnia e género não são necessariamente paralelas, nem
recíprocas nem simétricas», defende a formação do «professor inter/multicultural» (com base
numa investigação – acção crítica que construa um «dispositivo pedagógico» a implementar nas
salas de aula) como agente concretizador da política da diferença e dessa abordagem não
sincrónica no sentido da promoção «de uma democracia aprofundada» (ibidem, 18). Portanto, o
que se propõe é uma «educação inter/multicultural» que promova a «solidariedade e justiça», ou
seja, defende-se «um princípio ético e político de justiça social» que oriente «as práticas
pedagógicas dos professores nas escolas» e «a própria selecção do saber para o currículo»,
podendo assumir tais práticas e «arranjos dos curricula (...) formas variadas» (ibidem, 18).
Tal como noutras destas abordagens, defende-se então que a escola deve ter em conta e
integrar conhecimentos e práticas pedagógicas que reflictam as diferenças dos seus alunos, tendo
um papel importante a desempenhar no processo de democratização da escola, do qual faz parte
essa integração, a «construção contra-hegemónica do conceito do professor inter/multicultural»
(ibidem:23). Como vemos, esta é mais uma abordagem que realça o papel do professor como
principal actor duma ideia cuja finalidade é a da transformação, nomeadamente através de uma
apropriação crítica do conhecimento, no caso concreto através da concretização de uma política da
diferença. Os professores, neste caso, são enquadrados pelas teorias das diferenças e mais
concretamente pela teoria da educação multicultural37.
O estudo da educação escolar, nomeadamente o estudo das questões das diferenças, das
desigualdades e da reprodução, da resistência, etc., a partir deste tipo de análises integradas das
dimensões classe, género e raça, parece-nos bem mais pertinente do que aqueles que procuram
37

Uma abordagem semelhante no campo da antropologia da educação é dada por Vieira (1999), que defende que a
formação dos professores mais reflexiva passa pela consideração das questões da multiculturalidade e da
interculturalidade.
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estudar estas questões apenas com base numa dessas dimensões. É isto que defendem também
Morrow e Torres (1997), quando nos dizem que a reconstrução do modelo da reprodução social e
cultural no âmbito educativo deve passar por uma análise das interacções e relações entre classe,
género e raça.
Também Bonal (1998:195-196) dá relevo a este tipo de tratamento das diferenças, ao
considerá-lo como um dos novos eixos de investigação surgidos nos anos 90 na sociologia da
educação. Neste contexto refere-se a um conjunto de investigações a desenvolver no âmbito do
estudo da relação entre a diversidade e a educação: «O estudo do tratamento das diferenças no
currículo explícito e oculto, a nova hierarquização do conhecimento escolar no currículo fruto da
redefinição da relação entre conhecimento e poder, as formas sob as quais o conceito de
diversidade se inclui no discurso pedagógico oficial, a reconstrução do discurso e das práticas
realizadas pelos professores, o tratamento da diversidade cultural...».
Concordamos, no geral, com o que estes autores defendem, ou seja, com a pertinência
deste tipo de abordagens. Há, no entanto, uma questão sobre a qual nos parece relevante reflectir,
pela dificuldade que apresenta. Trata-se da inclusão dos conhecimentos, das capacidades e das
motivações diferenciadas dos alunos, provenientes das diferenças em análise, no currículo escolar
e nas práticas pedagógicas.
Efectivamente, há uma série de questões que podem ser levantadas, questões que nos
fazem lembrar a complexidade da tarefa de incluir a diferença nos currículos e na pedagogia: «que
diferenças devem ser prioritárias para os professores? O que supõe adequar o currículo às
necessidades específicas dos alunos se entendermos a diversidade como ritmos de aprendizagens
diferentes? Existe um conjunto de saberes intocáveis ou tudo está sujeito a revisão? Que
diferenças devem ser reforçadas e quais devem ser eliminadas? como se constrói o currículo
multicultural? Como deve entender-se a coeducação?» (Bonal, 1998:193).
Uma chamada de atenção semelhante a esta é dada por Caria (2000a), quando,
referindo-se a esta questão da inclusão no ensino e no currículo de conteúdos de culturas
diferentes das da escola, nos diz o seguinte:
Pode-se dar assim, segundo Reis (1996), uma potencial “folclorização” das culturas populares, pois
esquece-se que as culturas do quotidiano e do vivido, ao entrarem na escola, são modificadas na sua
natureza. Elas não existem enquanto reportório de conhecimentos fora da acção social, capaz de ser
descontextualizadamente aprendido. Daí que tenha necessariamente que perguntar que sentido é que tem
sistematizar e explicar saberes fora dos seus contextos de vivência? E que relação daí pode advir para a
aprendizagem da cultura legítima e do habitus cultivado, exigida, inevitavelmente, nos níveis mais
elevados de escolaridade? (Caria, 2000a:148-149).

Terminamos desta forma a nossa incursão por algumas das principais correntes da
sociologia da educação escolar, realizada com a finalidade de tentar perceber como nelas a
questão do conhecimento, dos seus agentes (professores e alunos) e dos seus efeitos tem sido
tratada.
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CAPÍTULO 2

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR: UMA ANÁLISE
CENTRADA NOS USOS E RELAÇÕES COM O CONHECIMENTO

De seguida, continuamos ainda dentro da análise do conhecimento realizado pela
sociologia da educação escolar. Trata-se, no entanto, de um tipo de abordagens que difere das que
apresentamos anteriormente, cujo centro de atenção é o conteúdo e a transmissão/aquisição do
conhecimento escolar e seus efeitos sociais, enquanto que as que iremos agora apresentar realizam
um tratamento da questão do conhecimento centrando-se nos usos e mobilizações do
conhecimento, por parte dos agentes envolvidos na acção educativa. Daremos destaque também à
questão da reflexividade dos actores, que entendemos ser um processo essencial para se pensar a
acção dos mesmos, nomeadamente no que toca à mobilização de recursos para actuar e em
especial à mobilização de conhecimentos.
Tal não quer dizer que já antes não tenhamos encontrado alguns autores que realizam
análises próximas das que iremos de seguida analisar. É verdade que é possível encontrar nas
abordagens expostas anteriormente pontes de ligação muito úteis com as que se seguem. Apple
(1987, 1989, 1996, 1997), Aronowitz e Giroux (1992, 1993) e Giroux (1997) falam-nos das
possibilidades de apropriações e utilizações críticas do conhecimento por parte dos professores
como forma de transformação educativa. Bourdieu (1966), citado por Catani (2001;1982;s/d),
também fala da relação dos alunos com o saber. Perrenoud (1995), ao referir-se à reinvenção
parcial que o professor faz, ou pode fazer, do currículo formal, está também, de certa forma, a
falar de usos do conhecimento.
Portanto, existem ligações entre o que agora vamos referir e o que já referimos. Uma
vez mais, dizemos que não há barreiras estanques entre as partes que vamos trabalhando e
expondo. Esta interpenetração visível entre elas é mais notória porque é de nosso interesse realçar
precisamente os aspectos que são transversais do ponto de vista teórico, tendo em conta o
interesse da nossa investigação.
No entanto, pensamos poder afirmar que, de forma geral, as correntes apresentadas,
onde tais autores se inserem, dedicam-se, essencialmente, à análise do conteúdo desse
conhecimento. De forma breve, podemos dizer que a sociologia da educação escolar até aqui
analisada realizou o seguinte tratamento do conhecimento: o conhecimento escolar é neutro, não
se fazendo qualquer análise acerca desse conhecimento em si; o conhecimento escolar não é
neutro e determina o sucesso de uns alunos e o insucesso de outros, continuando a não se realizar
uma análise desse conhecimento, a escola é encarada como uma “caixa negra”; e o conhecimento
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escolar é uma construção social que envolve lutas e conflitos e realiza-se uma análise do conteúdo
e organização desse conhecimento.
Pensamos que, numa altura em que o conhecimento assume cada vez maior relevo na
actual sociedade, essas abordagens são insuficientes. Consideramos que a análise dos usos do
conhecimento é muito importante e deve merecer atenção especial por parte da sociologia da
educação. Como afirma Silva (1989), a sociologia da educação tem-se centrado, quando faz a
análise do conhecimento, na questão da distribuição do conhecimento escolar e nos seus efeitos
sociais (reprodução/mobilidade social), deixando de lado, duma forma geral, questões como a da
produção e uso desse conhecimento (e de outros tipos de conhecimentos), nomeadamente, do seu
uso em contexto extra-escolar. Estas duas questões são consideradas por este autor como parte
essencial da análise da relação entre a educação e a sociedade, ou seja, como parte essencial
daquilo que se constitui como o objecto de estudo da sociologia da educação.
Bonal (1998:172-179), ao referir-se ao que designa por novas correntes da sociologia da
educação, mais precisamente à que enquadra na relação entre a sociedade da informação e a
educação e emprego, é um dos autores que chama a atenção, apoiando-se essencialmente em
Castells (1994, 1995), para a importância do conhecimento na nossa sociedade e para as
implicações que esta nova realidade social trará para o sistema educativo, nos seguintes termos:
«Na nova sociedade, o crescimento económico e a produtividade dependem mais do controlo da
informação e da sua aplicação à gestão, produção e distribuição de bens e serviços que da
combinação clássica dos factores de produção, capital e trabalho. O papel da informação tem
também uma importância fundamental para entender a globalização (...). O papel do
conhecimento dos peritos e da informação, seu acesso, uso e distribuição, não é somente o novo
factor de estruturação do poder e das diferenças sociais nas sociedades do capitalismo avançado, é
também responsável pelas alterações de praticamente todos os âmbitos das relações sociais
(processos de produção e organização do trabalho, estrutura de preços a nível mundial, formas de
comunicação interpessoal, necessidades de jurisprudência, etc.). Definitivamente e como diz o
próprio Castells, a informação é para sociedade actual (informacional) o que a energia foi para a
revolução industrial» (ibidem: 173-174).
Cerdà (2000:263), aludindo precisamente à necessidade de renovação da sociologia da
educação e referindo-se em particular a esta realidade social, do conhecimento, da informação, diz
o seguinte: «Trata-se, evidentemente, de um fenómeno social no qual a educação tem um papel
fundamental (...). Um problema, pois, novo que não deve tratar-se simplesmente como uma nova
temática, mas sim, e fundamentalmente, como um novo enfoque no desenvolvimento clássico da
sociologia da educação».
As abordagens que expomos neste capítulo, embora continuem centradas no
conhecimento escolar, mostram-nos uma viragem na forma da sociologia da educação analisar o
conhecimento. Os autores que aqui reunimos representam, em nosso entender, um conjunto de
contributos importantes para essa renovação do objecto de estudo da sociologia da educação. É,
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como referimos acima, uma perspectiva que passa a centrar-se nos usos e relações dos actores
com o conhecimento.
Começamos este capítulo referindo-nos a alguns dos aspectos que nos mostram que,
efectivamente, o conhecimento e o uso que dele se faz, tem na nossa sociedade cada vez mais
significado. De seguida passamos, então, a apresentar os autores que dentro da sociologia da
educação escolar marcam uma ruptura mais significativa com as abordagens analisadas no
capítulo anterior.
Iniciamos tal apresentação com a análise da teoria do discurso pedagógico de Bernstein
(1993, 1998), na qual o autor se refere à produção e usos do conhecimento, aconteçam estes no
campo da recontextualização, ou no da reprodução desse conhecimento. Esta teoria, apesar de nos
apresentar a relação dos actores com o conhecimento como uma relação de exterioridade, em que
o uso do conhecimento é pensado, sobretudo, de forma hierárquica, de fora para dentro e de cima
para baixo, é por si só e pelo que permite pensar de enorme importância. Efectivamente, a sua
ideia de recontextualização pode ser, na nossa perspectiva, deslocalizada para o campo da prática
e com isso passa a poder perspectivar-se um outro tipo de relação dos actores com o
conhecimento.
E é isso mesmo que um conjunto de outros autores, apresentados depois de Bernstein,
acabam por permitir pensar. Ou seja, estas análises possibilitam-nos cogitar uma relação interna
dos actores com o próprio conhecimento que usam, deslocando-se a tal questão da
recontextualização do conhecimento, de que nos fala Bernstein (1993, 1998), para a reflexividade
na acção, nomeadamente profissional. É então um tipo de abordagem que nos permite pensar o
trabalho de recontextualização do conhecimento no campo da prática, no campo da acção
efectiva, através da reflexividade dos actores, ou seja, é, assim, uma perspectiva que dá aos
actores, no decorrer da interacção social, a possibilidade de desenvolverem com o conhecimento
uma relação dentro do próprio conhecimento, uma relação participada/construtiva relativamente
ao conhecimento que usam para agir.

2.1. O LUGAR DO CONHECIMENTO NA ACTUAL SOCIEDADE
Nesta secção procuramos fazer um retrato geral da actual sociedade, tentando mostrar o
papel que nela tem o conhecimento. Por fim, apresentamos a nossa perspectiva acerca da forma
como pensamos que o conhecimento deve ser entendido.
A teoria social tem utilizado diversas designações para se referir e estudar as sociedades
actuais: globalização (Santos et al., 2001), modernização reflexiva (Beck et al., 2000), sociedade
pós-industrial (Giddens, 2000b), sociedade de risco (Beck, 2000), modernidade (Touraine, 1994)
e modernidade tardia (Giddens, 1992, 1997), pós-modernidade (Lyotard, 1989; Santos, 1994)),
sociedade da informação (Castells, 1994, 1995), sociedade da aprendizagem (Jarvis, 1998), entre
outras.
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Apesar das diferenças de análise e perspectiva, todas estas abordagens se referem às
profundas transformações ocorridas nas actuais sociedades e ao papel que nelas tem tido o
conhecimento científico e tecnológico (Gonçalves, 2001). Não pretendendo aqui aprofundar a
questão das transformações estruturais que as nossas sociedades (sobretudo as ocidentais) têm
vivido, apenas nos deteremos em alguns dos seus efeitos e suas características, procurando
perceber melhor o papel do conhecimento na actual sociedade, como acima dissemos.
Segundo Giddens (1992, 1997, 2000b), vivemos num tempo de modernidade tardia, que
se caracteriza por um forte dinamismo das suas instituições, vida social e individual. Para o autor
há, actualmente, três fontes interrelacionadas do dinamismo social. A separação e reorganização
do tempo e do espaço, tendo a estandardização do primeiro provocado o esvaziamento do segundo
e, com isso, uma forma completamente nova de organização espacio-social. Ou seja, hoje o local
não é apenas influenciado por aquilo e por quem nele está presente, mas sobretudo ele «é
completamente penetrado e modelado por influências sociais distantes», por isso «a “forma
visível” do local oculta as relações distanciadas que determinam a sua natureza» (Giddens,
1992:14). Isto quer dizer que as instituições articulam o local e o global sem que as
particularidades do lugar tenham que estar obrigatoriamente presentes.
Directamente relacionada com esta fonte de dinamismo da modernidade tardia está a
descontextualização das instituições sociais, ou seja, «a “remoção” das relações sociais dos
contextos locais e a sua rearticulação através de trechos indefinidos de espaço-tempo» (Giddens,
1997:16). Este processo é garantido através de dois mecanismos: o da criação de garantias
simbólicas, que se referem aos «meios de troca que têm valor-padrão» (ibidem:16), sendo o
exemplo mais relevante o dinheiro; e o dos sistemas periciais, que são «sistemas de realização
técnica, ou de pericialidade profissional, que organizam vastas áreas» da nossa vida social
(Giddens, 1992:21) de forma descontextualizada, pois os modos de utilização do «conhecimento
técnico» a que se referem «têm validade independentemente dos praticantes e dos clientes que os
usam» (Giddens, 1997:16).
Quer o funcionamento dum mecanismo, quer o do outro se baseia na relação de
confiança que as pessoas depositam nesses mecanismos descontextualizados, independentemente
dos seus representantes. Este processo de descontextualização não nega, porém, a possibilidade da
recontextualização que os actores sociais possam fazer desses sistemas, ou seja, não nega a
«reapropriação ou redefinição de relações sociais descontextualizadas de forma a fixá-las (…) a
condições locais de tempo e espaço» (Giddens, 1992:61). Há, portanto, a possibilidade da
efectivação de «processos por meio dos quais os compromissos não-presenciais são mantidos ou
transformados pela co-presença» (ibidem:68).
Por fim, temos a reflexividade institucional, que consiste na reavaliação constante das
práticas sociais «à luz de novas informações ou conhecimentos» sobre elas, resultando desse
processo a sua reorganização ou transformação (Giddens, 1997:18).
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Outra característica da actual sociedade é o risco, a incerteza, a imprevisibilidade. Isto
não quer dizer que estes fenómenos não tenham existido no passado, mas estão hoje mais
difundidos e visíveis que nunca (Beck, 2000; Giddens, 2000b; Lash, 2000a; Hespanha, 2001;
Carapinheiro, 2001; Morin, 2002; Almeida, 2003).
Para Beck (2000:5), «os riscos sociais, políticos, económicos e individuais tendem, cada
vez mais, a escapar às instituições de monitorização e protecção da sociedade industrial». A
sociedade do risco afecta a vivência social na sua relação com os recursos naturais e culturais, o
risco deixa de ser controlado pelas instituições de monitorização, incluindo as referentes à própria
ciência, o que faz com que a segurança seja cada vez mais precária, o risco faz ainda com que «as
fontes de significado, tanto colectivas como específicas de certos grupos» comecem «a sofrer de
exaustão, quebra e desencanto» (Ibedem:7). Na sociedade do risco não há soluções definitivas, há
o «viver e agir na incerteza» (ibidem:12), há o confronto entre grupos profissionais, entre
profissionais do mesmo grupo, acerca de qualquer matéria, há a diferença de visão entre membros
da mesma família e entre os indivíduos em geral, e há o aprender a viver com a incerteza.
Giddens (1992, 1997, 2000b) diz-nos também que o risco faz parte das nossas vidas,
que o risco está globalizado, intensificado, institucionalizado, que há consciência colectiva dele,
que há também consciência de que o conhecimento pericial, apesar de poder dar alguma
segurança aos indivíduos, nomeadamente através do cálculo do risco, não consegue responder a
todos os imprevistos, nem sequer calcular todo o tipo de riscos, ele é, inclusive, fonte de muitas
dessas imprevisibilidades e riscos, ou seja, o maior conhecimento sobre nós próprios é também
causa da contingência e é este aspecto que, segundo o autor, é completamente novo relativamente
a outras épocas nas quais o conhecimento era tido como fonte de certeza.
Lash (2000a) refere-se igualmente ao risco, mais precisamente aos comportamentos dos
indivíduos centrados no risco que caracterizam a actual sociedade, seja em relação ao ambiente,
ao trabalho, ou ao lazer.
Morin (2002:19), para se referir a esta característica geral da actual sociedade evoca
uma frase do poeta grego Eurípedes: «O esperado nunca se cumpre e para o inesperado um deus
abre a porta». Com essa frase, Morin (2002:85,87) diz-nos que a ideia de inesperado, de incerteza,
é antiga, mas que só hoje os homens começam a ter verdadeira consciência da sua real dimensão:
«O fim do século XX foi propício (…) para compreender a incerteza irremediável da história
humana (…). O século XX descobriu a perda de futuro, quer dizer, a sua impredizibilidade (…).
O futuro chama-se incerteza».
Para este autor a incerteza faz-se sentir, ou provém de várias fontes: a tradução que
fazemos da realidade não é um retrato totalmente fiel da mesma, estando por isso sujeita ao erro,
não é sequer uma tradução da totalidade da realidade, pois «existe ainda um invisível no real»; por
isso, o nosso conhecimento transporta consigo o risco e a incerteza; por fim, o risco e a incerteza
provêm da nossa própria acção, isto é, quando alguém põe em prática uma acção não tem a
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certeza absoluta dos seus efeitos, corre-se o risco de ela ter um efeito perverso, podendo também
acontecer o inverso, ou seja, meios nefastos podem acabar em fins positivos.
A este último aspecto o autor chama a ecologia da acção, que consiste em ter em conta a
complexidade da mesma, ou seja, do «risco, acaso, iniciativa, decisão, inesperado, imprevisto,
consciência das derivas e das transformações» que as acções transportam consigo, sendo a
consciência do risco que as acções acarretam e o recurso à estratégia, que permite modificar uma
determinada acção se for acaso disso, os principais mecanismos para se lidar com a incerteza
actual (ibidem:90-98).
Entre nós, são vários os autores que também se referem a esta característica da actual
sociedade. Santos (2000), afirma que vivemos num tempo de desassossego. Este e outros autores
apontam, entre outros, os seguintes efeitos deste tipo de configuração social: o aumento das
desigualdades entre países do Norte e países do Sul; a intensificação da violência, da
marginalização, da insegurança, nomeadamente a que se refere às questões do emprego, cada vez
mais precário, e do desemprego, cada vez mais visível; o risco que corre o modelo de EstadoProvidência sob o qual se organizou a sociedade europeia, que põe em causa, por exemplo, o
direito às reformas, o serviço gratuito de saúde; a insustentabilidade da exploração dos recursos
naturais, que tem causado a progressiva degradação ambiental; a globalização das operações de
algumas empresas, o que põe em causa o poder independente dos países, sobretudo os do terceiro
mundo; e a desconfiança relativamente ao conhecimento científico (Santos, 1994, 2000;
Carapinheiro, 2001; Hespanha, 2001; Almeida, 2003).
Para além de todos estes aspectos há, pelo menos, um outro que normalmente é
apontado quando está em causa a discussão da actual sociedade: a individualização, a
responsabilização cada vez maior dos indivíduos em relação ao seu percurso de vida (Moisan,
1997; Holford, et al., 1998; Roca, 1999; Beck, 2000; Lash, 2000a; Carapinheiro, 2001).
Como refere Lash (2000a:106), «a teoria da modernização reflexiva representa um
“forte programa” de individualização. O estado de coisas que descreve é cada vez mais o do “eu
sou eu” descrito por Beck, em que o “eu” está cada vez mais liberto de laços comunais e está apto
a construir as suas próprias narrativas biográficas (Giddens)». Apesar de isto não significar, como
diz Beck (2000:13, 14), «o fim de todos os tipos de sociedade, ou a impossibilidade de
relacionamento», significa que «o indivíduo seja o actor, o desenhista, o malabarista e o
encenador da sua própria biografia e identidade, das suas redes sociais, dos seus compromissos e
convicções (…) significa a desintegração das certezas da sociedade industrial, assim como a
obrigação de encontrar e inventar novas certezas para si e para os outros». E se é verdade que esta
nova concepção do actor permite pensá-lo como agente autónomo, permite encará-lo como agente
criativo, não devemos esquecer os riscos que ela transporta, que se traduzem, por exemplo, na
cada vez maior desresponsabilização dos Estados pelas suas políticas sociais e pela cada vez
maior responsabilização dos indivíduos na procura de respostas a essa lacuna (Carapinheiro,
2001).
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Este aspecto, no campo da educação de adultos, coloca o assento tónico na
responsabilidade individual de uma aprendizagem ao longo da vida (Hake, 1998; Jarvis, 1998;
Jansen et al., 2000), e coloca também, em nosso entender, muitos dos excluídos fora desse mesmo
projecto de aprendizagem ao longo da vida, assim como muitos dos que se «situam na base da
estrutura profissional» (Kovács, 1998:82).
Numa sociedade com estas características, que lugar ocupa nela o conhecimento? Numa
época em que o conhecimento descontextualizado assume cada vez maior importância, faz sentido
falar em conhecimento ou saber local? Numa sociedade caracterizada pela individualização
podemos falar de aprendizagem social, de comunidades de prática e de aprendizagem (Wenger,
2001) ou de comunidades reflexivas (Lash, 2000a, 2000b)? De seguida, realizamos uma
aproximação sobretudo à primeira questão, embora já o tenhamos feito parcialmente acima,
deixando para mais tarde uma resposta às restantes.
A importância que assume o conhecimento nas actuais sociedade, nomeadamente o
teórico, o científico, o tecnológico, apesar do que dissemos antes ir no sentido da sua
relativização, é algo relativamente ao qual parece existir uma concordância geral.
As designações referentes à actual sociedade nas quais prolifera a dimensão do
conhecimento dão disso conta. Assim, temos a sociedade da informação (Dores, 1997; LópezAranguren e Montero, 1997; Serra, 1998; Alcoba et al., 2000; Gonçalves, 2000; Moniz e Kovács,
2001; Gago, 2003), a sociedade informacional (Castells, 1994), a sociedade capitalista da
informação (Lash, 2000a), a sociedade cognitiva (Bogard, 1996), a sociedade da informação ou
do conhecimento (Simão et al, 1998), sociedade do saber (AAVV, 2000), entre outras.
Estas designações gerais, que reflectem a importância do conhecimento, materializamse, por sua vez, em estruturas diversas, como os sistemas periciais (Giddens, 1992, 1997, 2000b),
os sistemas “espertos” (Hart, 1988), as estruturas da informação e da comunicação (Lash, 2000a,
2000b), as redes de conhecimento (Dias, 2002), ou as comunidades de conhecimento (Wenger,
2001, Jones e Sallis, 2002). Para além disso, materializam-se também na saliência assumida por
todo um conjunto de novos actores, como sejam os peritos (Giddens, 1992, 1997, 2000b), dos
intermediários do conhecimento (Caria, 2002a), os fabricantes de sistemas (Cornu, 2003), os
analistas simbólicos (Reich, 1996), os gestores do conhecimento (Jones e Sallis, 2002), entre
outros trabalhadores que lidam com esse tipo de conhecimento.
A saliência do conhecimento pode também ser ilustrada pela discussão em torno da sua
produção, difusão, acesso e uso (Gibbons, et al., 1997; AAVV, 2000; Gago, 2003). Gago
(2003:57) fala-nos, a este propósito, da «consolidação, indexação e incorporação institucional do
conhecimento» como uma das características mais salientes da actual sociedade, distinguindo três
níveis de incorporação: técnica, que tem a ver com «o conhecimento que se inscreve na matriz
funcional e na materialidade operativa dos objectos, dos processos, de consumo, produção ou
controlo, e nos modos de usar»; simbólica, que diz respeito à natureza social do «modo de ver o
conhecimento e os modos institucionais de o “processar”»; e a normativa e regulamentar, que se
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refere simultaneamente ao facto de «o conhecimento complexo e suas relações com a acção» se
inscrever, «de forma sumária e operacional» nas normas, e ao facto de essa inscrição funcionar
«como efectiva porta de acesso ao próprio conhecimento nas suas relações não só com a matéria
como com os seus usos sociais». Segundo o autor, é essa incorporação institucional do
conhecimento que permite falar de um «arquivo vivo» de conhecimento, que é usado a vários
níveis e graus, que vai sendo transformado e actualizado na nossa sociedade.
Dentro desta linha de discussão podemos ainda incluir outros temas paralelos, como por
exemplo: os usos sociais da ciência (Bourdieu, 1997); a separação entre a produção e o uso do
conhecimento e a comercialização do mesmo (Bernstein, 1993, 1998; Gibbons, et al., 1997; Usher
et al., 1997; Gonçalves, 2000, 2001; Jarvis, 2000b); a legalidade do acesso e uso do conhecimento
produzido por outros (Gonçalves, 2000, 2001); a importância da gestão do conhecimento em geral
e em particular a realizada nas organizações (Friedberg, 1995b; AAVV, 2000; Senge, 2002;
Argyris, 2003), nomeadamente nas educativas (Sallis e Jones, 2002), o que faz com que se fale na
gestão do conhecimento como uma disciplina (Sallis e Jones, 2002).
Por fim, a relevância do conhecimento pode ser vista ainda pelo facto de aparecer como
estando associado aos diferentes sectores da sociedade. Desta forma, fala-se, por exemplo, numa
economia baseada no conhecimento (Soete, 2000; Lindley, 2000), ou na economia do saber
(Lundvall, 2000), pensa-se um Estado-Providência para o século XXI tendo em conta as
economias baseadas no conhecimento (Esping-Andersen, 2000), a transformação do emprego é
também articulada com o conhecimento (Moniz e Kovács, 2001), a educação de adultos é pensada
tendo por pano de fundo a sociedade da informação (López-Aranguren e Montero, 1997; Alcoba
et al., 2000), a indústria e a agricultura concebem-se em sintonia com os sistema de conhecimento
(Castells, 1994), o desempenho no trabalho é pensado por referência ao conhecimento (AAVV,
2000; Senge, 2002; Argyris, 2003).
Estes são apenas alguns dos indicadores que nos mostram a pertinência do
conhecimento na actual sociedade, alguns dos quais estão directamente ligados aos objectivos do
nosso estudo. É o caso da produção, distribuição, acesso e uso do conhecimento, aspectos a que
voltaremos no capítulo 4, remetendo a análise aí realizada para a questão da sua
descontextualização e da reflexividade institucional, procurando mostrar a pertinência que nesses
processos têm as estruturas de informação, bem como os diferentes actores que com eles/elas
lidam de forma directa ou indirecta.
Terminamos esta secção com a forma como pensamos que o conhecimento deve ser
entendido. Não pretendemos realizar uma abordagem dos diferentes paradigmas ou teorias do
conhecimento, tal tipo de abordagem é feita por autores como Habermas (1987), Olivé (1988),
Apps (1994), Santos (1995, 2000), Morin (1995), Deshaies (1997), Berger e Luckmann (1999),
Garcia et al. (2000), entre outros.
A perspectiva que temos relativamente a esta matéria não sobrevaloriza à partida
qualquer tipo de conhecimento. Assim, não pensamos que o conhecimento teórico, científico,
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abstracto seja o mais legítimo, seja o único digno de ser tido em consideração na nossa sociedade.
Há, certamente, outras formas de conhecimento, como o experiencial, por exemplo, que têm a sua
validade. Portanto, o que afirmamos é que há tipos de conhecimentos diferentes, não
necessariamente antagónicos, mas sim potencialmente complementares (Santos, 1995).
Como dissemos antes, o conhecimento científico tem vindo a ser posto em causa. Existe
uma certa desconfiança relativamente ao conhecimento científico e pericial, conclui-se que ele
não resolve todo o tipo de problemas e incertezas e que ele é inclusive fonte de alguns desses
problemas e incertezas actuais, ele é, por isso, insuficiente por si só. A frequência com que
teorias, investigações e tecnologias mudam e são postas em causa contribui certamente para a
relatividade e erosão desse conhecimento. Contudo, isso não quer dizer que se defenda, pelo
menos do nosso ponto de vista, uma desvalorização desse tipo de conhecimento, bem pelo
contrário. Se ele é relativo também o são todos os outros tipos de conhecimento, se ele é
incompleto e provisório o mesmo sucede com os outros, se é verdade que é incerto o mesmo
acontece com os outros conhecimentos.
Assim, defendemos, sobretudo, uma perspectiva de integração, pois não há nenhum tipo
de conhecimento que, por si só, seja capaz de representar toda a realidade, nem sequer a realidade
a que particularmente se dedica. Como refere Santos (2000), há sempre ausências que não são
representadas pelo conhecimento, daí defendermos a tal perspectiva de integração, de articulação
dos vários tipos de conhecimento como forma de reduzir parcialmente essa insuficiência.
Desta forma, pensamos que o conhecimento teórico, científico, abstracto deve articularse com os saberes da acção (Barbier, 1996b), o conhecimento científico deve articular-se com as
práticas sociais, que são também «práticas de conhecimento», formando-se, assim, «constelações
de conhecimento» complementares (Santos, 2000:229). Portanto, ciência e senso comum são duas
formas diferentes de conhecimento, mas não têm que andar necessariamente de costas voltadas
(Santos, 1995).
Como refere Nunes (2001:302), a teoria e o conhecimento científico devem dialogar
com os “outros”, ou seja, com a prática, com a pesquisa empírica, com a política, que são formas
territorializadas, contextualizadas «de relação com o mundo», pois é no diálogo com o local, o
particular, ou seja, é no quadro de constelações particulares que aqueles tipos de conhecimento
ganham relevo. Como afirma Morin (2002:40): «o conhecimento das informações ou dados
isolados é insuficiente. É preciso situar informações e dados no seu contexto para que tomem
sentido». Também Wells (2001:75) tem uma posição semelhante, ao defender que o
«conhecimento só tem relevância e valor no contexto da interacção e da acção conjunta».
Portanto, defende-se também a articulação do conhecimento global, abstracto, enfim,
aquele tipo de conhecimento que pretende dar conta do todo, com o conhecimento local,
particular. É este aspecto que, segundo Morin (2002), torna o conhecimento pertinente, é quando
se articula o todo com as partes e quando se tem noção da multidimensionalidade e complexidade
do real que o conhecimento se torna pertinente. Por isso, não se deve entender o conhecimento
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como algo fragmentado, disjunto, parcelar, disciplinar, mas sim como um processo inacabado que
tem em conta o todo e as partes (Morin, 1995, 2002; Santos, 1995; Pourtois e Desmet, 1999), ou
seja, um conhecimento que distingue, mas que não isola as partes do todo e o todo das partes.
Enfim, concebemos o conhecimento como um exercício de mestiçagem, de articulação
entre teoria e prática, entre global e local, entre individual e colectivo, como um exercício
inacabado de aculturação positiva que se pode traduzir em fenómenos de simbiose, osmose ou de
fusão.
Desta forma, defende-se um entendimento de racionalidade enquanto racionalidade
reflexiva. Uma racionalidade: que admita a subjectividade, a afectividade (Apps, 1994; Morin,
2002); que admita a interferência do sujeito no objecto observado (Santos, 1995); que seja feita
das várias racionalidades, ou seja, que contemple os diferentes tipos de conhecimento/saber
(Santos, 1995, 2000; Schön, 1922, 1998; Freire, 2001); que conceba todo o sujeito como sujeito
de conhecimento, como construtor e portador de conhecimento (Ramos, 1994; Damke, 1995;
Freire, 2001), que valorize a co-construção colaborativa do conhecimento feita com base no
diálogo, na linguagem, que é o processo através do qual a experiência se converte em
conhecimento (Wells, 2001); que admita e integre o princípio da incerteza (Beck, 2000; Morin,
2002), o «princípio da incerteza racional», esse princípio que permite chegar a um conhecimento
pertinente, pois tal como «o oxigénio matava os seres vivos primitivos até que a vida utilizou este
corruptor como desintoxicante, assim a incerteza, que mata o conhecimento simplista, é o
desintoxicante do conhecimento complexo» (Morin, 2002:29,36).
Portanto, concebemos o conhecimento como um processo inacabado e aberto de diálogo
com a realidade, e não como um processo que pretende encerrar essa realidade «num sistema
coerente», pondo de lado tudo o que não se encaixa nesse mesmo sistema (Morin, 1995).

2.2. A TEORIA DA RECONTEXTUALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DE BERNSTEIN
A teoria da estrutura do discurso pedagógico procura «fazer uma análise da construção
social do discurso pedagógico e da sua relação com o controlo simbólico» (Bernstein, 1993:14), e
isso é feito, sobretudo, através da «descrição do dispositivo que constrói, regula e distribui os
códigos oficiais elaborados e suas modalidades» (ibidem:15). Enfim, «a perspectiva centra-se na
construção das regras que geram o que podemos chamar discurso e práticas pedagógicas oficiais»
(ibidem:19).
O autor, na explanação da sua teoria, começa por fazer uma crítica à sociologia da
educação por esta, nas suas análises, não se dedicar ao estudo da estrutura do discurso
pedagógico. Mediante tal crítica elabora um modelo que procura dar-nos conta da construção do
discurso pedagógico oficial (contexto primário/campo de produção do discurso, contexto
secundário/campo de reprodução do discurso, e contexto recontextualizador/campo de
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recontextualização do discurso) e da sua gramática interna e respectivas regras (fornecida pelo
dispositivo pedagógico), isto por referência aos países da Europa.
Este modelo foi evoluindo, pois o autor começou por desenvolver, em 1981, um
primeiro modelo com o objectivo de «compreender a construção do discurso pedagógico»
(contextos/campos) e mais tarde, em 1986, desenvolve, então, a ideia de dispositivo pedagógico
(Bernstein, 1998:142,143). Há um outro aspecto que aparece apenas nos escritos mais recentes.
Referimo-nos ao facto de inicialmente o modelo ter sido considerado apenas em relação ao
discurso pedagógico oficial e, mais recentemente, se ter alargado para além desse campo formal
da educação, como já referimos no capítulo anterior. Tal alargamento está retratado na seguinte
questão: «há alguns princípios gerais subjacentes à transformação do conhecimento na
comunicação pedagógica, independentemente do conhecimento ser intelectual, prático,
expressivo, oficial ou local?» (Bernstein, 1998:55).
Isto não quer dizer que o autor não tenha antes desta altura considerado a existência de
outro tipo de discurso para além do oficial. Na verdade, já antes distingue discurso pedagógico
oficial - «conjunto de regras que regula a produção, a distribuição, a reprodução, a inter-relação e
a mudança dos textos pedagógicos legítimos ao nível da educação formal» - de discurso
pedagógico local - «conjunto de regras que regula a produção e a reprodução de textos ao nível da
contextualização primária, particularmente na família e no grupo de amigos. Nas relações de
posicionamento podem existir, entre o discurso pedagógico local e o discurso pedagógico oficial,
oposições e resistências ou correspondências e apoios e ainda dependência ou independência»
(Domingos et al., 1986:346-347). Devemos elucidar que Bernstein (1998:199), mais
recentemente, substitui o grupo de amigos, por «grupo de pares» quando se refere aos discursos
pedagógicos locais.
Mas, e voltando à questão da aplicação do modelo, a análise do modelo a que nos
referimos apenas é feita, inicialmente, em relação ao campo oficial e mesmo após a abertura a que
nos referimos, o autor continua a realizar as suas considerações preferencialmente em relação ao
sistema oficial, como dissemos igualmente no capítulo anterior.
Sejamos mais específicos, começando por materializar as críticas apontadas pelo autor à
sociologia da educação, para nos centrarmos, depois, na explanação do seu modelo.
O autor critica a sociologia da educação e as suas várias abordagens, especialmente as
teorias da reprodução cultural, mas também as da resistência e a própria pedagogia crítica, por não
darem atenção às características intrínsecas da comunicação pedagógica, por não terem uma teoria
da comunicação. Por se centrarem apenas na comunicação como algo que transmite as relações
externas de dominação sem se centrarem no meio de comunicação em si, ou seja, no próprio
discurso especializado da educação, no como se transmite, como se este meio não fosse também
importante precisamente na materialização dessas relações (Bernstein, 1993).
Para além desta crítica, o autor realiza ainda uma outra, que está relacionada com a
anterior. Segundo ele, as teorias da reprodução, da resistência e da crítica pedagógica não criam

92

conceitos capazes de realizarem uma descrição específica das agências que são objecto da sua
própria análise, conceitos capazes de gerar uma descrição empírica das agências que estudam e
isso acontece porque tais teorias não se preocuparam pura e simplesmente com esse aspecto
(Bernstein, 1993, 1998).
Subjacente a estas críticas está uma crítica de fundo: a incapacidade destas teorias para
articularem os níveis de análise macro – micro a partir dos mesmos conceitos de análise. Sem este
tipo de abordagem não é possível estabelecer «uma teoria explícita da comunicação pedagógica»,
nem «entender a transmissão» (Bernstein, 1993:180). Sem esse tipo de análise também é difícil
perceber-se o que efectivamente é produzido pelo “discurso e prática pedagógica oficial” em
termos de relações sociais e posicionamento dos indivíduos:
A questão básica delineia-se sempre com referência ao texto pedagógico privilegiante. Podemos
distinguir aqui entre relação com e relação dentro do texto (...). Uma teoria centra-se na relação
pedagógica do sujeito com este texto em termos da sua classe social, género, atributos de raça ou
qualquer outro atributo discriminatório, ou nos constituintes internos do texto no processo de sua
transmissão e aquisição no nível da aula ou escola (no nível micro) ou nos sistemas educativos (no nível
macro)? (...) Estabelecemos uma distinção fundamental entre o posicionamento do sujeito pedagógico em
relação a qualquer texto privilegiante, tanto no macro como no micronível (relações com) e o
posicionamento dentro que qualquer texto privilegiante no micronível da aula/escola ou no macronível
do sistema educativo (...).
Se não podemos especificar as regras que regem a construção, representação e contextualização do
“texto privilegiante” – quer dizer especificar as “relações dentro de” -, tampouco podemos saber o que
se adquiriu, positiva ou negativamente. E se não sabemos isto, como podemos conhecer a relação entre
”texto privilegiante” e a consciência do sujeito pedagógico? E se desconhecemos isso, em que sentido
podemos falar de reprodução, resistência, transformação? (Bernstein, 1993:175-177, 180-181).

O autor entende por texto pedagógico: «a realização distintiva do discurso pedagógico,
que traduz uma selecção, abstracção e refocagem do conhecimento a ser transmitido,
recontextualização esta que gera novas formas de relação com o conhecimento e novas posições
dentro deste. É um texto produzido e avaliado nas relações sociais de transmissão – aquisição ou
através delas, mas sempre para elas» (Domingos et al., 1986:352).
Portanto, para o autor, para se realizar uma «análise da reprodução, resistência e
transformação culturais no nível micro e macro», é preciso realizar-se uma «análise fundamental
da lógica interna (dos princípios reguladores) da transmissão pedagógica» e da «sua relação com
o transmitido» (Bernstein, 1993:182). Ora, é isto que a sociologia da educação, em seu entender,
não tem feito e é isso que ela deveria fazer. Ou seja, ela deveria centrar-se no estudo das
características intrínsecas da comunicação e do discurso pedagógico, isto é, na estrutura do
discurso pedagógico, no como, na forma da transmissão, pois essa é a maneira de se chegar às
relações externas transpostas para o interior da comunicação pedagógica. No entender do autor, a
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«sociologia da educação deveria ter uma teoria do dispositivo pedagógico. Com efeito, essa teoria
poderia muito bem ser o seu necessário fundamento e proporcionar o objecto teórico fundamental
da disciplina» (Bernstein, 1993:182). A sua proposta, ou se quisermos o seu modelo de análise da
construção social do discurso pedagógico e suas regras constituintes são a forma pela qual tenta
dar resposta às lacunas que apontou à sociologia da educação. É através dessa resposta que o autor
procura explorar «as possibilidades de construir o carácter sociológico do conhecimento
pedagógico, oficial ou local» (Bernstein, 1998:55).
O conhecimento oficial «alude ao conhecimento educativo que o Estado constrói e
distribui pelas instituições educativas». Tal expressão tem origem na altura em que o autor, em
«(1986) distinguia o “campo recontextualizador oficial”, campo construído pelo Estado, através
de agentes que se dedicam a produzir o discurso pedagógico oficial» (Bernstein, 1998:92,105).
Podemos dizer que o seu modelo de discurso pedagógico procura perceber qual é a base
da construção do discurso pedagógico oficial e quais são as suas regras. Como referimos acima,
Bernstein (1993, 1998) elaborou um modelo baseado em três campos a partir dos quais chega à
construção do discurso pedagógico oficial, e considerou o dispositivo pedagógico como o
fornecedor da “gramática interna” desse mesmo discurso. Vejamos quais os principais aspectos do
modelo geral do autor, começando pela análise dos campos de produção, recontextualização e
reprodução do discurso pedagógico, para, de seguida, nos dedicarmos à apresentação do
dispositivo pedagógico.
O discurso pedagógico nasce «pela interacção de três campos» (Bernstein, 1993:213).
Ele surge da «acção de um grupo de agentes especializados que trabalham num meio
especializado, actuando tendo em conta os interesses e muitas vezes a mútua competição desse
mesmo meio» (Bernstein, 1998:143). Portanto, tal discurso resulta da acção de pessoas
especializadas que se inserem em campos de trabalho específicos com interesses também eles
específicos.
O autor distinguiu três contextos/campos interdependentes de discurso, prática e
organização educativa, conforme dissemos antes: o contexto primário – campo de produção, no
qual se constrói o discurso, o saber; o contexto secundário – campo de reprodução, no qual se
reproduz o discurso, o saber, é o lugar da prática pedagógica das escolas; e um contexto – campo
intermédio que é o da recontextualização do discurso.
O contexto primário diz respeito «ao processo mediante o qual se criam, modificam, e
trocam de forma selectiva ideias novas e no qual se desenvolvem, modificam e trocam os
discursos especializados» (Bernstein, 1993:70). Este contexto é o responsável, segundo o autor,
pela criação do campo intelectual do sistema educativo. É neste campo que se realiza a produção
do discurso educativo e suas práticas.
O contexto secundário é aquele onde se realiza «a reprodução selectiva do discurso
educativo» (Bernstein, 1993:70,196). O autor distingue quatro níveis, cada qual com seus agentes
e práticas, neste contexto: terciário, secundário, primário e pré – escolar.

94

Por fim, temos o contexto recontextualizador38 que tem um papel de charneira entre os
contextos/campos anteriormente apresentados. Como nos diz Bernstein (1993:197), este terceiro
contexto «estrutura um campo ou subconjunto de campos, cujas posições, agentes e práticas estão
relacionadas com os movimentos de textos/práticas desde o contexto primário da produção
discursiva até ao secundário da reprodução discursiva». Trata-se, portanto, dum campo que
desloca e recoloca o discurso original. A função deste campo consiste na regulação da «circulação
de textos entre os contextos primário e secundário» (ibidem:197), a sua actividade consiste «em
apropriar-se dos discursos do campo de produção, transformando-os em discurso pedagógico»
(Bernstein, 1998:143).
Este contexto é composto por vários campos que o autor agrupa: no campo
recontextualizador pedagógico oficial, que inclui os «departamentos especializados e agências
subalternas do Estado e das administrações educativas locais, a sua investigação e sistema de
inspectores»; e no campo recontextualizador pedagógico, que inclui «a universidade e os
departamentos politécnicos de educação, centros universitários de educação e respectiva
investigação, e fundações privadas», as «publicações especializadas sobre educação: seminários,
revistas, etc.», e pode incluir ainda áreas «não especializadas no discurso educativo e suas
práticas» mas que sejam influentes nesse mesmo discurso (Bernstein, 1993:197).
Este campo e os seus agentes têm, portanto, um papel essencial «no movimento
selectivo de textos, desde o campo intelectual criado pelo sistema educativo até aos campos de
reprodução desse sistema» (Bernstein, 1993:70).
Vejamos como se processa este caminho. Os agentes recontextualizadores, ao
apropriarem-se de um texto produzido no contexto primário, realizam a primeira transformação
do mesmo antes de o recolocarem noutro contexto, tal é feito mediante «um princípio de
descontextualização», que é um processo referente à mudança produzida no texto «quando
primeiro se desloca» do campo de produção «e depois torna a ser localizado» (Bernstein,
1993:71) «dentro do campo recontextualizador» (Bernstein, 1998:143). Este processo faz com que
o texto originalmente produzido no contexto primário não seja já o mesmo texto, pois: pela sua
selecção ele modifica o seu posicionamento relativamente a outros textos e práticas; pelo trabalhar
do texto em si ele é modificado por mecanismos de «selecção, simplificação, condensação e
elaboração» (Bernstein, 1993:71); e desta forma o texto fica reorientado no que toca ao seu centro
de atenção. Portanto, quando o texto chega ao contexto de reprodução do discurso pedagógico já
não é o mesmo que foi produzido no seu contexto original de produção. Este princípio de
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O autor já antes, em 1975, se referiu à ideia de recontextualização no âmbito da educação formal, nos seguintes
termos: «Qualquer experiência educativa formal implica des-contextualizar e re-contextualizar (...), a experiência
quotidiana informal (...) cria procedimentos e comportamentos fundamentais para a educação formal. No entanto,
a educação formal selecciona, re-situa e abstrai tal experiência e ao fazê-lo des-contextualiza (...). A
contextualização primária tem lugar na família e no grupo de pares da criança/aluno (...). A educação formal actua
selectivamente, abstrai e re-orienta os procedimentos adquiridos no processo de contextualização primária. Este
processo (...) conduz a uma re-contextualização» (Bernstein, 1988:32-33).
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descontextualização é responsável, então, pelo «novo posicionamento ideológico do texto no
processo de recolocação num ou mais níveis do campo de reprodução» (ibidem:198).
Chegado a este campo, o texto sofre uma nova transformação ou recolocação posterior,
quando é activado no processo pedagógico num dos níveis em que foi colocado. Assim, podemos
dizer que o texto original sofre, pelo menos, duas transformações: a que se refere à ocorrida
dentro do campo recontextualizador, que é a primeira transformação, portanto, aquela que ocorre
quando o texto é transportado do campo de produção dos discursos para este campo; e a que
posteriormente ocorre já no campo de reprodução do discurso, quando o texto é activado no
processo pedagógico, tratando-se, neste caso, duma transformação realizada sobre o texto
anteriormente transformado no campo recontextualizador.
Grosso modo, este é o modelo da produção, recontextualização e reprodução do
discurso pedagógico, que talvez possa ser representado conforme o quadro que se segue.
Quadro nº 1 – Modelo da construção do discurso pedagógico de Bernstein
Campo de produção do discurso

Campo de recontextualização do discurso

Campo de reprodução do discurso

Produção do texto original

1ª transformação do texto através do princípio de
descontextualização (deslocação/recolocação)

2ª transformação do texto quando
activado no processo pedagógico

Este modelo funciona, no geral, desta forma, mas, como o próprio autor diz, ele tem
«uma dinâmica interna considerável» (Bernstein, 1993:204). Detenhamo-nos um pouco mais na
análise deste modelo, em especial na análise do seu nível meso, ou seja, o da recontextualização,
que, como diz Bonal (1998:200), «aparece como o passo fundamental que evita interpretações
mecanicistas que traduzem o macro no micro».
Como dissemos já, o modelo apresentado pelo autor refere-se às sociedades
desenvolvidas contemporâneas, particularmente às europeias. Segundo ele, o campo
recontextualizador oficial é o responsável pela «criação, manutenção e mudança do discurso
pedagógico oficial» (Bernstein, 1993:201). Como tal campo costuma ser formado por
funcionários provenientes das organizações pedagógicas do Estado e também por consultores
provenientes do sistema educativo, do campo económico e do campo de controlo simbólico, o
discurso pedagógico oficial acaba por reflectir este facto, constituindo-se sempre como «uma
recontextualização de textos e suas relações sociais geradoras, a partir das posições dominantes no
campo económico e no de controlo simbólico» (ibidem:201).
Para além deste campo oficial existe outro campo de recontextualização, como também
já foi referido. A principal actividade destes dois campos consiste na construção do quê e do como
do discursos pedagógico, sendo que o quê «se refere às categorias, conteúdos e relações a
transmitir, ou seja, à sua classificação, e o “como”, à maneira de os transmitir, ou seja,
essencialmente ao seu enquadramento» (Bernstein, 1993:201). Portanto, e dito de outra forma, a
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principal actividade destes campos consiste «não só na selecção de quê, mas também do como da
teoria da instrução» (Bernstein, 1998:65).
O discurso pedagógico tem maior ou menor autonomia relativa conforme a existência
ou não do campo recontextualizador pedagógico, o não oficial, da sua autonomia relativa em
relação aos campos oficiais e da intervenção do Estado.
Assim, existirá autonomia relativa se existirem campos pedagógicos
recontextualizadores que exerçam a sua influência e afectem a prática pedagógica oficial. Este
tipo de campos, tal como o oficial, também «se ocupa dos princípios e práticas que regulam a
circulação de textos e teorias, desde o contexto da sua produção até os contextos de reprodução»
(Bernstein, 1993:201). Quando existe apenas o campo oficial «é provável que os organismos do
Estado controlem a publicação de manuais livros de texto, etc. (...). Quando existem campos
pedagógicos recontextualizadores», eficazes e com verdadeira autonomia relativa, «é possível que
(...) se recontextualizem textos que (...) podem considerar-se ilegítimos, de oposição, originados
em lugares contra hegemónicos da produção do discurso» (ibidem:206-207). Desta forma, o grau
de autonomia do campo pedagógico recontextualizador pode ter uma forte influência no discurso
pedagógico que é transportado e reproduzido nas escolas, ou seja, no campo de reprodução.
Este conceito de autonomia relativa é importante, pois remete-nos para a existência de
um espaço disponível deixado «aos agentes e agências nos campos recontextualizadores e,
portanto,» para o seu «papel decisivo na construção e transmissão do discurso pedagógico»
(Bernstein, 1993:213).
No entanto, como nos diz também o autor, um «controlo mais intenso do Estado sobre
as escolas (...) pode limitar gravemente a influência dos campos pedagógicos
recontextualizadores» (Bernstein, 1993:207). Ora, é isso que, segundo ele, e por referência
particular ao caso do Reino Unido, tem sucedido sobretudo a partir dos anos 70 através do cada
vez maior intervencionismo do Estado que tem vindo a «debilitar» e a «reduzir a autonomia» do
campo recontextualizador pedagógico e em contrapartida o campo recontextualizador pedagógico
oficial tem vindo a «regular de forma mais directa as práticas, os conteúdos e as investigações
pedagógicas» (Bernstein, 1998:87). A regulação estatal do campo pedagógico recontextualizador
tem sido cada vez maior fazendo tal estratégia «parte da política de controlo simbólico do Estado»
(Bernstein, 1993:213)39.
Por outro lado, «ambos os campos recontextualizadores, o oficial e o pedagógico», são
influenciados pelos campos económicos e de controlo simbólico, quer no que toca ao quê, quer no
que toca ao como do discurso pedagógico. Apesar disto, não se deve sobrestimar a equivalência
entre o discurso pedagógico e as suas influências externas (ibidem:203).
Também não se deve pensar que o que se recontextualiza no seu campo próprio se
reproduz sempre e automaticamente no campo de reprodução do discurso. Nem que tenham que
39

Sobre esta matéria e caso exista interesse em aprofundar a argumentação do autor sobre a autonomia relativa do
discurso pedagógico e perda da autonomia relativa do campo recontextualizador pedagógico, ver: Bernstein
(1998: 63,81,87,91).
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existir sempre os três campos, tal sucede, no caso da educação formal, mas pode não ocorrer
noutras áreas da educação. Na verdade, podem existir «organismos de reprodução pedagógica
que, dentro de limites amplos, podem determinar a sua própria recontextualização
independentemente do Estado (o sector privado)» (ibidem:203). Ora, isto quer dizer que há
agências e agentes que podem ser simultaneamente recontextualizadores e reprodutores do
discurso pedagógico. Aliás, dentro do próprio sistema educativo, embora o normal seja que
aqueles que criam/produzem os discursos não sejam os que os que recontextualizam tais
discursos, há «excepções» e seria «importante estudar aqueles casos em que os produtores do
discurso são também os seus recontextualizadores» (ibidem:201). O autor apresenta-nos como um
caso raro onde os produtores podem ser também os recontextualizadores do conhecimento, o caso
das universidades: «Os recontextualizadores não costumam ser os produtores do saber, ainda que
ocorram importantes anomalias. Um caso notável no qual os produtores de saber são
recontextualizadores produz-se, regra geral, nos níveis superiores da universidade, onde o
recontextualizador pode ser também o produtor do saber. Não obstante, ante a recente evolução do
ensino e da investigação no ensino superior, também pode suceder isto noutras instituições»
(Bernstein, 1998:64).
O autor orientou algumas investigações que nos mostram precisamente a flexibilidade e
a aplicabilidade do modelo a outras áreas para além das do discurso pedagógico oficial e a
possibilidade de desvios ao modelo dentro do próprio sistema educativo formal. Apesar disso
reafirmamos o que dissemos antes: Bernstein centrou as suas análises na educação formal. Seja
como for, consideramos essa abertura muito relevante, pois ela possibilita a análise da sua teoria
noutros objectos de investigação para além do escolar, como referimos no capítulo anterior.
Um desses estudos foi desenvolvido por Swope em 1992, no Chile. O seu estudo não se
centrou sobre o discurso pedagógico oficial na escola, mas sim sobre práticas pedagógicas
informais desenroladas num contexto religioso. Mais concretamente, tratou-se de uma
investigação realizada junto de “Comunidades Cristãs de Base” que tinham como objectivo inserir
na prática quotidiana a fé religiosa. O estudo foi feito nessas comunidades que eram compostas
por adultos pouco ou nada escolarizadas, tendo cada uma dessas comunidades um animador local.
O autor do estudo seguiu o modelo de Bersntein, tendo identificado um campo de
produção de discurso, o teológico. Procurou identificar um campo recontextualizador, no qual
fossem produzidos textos pedagógicos a serem utilizados nas ditas comunidades, mas esse campo
não existia. O que existia eram normativas oriundas da Igreja Católica que orientavam a prática
pedagógica, mas não textos pedagógicos específicos a serem inseridos na prática pedagógica. A
legitimidade desta prática era assegurada pelo controlo local das paróquias.
Assim, como se pode ver, existem pelo menos dois desvios em relação ao modelo
original de Bernstein. O primeiro refere-se ao local de aplicação do modelo do discurso
pedagógico oficial a um contexto pedagógico informal, composto por adultos pouco
escolarizados. O segundo, foi a constatação da existência de «um discurso pedagógico sem um
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campo recontextualizador oficial explícito», o que fazia com que não se utilizassem «textos
especialmente construídos» para a prática pedagógica e em que «os participantes construíam os
seus próprios conteúdos» (Bernstein, 1998:148).
Isto vem mostrar, por um lado, a flexibilidade do modelo, ou seja a sua aplicabilidade a
outros contextos para além do educativo formal e, por outro lado, mostra também que nesses
contextos, ou pelo menos em alguns deles, a teoria necessita de algumas modificações, ou seja,
não têm que se encontrar necessariamente os três campos do discurso pedagógico.
Outro estudo foi feito por Singh que, em 1993, aplicou o modelo para investigar «a
institucionalização da informática como discurso pedagógico nas escolas primárias» (Bernstein,
1998:148). Tal estudo centrou-se em alunos em sala de aula, procurando ver-se diferenças de
posicionamento de rapazes e raparigas em relação ao computador. Tratou-se de uma aplicação do
dispositivo pedagógico e suas regras (produção, recontextualização e avaliação) às interacções
discursivas na aula, tendo-se concluído, entre outras coisas, que «os rapazes podiam controlar a
produção, a recontextualização e a avaliação» das regras do discurso informático (Bernstein,
1998:148).
O interesse desta investigação está, para nós, na possibilidade de os actores poderem
simultaneamente deambular entre estes três níveis do discurso pedagógico, ainda que façam parte
de um dos campos, como é o caso dos alunos que estão, tendo em consideração o modelo, no
campo da reprodução do discurso. Aliás, já o estudo anterior remetia também para o facto de os
actores, na falta de um contexto recontextualizador, eles próprios construírem os seus próprios
textos.
Continuando a dar conta da dinâmica interna do modelo apresentado, podemos
acrescentar ainda que «o que se reproduz nas escolas pode submeter-se também a princípios de
recontextualização que surjam do contexto específico de uma dada escola e da eficácia de
controlo exterior sobre a reprodução do discurso pedagógico oficial» (Bernstein, 1993:204).
Portanto, no geral e em relação ao discurso pedagógico oficial, o modelo funciona como
o descrevemos acima, ou seja, duma forma “hierárquica” desde o campo de produção até ao de
reprodução, com organismos e agentes cada qual em seu campo. Mas, como acabámos de ver, ele
é dinâmico e tal manifesta-se de várias formas, que o autor resume da seguinte forma:
O modelo permite uma dinâmica interna considerável na produção, distribuição, reprodução, e
modificação do discurso pedagógico.
1. Os princípios dominantes referem-se a um terreno de conflito mais que a um conjunto estável de
relações.
2. Existe uma fonte de conflitos, resistências e inércias potenciais ou reais entre os agentes políticos e
administrativos do campo recontextualizador oficial.
3. Existe uma fonte de conflitos, resistências e inércias potenciais ou reais entre as posições dentro do
campo pedagógico recontextualizador e entre este e o campo recontextualizador oficial.
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4. Existe uma fonte de conflitos, resistências e inércias potenciais ou reais entre o contexto cultural
primário do adquirente (família/comunidade/relações entre pares) e os princípios e práticas
recontextualizadoras da escola.
5. Os transmissores podem ser incapazes ou não estar dispostos a reproduzir o código de transmissão
esperado (Bernstein, 1993:204-205).

Como vemos, o modelo apresentado pelo autor admite a ideia de conflitos/resistências a
vários níveis, portanto não é um modelo determinista, também dá lugar à acção dos sujeitos,
sobretudo a partir da admissão da existência de “espaços” existentes no desenrolar de todo o
processo. São certamente estes aspectos que fazem com que autor ache pertinente «saber onde,
quando e porquê a circulação de princípios e práticas do discurso pedagógico é uma inovação
proveniente de baixo ou imposta desde cima» (Bernstein, 1993:205).
Alguns dos aspectos acabados de enunciar e outros tornam-se mais visíveis a partir da
análise do dispositivo pedagógico que o autor considera ser o instrumento que «proporciona a
gramática intrínseca do discurso pedagógico através da suas regras distributivas, regras de
recontextualização e regras de avaliação» (Bernstein, 1993:185).
Tais regras estão, portanto, subjacentes aos três contextos/campos apresentados
anteriormente, são elas que estruturam o discurso pedagógico. Vejamos, então, em que consiste
tal dispositivo, tais regras e como estas se relacionam com os seus respectivos campos do discurso
pedagógico.
O dispositivo pedagógico é composto pelas regras acima referidas, que estão
relacionadas entre si de forma hierárquica, ou seja, «a natureza das distributivas regula as de
recontextualização que, por sua vez, regulam as de avaliação» (Bernstein, 1993:185). É este
dispositivo que estabelece a ligação entre poder, conhecimento e consciência dos sujeitos e sendo
assim ele é, do ponto de vista formal, «a pré condição para a produção e reprodução da cultura»
(ibidem:210), por isso «há uma luta permanente entre os grupos sociais para dominarem o
dispositivo. Quem o possuir, possuirá o modo de perpetuar o seu poder por meios discursivos e de
estabelecer ou procurar estabelecer as suas próprias representações ideológicas» (Bernstein,
1998:144). No entanto, convém não esquecer que, como ficou acima já claro, do ponto de vista
das suas realizações concretas surgem tensões e contradições entre os grupos sociais que se
posicionam nesse dispositivo, surgem também lutas pela sua posse, como acabámos de referir, e
tudo isto faz com que se torne possível a obtenção de «um resultado, uma forma de comunicação
que subverta as regras fundamentais do dispositivo» e assim sendo será melhor considerá-lo
«como a condição da produção, reprodução e transformação da cultura» (Bernstein, 1993:185).
Vejamos em que consistem concretamente as tais regras.
As regras distributivas têm como função regular as relações entre poder, grupos sociais
e as formas de consciência e prática. Isso é feito através de uma especialização e distribuição de
ordens diferenciadas de significados, que criam diferentes conhecimentos a ser distribuídos de
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forma desigual aos diferentes grupos sociais. Tais regras distinguem duas classes de
conhecimento que, segundo o autor, existem em todas as sociedades: o «pensável» e o
«impensável», isto é, o conhecimento «mundano» e o conhecimento «esotérico». A separação
entre estes dois tipos de conhecimento varia no tempo, ou seja, o que é esotérico hoje pode tornarse em conhecimento mundano no futuro, portanto «o conteúdo destas classes varia histórica e
culturalmente» (Bernstein, 1998:59). Pensamos que este processo pode ocorrer em termos
individuais e de pequenos grupos de pares num período de tempo mais ou menos longo, ou seja,
um conhecimento esotérico/novo para um indivíduo ou pequeno grupo pode converter-se em
conhecimento mundano/experiencial através de mecanismos de recontextualização/transformação
do primeiro tipo de conhecimento no segundo.
O controlo e a gestão do impensável ocorrem, nas sociedades modernas actuais,
sobretudo, nas instituições de ensino superior, enquanto o controlo de pensável dá-se nos níveis
secundário e primário do sistema de ensino. Nestas sociedades esta separação espelha a separação
entre conhecimento produzido e conhecimento reproduzido. Mas esta é uma separação muito
simplificada, ou, como nos diz o próprio autor, trata-se de «uma simplificação muito (...) tosca»
(Bernstein, 1998:59).
Na verdade, como esclarece o próprio autor, a ordem de significados que cria os tais
conhecimentos diferenciados também pode criar relações entre o material e o imaterial,
dependendo tal facto da forma que tais significados assumam. Se os significados têm uma relação
directa com uma base material, então tais significados ficam imersos no seu contexto de
referência, não têm significado fora dele. Nestes casos os significados não estabelecem relações
«à margem do contexto porque este os absorve por completo». Mas, se os significados têm «uma
relação indirecta com uma base material específica», então cria-se um espaço, um «vazio
discursivo potencial», que pode tornar-se «num lugar de alternativas da relação entre o material e
o imaterial». Este espaço é o local do impensável, «é o ponto de encontro entre ordem e
desordem, a coerência e a incoerência. É o lugar crucial do ainda não pensado» (Bernstein,
1998:60).
O que as regras distributivas fazem é tentar controlar o acesso a este local, ao
impensável, ao segundo nível, o da produção do conhecimento, cujo controlo é feito, basicamente,
pelas instituições de ensino superior, como dissemos. Portanto, este espaço acaba por estar sempre
regulado, ainda que essa regulação varie no tempo de acordo com os grupos que controlam tais
regras, porque tal espaço «encerra a possibilidade de uma ordem alternativa, uma sociedade
alternativa e uma relação de poder alternativa» (Bernstein, 1998:60). No entanto, essas regras não
são totalmente eficazes, há contradições que no processo de controlo de acesso a esse espaço,
realizado «mediante a selecção dos agentes anteriormente pedagogizados legitimamente»,
dificilmente poderão ser totalmente suprimidas (ibidem:61).
Seja como for, o papel das regras distributivas é, com base nas relações de poder,
distribuir «o impensável e o pensável», de forma diferenciada aos grupos sociais existentes,
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estratificando-os (Bernstein, 1998:61). Enfim, as regras distributivas seleccionam «quem pode
transmitir algo a quem e em que condições» (Bernstein, 1993:188).
Estas regras traduzem-se «sociologicamente no campo de produção do discurso», são
elas que criam o campo, com as suas regras de acesso e controles de poder (Bernstein, 1998:61).
Este é o campo onde pode produzir-se legitimamente o novo conhecimento, quer se trate de
«conhecimento intelectual», de «conhecimento expressivo», ou de «destrezas». Tal é feito,
normalmente, nas instituições de ensino superior de educação, mas isto não quer dizer que
pessoas que não pertençam a este campo não possam também produzir novos conhecimentos
(ibidem:144).
Se as regras distributivas regulam quem pode transmitir a quem e em que condições, as
regras recontextualizadoras fixam os limites exteriores e interiores do discurso legítimo. São elas
que edificam «o discurso pedagógico: o “quê” e o “como” desse discurso» (Bernstein, 1998:143).
Estas regras são em si o próprio discurso pedagógico. Para Bernstein (1993,1998), este consiste
numa regra que combina dois discursos: um discurso de instrução (é o discurso técnico, o discurso
de competência, portanto, aquele que transmite diferentes destrezas, habilidades), e um discurso
regulador (é o discurso de ordem moral que cria a ordem social). O primeiro inclui-se no segundo,
que é o discurso dominante, pois, segundo o autor, não há discurso de instrução que não esteja
regulado pelo discurso regulador.
Assim, o discurso pedagógico não é um discurso em si, é um princípio. «É o princípio
mediante o qual se apropriam outros discursos e se estabelece entre eles uma relação especial,
com a finalidade da sua transmissão e aquisição selectivas (...), é um princípio para a circulação e
para a reordenação dos discursos», é «um princípio recontextualizador (...) que se apropria,
recoloca, recentra e relaciona selectivamente outros discursos para construir a sua ordem própria»
(Bernstein, 1998:62-63). É, então, «um princípio que extrai (desloca) um discurso da sua prática e
contextos substantivos e o recoloca segundo o seu próprio princípio selectivo de reordenamento e
enfoque» (Bernstein, 1993:189), que, como terá ficado claro pelo dito acima, é o do discurso
regulador.
Quando este processo de deslocação de um discurso original e posterior recolocação
pedagógica do mesmo ocorre, cria-se um «espaço» que permite que o discurso se transforme,
passando de «discurso real» a «discurso mediado». Isto é, «quando o discurso pedagógico se
apropria de diversos discursos não mediados transforma-os em discursos mediados, virtuais ou
imaginários» (Bernstein, 1998:62-63).
Assim, o discurso pedagógico é gerado por um discurso de recontextualização. É o
princípio de recontextualização que origina os campos recontextualizadores, seus agentes com as
suas funções de recontextualização. São «estas regras que regulam o trabalho dos especialistas»
desse campo, que, como dissemos já, é sempre composto pelo campo recontextualizador oficial e,
muitas vezes também, por um campo recontextualizador pedagógico, que é «composto por
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formadores de professores, autores de livros de texto, guias curriculares, etc., meios
especializados de comunicação e seus autores» (ibidem:144).
Por fim, temos as regras de avaliação que dizem respeito à regulação da prática
pedagógica no contexto/campo da reprodução do discurso pedagógico. São estas regras que
garantem que um texto (conteúdo) seja transmitido/adquirido num determinado espaço de acordo
com um determinado tempo (idade dos adquirentes). São elas que «regulam a prática pedagógica
na aula, porque definem os níveis que devem ser alcançados» e desta forma, tais regras «actuam
selectivamente sobre os conteúdos, a forma de transmissão e sua distribuição aos distintos grupos
de alunos» (ibidem:144).
O autor termina a sua exposição da construção do discurso pedagógico com uma
comparação entre o campo religioso de Weber e o campo pedagógico. A regra geral é que cada
campo é constituído por seus agentes que ocupam posições fixas (ou seja, só podem ocupar uma
posição ao mesmo tempo) dentro das categorias de cada um dos campos (embora tenhamos visto
que no campo pedagógico é possível que isso não suceda dessa forma). Assim, aos profetas do
campo religioso equivaleriam os produtores do conhecimento campo pedagógico, aos sacerdotes
os recontextualizadores e aos laicos os adquirentes. Esta é «a estrutura do campo pedagógico»
(ibidem:67).
Temos, então, um modelo formado por um dispositivo pedagógico, constituído por
regras distributivas, recontextualizadoras, e avaliadoras, que são subjacentes aos respectivos
campos que culminam em práticas e processos de criação/produção, recontextualização e
aquisição/reprodução do conhecimento (Bernstein, 1993;1998).
Este é, segundo o autor, o modelo do discurso pedagógico característico da Europa, que
se caracteriza por transportar consigo, através das suas regras, uma realização muito estreita dos
princípios dominantes na sociedade. Assim, a separação entre prática manual e prática mental,
cuja origem vem da Idade Média, traduz-se ao nível do dispositivo pedagógico, tendo sido «a
prática manual (...) excluída das regras de recontextualização». Além disso, as regras distributivas
originaram ainda outra desarticulação equivalente à separação mental/manual. Trata-se da forte
separação entre quem «produz o discurso (...) e quem reproduz o discurso» e isto gera uma
segunda desarticulação, precisamente entre «produtores e reprodutores dos saber», estando
atenuada esta separação ao nível das universidades, ou instituições equivalentes, como foi já dito
(Bernstein, 1993:206).
É também a este aspecto (ao da articulação entre os princípios dominantes na sociedade
e as realizações dos discursos) que o autor se refere (numa reflexão mais ampla do conhecimento,
mas com uma íntima relação com a sua análise do discurso pedagógico), a partir de uma análise
das diferentes fases do capitalismo (para sermos mais rigorosos a sua análise começa no período
medieval), quando nos diz que hoje em dia, fruto da força do mercado, ao contrário do que
acontecia na Idade Média, há uma desarticulação entre o conhecimento e quem se relaciona com
ele, isto é, quem o cria e quem o usa (hoje em dia o conhecimento está separado das pessoas), e
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que o domínio do mercado tem profundas consequências em termos de educação (Bernstein,
1998)40.
É também, certamente, tendo em conta esta articulação que o autor nos diz estarmos, no
contexto da designada «Sociedade da Informação», perante a «segunda sociedade totalmente
pedagogisada» (Bernstein, 2001:12,13), tendo por referência o Reino Unido. Tendo ocorrido a
primeira na época medieval, mediante a influência da Igreja. E é neste contexto que nos fala da
aprendizagem ao longo da vida, por referência ao mundo de trabalho, que legitima a própria
sociedade totalmente pedagogisada, e que nos fala também da exigência do desenvolvimento de
uma nova capacidade por parte dos indivíduos: a formatividade, que é «a capacidade de retirar
benefícios de contínuas re-formações pedagógicas e assim ser capaz de lidar com as novas
exigências do “trabalho” e da “vida”» (ibidem:13-14). É ainda neste contexto que se refere ao
crescente controlo por parte do Estado dessa mesma sociedade, o qual «produz e distribui as
possibilidades de novos “conhecimentos” pedagógicos através de uma diversidade de instituições
formais e informais» (ibidem:15). É, então, neste novo contexto, dominado pelo mercado e pela
pedagogisação, que Bernstein abre, de forma mais evidente, a sua análise do discurso pedagógico
aos contextos para além da escola, a que já fizemos referência.
É neste contexto de «inflação pedagógica» benigna que surge «um novo quadro de
pedagogos» com novos discursos profissionais resultantes de novas investigações e
recomendações, a que um conjunto de novas revistas, bem como um esforço «contínuo» das
editoras tem procurado dar expressão. Todo este movimento exige também «novos modos de
formação para essas posições emergentes», mas isso não quer dizer, na opinião do autor, que tal
facto crie autonomia para esses formadores e para esses formandos, pois «ambos se encontram
submetidos aos objectivos definidos pelo Estado» (Bernstein, 2001:15).
Esta nova realidade é merecedora, do ponto de vista de Bernstein (2001:15), de uma
análise que passe, por exemplo, pelo: «simples exercício de mapear os movimentos» descritos e
«o florescimento dos discursos desenvolvidos»; ou pela «análise dos conteúdos e o trabalho de
recontextualização que os conteúdos pressupõem», embora esta se afigure de maior
complexidade.
Enfim, é neste novo contexto que o autor nos diz que ultimamente se tem «dedicado
àquilo que poderia ser chamado de sociologia da transmissão», sociologia essa que se centra «em
locais diversos, reivindicando mudanças nas formas de conhecimento, nos seus deslocamentos e
substituições por novas formas, criando um novo campo de posições, patrocinadores,
planificadores e transmissores de conhecimento» (ibidem:16).
É também neste contexto, de uma cada vez maior relevância assumida no nosso país por
locais e actores de educação não formal, que pensamos que o modelo do autor tem um enorme
potencial de exploração de investigação.

40

Para uma análise mais profunda do que acabámos de referir ver Bernstein (1993:152-165; 1998:108-113).
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2.3. PARA UMA RELAÇÃO ACTIVA DOS ACTORES COM O CONHECIMENTO
Os autores que aqui enquadramos, embora com preocupações específicas distintas, têm
em comum pelo menos três aspectos: a crítica realizada à disciplina; a influência notória neles de
outras disciplinas na abordagem às questões que analisam, nomeadamente da antropologia e da
psicologia e, claro está, da sociologia em geral; e a abordagem realizada a partir das práticas dos
actores.
Para além disso representam, como dissemos no início do capítulo, um ponto de
viragem nas análises realizadas pela sociologia da educação sobre o conhecimento. As suas
análises passam a centrar-se nos usos, relações e aprendizagens do conhecimento, tendo em conta
o papel da reflexão dos actores no processo de mobilização desse e de outros recursos naquilo que
se constitui como a sua acção quotidiana enquadrada por estruturas normativas. Ou seja, tais
abordagens permitem pensar na possibilidade de os actores, no campo da acção, poderem ter com
o conhecimento uma relação activa.
Enfim, tais abordagens permitiram-nos pensar quatro grandes temas que, em nosso
entender, devem ser analisados de forma articulada: acção, estrutura, reflexão e uso do, ou relação
com o conhecimento, com o saber e com o aprender em situação41. Após esta breve apresentação
acerca do que os estudos aqui reunidos nos permitem pensar, passamos à exposição mais
pormenorizada dos mesmos.
Lahire (1993, 1998) é um desses autores. O trabalho que desenvolve consiste na análise
do insucesso escolar na escola primária realçando o papel central que, em seu entender, tem a
questão das culturas escritas, ou a escrita e seus processos associados para sermos mais sintéticos,
na análise desse fenómeno.
Ora, de acordo com o autor, a sociologia da educação não só tem dado pouca
importância à escola primária, como tem questionado ainda menos um dos seus aspectos centrais:
as suas «múltiplas e complexas ligações com as culturas escritas (a natureza escritural dos saberes
que transmite, os processos de codificação escritos em que ela participa...)» (Lahire, 1993:8). Em
seu entender é isso que ela, a sociologia da educação, deve fazer de forma geral e em particular
quando analisa a questão do insucesso escolar, ou seja, a problematização daquele fenómeno
social deve assentar na análise da sua relação estreita com a cultura escrita. Isto é, deve-se ter em
conta que a escola tem uma forma própria de organização, transmissão e aprendizagem dos seus
41

Gostaríamos de realizar dois esclarecimentos. Em primeiro lugar, alguns dos temas apresentados nesta secção
serão aprofundados adiante, nomeadamente quando os confrontarmos com os contributos de autores de outras
áreas do conhecimento, como, por exemplo, os dados por Schön (1992, 1998) a propósito do profissional
reflexivo, ou seja, do papel da reflexão na acção dos sujeitos. Neste momento trata-se apenas de os apresentar tal
como eles são trabalhados pelos autores em causa dentro da sociologia da educação. Em segundo, como terá
ficado percebido, usamos, nesta fase, determinados termos/conceitos de uma forma ainda indiferenciada, como,
por exemplo, o de conhecimento e saber, quando sabemos que para muitos autores eles não querem dizer a
mesma coisa. Tal deve-se ao facto de este não ser ainda o momento de tomarmos um posicionamento
relativamente ao entendimento que temos deles e de realizarmos uma discussão ampla relativamente a esses e
outros conceitos essenciais para a nossa investigação, mas apenas de os ir apresentando na perspectiva dos autores
que abordamos.

105

saberes, que é a das “formas sociais escriturais”, cujo instrumento sob o qual se funda é a própria
escrita e que esta transporta consigo uma modalidade própria de aprendizagem, de transmissão e
de uso do conhecimento diferente daquela cujo instrumento é o oral.
Partindo desta crítica, e recorrendo aos contributos da antropologia e da história, o autor
realiza uma análise das diferenças entre o que designa por formas sociais escriturais (que são as
«formas de relações sociais baseadas em práticas de escrita e/ou tornadas possíveis pelas práticas
de escrita, constitutivas de uma relação escritural com a língua e com o mundo») e orais (que são
as «formas de relações sociais essencialmente baseadas sobre a incorporação dos “saberes”,
constitutivas de uma relação oral-prática com o mundo») (Lahire, 1993:13), com o objectivo de
demonstrar a pertinência desta diferenciação para se perceber melhor as modalidades de relação
com o conhecimento e o tipo específico de aprendizagem que ambas comportam e assim se
perceber melhor o fenómeno social que pretende explicar que ocorre numa das instituições que
melhor representa o primeiro tipo de formação social: a escola. Charlot (2000), parte também
desta noção diferenciada de relação com o mundo, que designa por relação com saber, para
explicar este mesmo fenómeno social, como veremos.
De forma breve e centrando-nos nas questões que particularmente nos interessam,
podemos dizer que nas formas sociais orais o conhecimento e a sua aprendizagem, mediadas pela
linguagem, pela visão, etc., ocorrem em situação, portanto acontecem na prática e pela prática, ou
seja, os indivíduos aprendem e usam o saber imersos no fazer e por isso o saber só tem sentido em
uso e não como algo posto à distância da prática. Vejamos o que o autor refere relativamente a
este assunto:
Os «saberes» e saber-fazer não existem senão em situações particulares de uso. A aprendizagem pelo
fazer, o ver-fazer que não necessita de explicação e que não passa necessariamente pela linguagem
verbal, realizada na e pela prática, de situação em situação, de geração em geração (....). É o uso da
linguagem que está aqui em causa: linguagem da e na prática mais que linguagem sobre a prática. As
crianças estão colocadas no fluxo do fazer e do dizer e «aprendem» nesse mesmo fluxo. Esta situação
reforça a evidência das práticas efectuadas. Aprendizagem no curso da prática e não separada da
prática, «saber» que não existe a não ser em situação da sua efectivação, da sua mobilização e,
indissociavelmente, da sua aprendizagem... (Lahire, 1993:18).

Ora, esta forma de apropriação e uso do conhecimento está muito distante daquela que
caracteriza as formas sociais escriturais e suas instituições. Aqui o saber e sua aprendizagem
baseiam-se na escrita e suas características. Os saberes passam à forma escrita, tornando-se
explícitos, os saberes são “retirados” do local, assumem uma coerência, uma lógica interna e uma
sistematização próprias, enfim como refere o autor, nestas formações sociais ocorre a
«codificação dos saberes e da relação social de aprendizagem» (Lahire, 1993:35).
E é nisto que a escola se baseia. A escola constitui-se como um espaço de saberes
objectivados, separados das práticas sociais, que se organizam segundo uma lógica própria - a
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«lógica escritural» - de «sistematização, formalização, generalização...», que necessitam, por isso
mesmo, também de uma forma específica de transmissão e de aprendizagem (ibidem:37). A
escola procura desenvolver nos seus alunos uma «relação escritural-escolar com a linguagem e
com o mundo» (ibidem:39), ou se quisermos, uma relação escritural com o conhecimento, e é esta
especificidade, a da escrituralização dos saberes e respectivas práticas, que produz desigualdades
sociais escolares.
Portanto, não se trata apenas de desigualdades em termos de domínio dos conteúdos
escolares, ou se quisermos de diferenças tendo em conta o capital cultural dos alunos, mas
sobretudo do domínio diferenciado da forma específica da relação escolar com o conhecimento: a
relação escritural. Com refere o autor, o insucesso escolar ocorre quando há uma «contradição
entre a forma social escritural-escolar caracterizada por uma relação escritural-escolar com o
mundo e as formas sociais orais caracterizadas por uma relação oral-prática com o mundo»
(ibidem:52).
Como vemos, trata-se, como diz Caria (2000a, 2000b, 2003a, 2003,b) por referência a
este autor, de passar de uma análise centrada exclusivamente no conteúdo do conhecimento
escolar para uma análise centrada na forma/uso que esse conhecimento tem e nas suas
implicações.
Foi precisamente com base nesta perspectiva analítica, dos conteúdos para a forma/uso
do conhecimento, e na perspectiva que passa a pensar a questão do uso do conhecimento em
contexto de trabalho não necessariamente de uma forma hierárquica em que os actores são vistos
como meros aplicadores do conhecimento produzido por outros, desenvolvendo com ele uma
relação de exterioridade, mas de uma forma que levanta a possibilidade de os actores, no exercício
da sua prática profissional e respectivas interacções sociais, poderem vir a desenvolver uma
relação activa com o conhecimento, que Caria (2000a) realizou o seu estudo sobre uso do
conhecimento pelos professores. Análise que tem vindo a expandir a outros grupos profissionais
com escolaridade de nível superior e que o levou a desenvolver a noção de trabalho técnicointelectual ou outras similares (Caria, 2000b; 2001a; 2001b; 2002a; 2002b; 2003b; 2005a), a
problematizar noção de conhecimento enquadrada pela questão da relação entre a educação, o
trabalho e a ciência (Caria, 2003a; 2003b) e que o fez avançar no sentido de uma análise crítica da
Universidade e do seu papel na questão de uma formação que contribua de forma efectiva para a
recontextualização profissional do conhecimento abstracto (Caria, 2001a).
A questão transversal a todas estas análises é a seguinte: «Como é que os grupos
profissionais, em contexto de trabalho, usam o conhecimento abstracto que lhes é transmitido
através de processos de formação inicial universitária/politécnica e/ou de formação contínua
escolar ou não escolar?» (Caria, 2002a:805). É, portanto, uma abordagem centrada na
identificação das formas/tipos de uso do conhecimento abstracto realizado pelos profissionais com
escolaridade superior em contexto de trabalho. Conhecimento abstracto que o autor define como
sendo «os discursos escritos de natureza científico-ideológica, científico-técnica e filosófico-
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ideológica em cuja organização formal podemos reconhecer preocupações de generalidade,
especialização temática ou problemática, coerência interna, sistematicidade e validade no
desenvolvimento dos argumentos avançados. Quando é objecto de processos de
recontextualização, o conhecimento abstracto assume formas que podem ser escritas ou orais»
(ibidem:806).
Para Caria (2005b:22), a recontextualização refere-se «à transposição de formas de
conhecimento (…) para contextos de uso em que a construção do conhecimento contempla
legitimamente os sentidos e as subjectividades dos actores sociais; facto que os convoca para o
exercício de uma reflexividade que percepciona a possibilidade de fazer usos diferenciados de
regras e recursos», recontextualização que faz com o conhecimento fique «subordinado a uma
epistemologia prática».
Enfim, como diz o autor, a perspectiva analítica desenvolvida tem-se interessado por
«problematizar (...) as formas e as recontextualizações que os grupos profissionais escolarizados
fazem do conhecimento abstracto nos contextos interactivos e organizacionais em que trabalham.
Isto é,» procura-se «entender como é que os grupos profissionais se apropriam do conhecimento
abstracto para o inserirem em contextos de acção profissional (...) e como o articulam com outras
formas de saber, designadamente os saberes tácitos da experiência no trabalho quotidiano» (Caria,
2002a:807).
Como se torna perceptível, o que está em questão é o problema do uso contextual do
conhecimento, quer ele seja proveniente do próprio contexto de trabalho, quer seja proveniente de
outros contextos formais ou não formais de educação/formação. Trata-se, por isso mesmo,
também de uma questão de uso intercontextual do conhecimento. E tal como é enunciado, trata-se
igualmente de uma análise que procura ver da articulação entre conhecimento e saberes.
O problema vem sendo enunciado pelo autor desde início (Caria, 2000a: XXVII,
XXVIII), em moldes semelhantes ao que aqui referimos. No entanto, a leitura do seu trabalho
sobre os professores mostra-nos que o autor se centrou sobretudo no uso, ou não, do
conhecimento abstracto realizado pelos professores para agirem ou pensarem a sua acção e não
tanto na questão da articulação entre o conhecimento e o saber, questão que vem sendo trabalhada
de forma sistemática mais recentemente (Caria, 2002,a; 2003,a; 2003,b) e à qual daremos atenção
adiante, quando discutirmos os conceitos de conhecimento, saber, qualificação e competência.
Para desenvolver esta abordagem do uso do conhecimento o autor recorreu a vários
contributos fora da sociologia da educação tradicional, pois na sua perspectiva «o problema do
uso social, contextual ou intercontextual, do conhecimento está bastante limitado nestas análises»
(Caria, 2000a:150), devendo-se tal facto ao centrar excessivo destas na aquisição desigual do
conteúdo do conhecimento escolar e seus efeitos sociais, deixando de lado a questão da forma do
conhecimento, da análise «da tecnologia que suporta a escolaridade: a escrita e dos seus efeitos
nas relações sociais...» (ibidem:159). Ora, segundo o autor o deixar de lado esta questão reforça
«as limitações da Sociologia da Educação mais convencional para tratar das relações entre
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educação, conhecimento e reflexividade» (Caria, 2003b:11). É que a reflexividade, «o uso e
desenvolvimento de uma consciência discursiva (...), nos termos definidos por Giddens, depende
do efeito específico da escolaridade, do desenvolvimento de uma relação escriptural com a
realidade social. Sem a aprendizagem desta relação os actores sociais serão incapazes de
recontextualizarem o conhecimento especializado e abstracto num contexto de acção
quotidiana...» (Caria, 1999:225).
Partindo destas críticas, o autor afasta-se dessa sociologia da educação e procura fora
dela resposta para abordar a questão que pretende. Pode-se dizer que as principais fontes teóricas
a que recorreu estão na sociologia de Giddens (1989, 1992, 1995), a quem já nos referimos antes,
e de Mouzelis (1991), na antropologia social de Goody (1987, 1988) e da educação de Iturra
(1990,a, 1990b), e na sociologia da escola e da escrita de Lahire (1993a, 1993b), todos citados por
Caria (2000a, 2000b, 2002a).
Os dois primeiros autores permitem-lhe articular a questão da reflexividade dos actores
com a do uso do conhecimento feito pelos mesmos. Partindo dos conceitos de Giddens de
sociedade pós-tradicional, reflexividade institucional, e descontextualização das instituições,
Caria (2000a, 2000b, 2002a)42 acentua o facto de as instituições actuais terem deixado de se
basear numa regulação social local, para passarem a depender, sobretudo, de uma regulação social
deslocalizada, o que permite a cada vez maior difusão e uso do conhecimento abstracto, também
ele deslocalizado, em contextos de acção social, o que torna possível «aos actores sociais negociar
o sentido das condutas para além do face a face» e assim poderem «legitimar práticas sociais e
desenvolver acções diferentes, com outro sentido estratégico», ou seja, poderem desenvolver
«processos de reflexão institucional» (Caria, 2002a:809). Mas, este facto não quer dizer que o
autor negue a importância de um outro tipo de reflexividade, a reflexividade interactiva (portanto
uma reflexividade local/contextual), da qual pode estar dependente o desenvolvimento da
reflexividade institucional, pois, como o próprio refere, a «reflexão institucional, permitida pelo
uso do conhecimento abstracto» possibilita «pensar sobre os resultados e as consequências da
acção para além do face a face, desde que essa objectivação esteja associada a uma reflexividade
interactiva que formalize os saberes tácitos e explicite a linguagem contextual nos processos de
integração social» (ibidem:813).
É neste contexto, de uma cada vez maior difusão e uso do conhecimento abstracto, que
surge «a figura social do perito, do especialista ou do técnico», entendido como aquele «que é
capaz de retirar a ciência dos contextos e campos da sua produção e transferi-la e reorganizá-la
noutros campos e contextos de acção social. Em rigor, a reflexividade institucional do especialista
não é mais do que uma intermediação (do conhecimento) entre os sistemas especializados de
produção de conhecimento abstracto e o público leigo», especialista que «tem o importante papel
(se quiser/puder produzir este trabalho de intermediação de saberes) de articular na sua mente

42

Para uma análise mais profunda do tratamento que o autor deu a esta questão, ver Caria (2000a:178-183).
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duas formas de organização estrutural do conhecimento: a organização contextual e experiencial
do quotidiano e a organização racional e positiva da análise» (ibidem:809-810).
Encontramos algumas semelhanças entre a forma como aqui Caria (2002a) problematiza
o papel do perito e a forma como Bernstein (1993, 1998) nos fala dos campos de produção,
recontextualização e reprodução do discurso pedagógico e do papel dos seus actores: ambos falam
de campos de produção do conhecimento. Parece-nos, no entanto, existir uma diferença entre
ambos: enquanto Bernstein (1993, 1998) nos apresenta um modelo mais rígido, no qual o papel
que Caria (2000a, 2002a) atribui ao perito, especialista, técnico, é realizado no campo intermédio
da recontextualização; Caria (2000a, 2002a), ao conceber essa nova figura tal qual o fez, esbate a
diferença entre campo de recontextualização e de reprodução (usando a terminologia de
Bernstein), passando a admitir que aqueles que estão na prática profissional (e recordamos que
falamos de profissionais com níveis de escolarização superior) são eles próprios potenciais
recontextualizadores do conhecimento, no sentido que Bernstein (1993, 1998) fala dos actores que
estão neste campo intermédio entre a produção e uso efectivo do conhecimento43.
A partir de Mouzelis (1991), que defende que os actores sociais podem desenvolver
orientações reflexivas diferentes quando actuam, dependendo tal diferenciação do poder que têm
sobre os recursos e regras existentes (reflexividade pragmática – um tipo de actuação que visa a
satisfação das expectativas e significados partilhados; reflexividade estratégica – um tipo de
actuação que consegue realizar um distanciamento do contexto imediato de actuação/interacção,
usando os meios e recursos disponíveis de modo diferente; e reflexividade teórica – um tipo de
actuação que, através do mesmo processo de distanciamento, usa o conhecimento para explicitar e
alterar regras existentes), Caria (2000a:184) coloca «a hipótese de que as diferentes orientações
dos actores para os contextos de interacção (prática, teórica e estratégica) supõem diferenças no
uso e articulação dos saberes práticos e conhecimentos abstractos, e logo diferentes modalidades
de aprendizagem e aplicação do conhecimento abstracto e científico».
A antropologia social e a da educação permitiram ao autor pensar a questão da
articulação, ou não, de dois tipos de mentes sociais, ou, dito de outra forma, de dois tipos de
organização social da mente humana e respectivas formas de organização do conhecimento (na
linha do que Lahire, 1993, já havia feito), e no papel que a escola desenvolve na promoção da
articulação ou não dessas mentes (Caria, 2000a). A mente cultural, assente numa «forma práticooral de transmissão dos saberes», na «aprendizagem pela imitação dos mais competentes», na
«selecção da informação feita de modo predominantemente emocional, indutivo e pouco
explicito», na «justificação da acção feita de modo circunstancial e por referência à tradição» e na
«organização dos saberes mediada pela estruturação interactiva dos grupos sociais e pela
familiaridade com o contexto»; e a mente racional/positiva, cuja organização estrutural assenta
43

Apesar de pensarmos poder realizar a diferenciação entre estes dois autores da forma que acabámos de efectuar,
não devemos esquecer que Bernstein (1998) alerta-nos para a flexibilidade do seu modelo, à qual, aliás, já nos
referimos e procurámos ilustrar através da exemplificação de alguns estudos desenvolvidos com base no seu
modelo.
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numa «forma oral-escrita de transmissão de saberes», na «aprendizagem pela instrução da regra e
do princípio organizador», na «selecção da informação feita de modo predominantemente
calculado e dedutivo», na «justificação da acção feita de modo argumentativo, generalista e
preocupada com a sua legitimidade social», e na «organização dos saberes mediada pela escrita e
por definições conceptuais com as suas regras de coerência interna e sistematicidade» (Caria,
2002a:810).
Por fim, o outro grande contributo teórico surge da sociologia da escola e da escrita de
Laihre (1993), como já dissemos, e é com base neste e na sua noção de relação escritural com o
conhecimento que Caria (2000a, 2000b; etc.) se desloca dos conteúdos para o uso do
conhecimento.
Foi, portanto, e é, com base nestes e noutros contributos mais recentes (Perrenoud,
1999; Charlot, 2000, por exemplo) que o autor tem vindo a trabalhar a questão da identificação
das formas de uso do conhecimento abstracto em contexto de trabalho pela figura que, mais
recentemente, designa por técnico-intelectual.
Os resultados a que tem chegado acerca dos usos do conhecimento, que recordamos
começaram por ser obtidos com professores do ensino básico, foram sintetizados sob a forma de
uma tipologia dos “estilos de uso do conhecimento”, que passamos a descrever44.
Partindo de uma complexa articulação teórica entre tipos de reflexividade (interactiva –
referente à reflexão sobre os saberes experienciais, procedimental colectivo e linguagem comum,
podendo, esse tipo de reflexão, levar à formalização dos saberes tácitos e à explicitação da
linguagem local, por via do uso do conhecimento abstracto, como forma de explicitar o sentido
contextual da acção - e institucional – permitida pelo uso do conhecimento abstracto, ou seja, pela
recontextualização de regras e princípios gerais a situações particulares, permitindo tal processo a
possibilidade de se pensar a acção para além do contexto e a possibilidade de se explicitarem os
sentidos estratégico e interpretativo da acção), usos de conhecimento (abstracto e experiencial) e
sentidos da acção (o contextual – referente aos saberes procedimentais, às categorias de
linguagem usadas, e às narrações referentes à memória colectiva; enfim, referente ao que e ao
como se faz colectivo e ao como se fala/classifica o que ocorre quotidianamente – o estratégico –
referente à capacidade dos actores usarem os meios e recursos disponíveis de forma diferente para
obterem melhores resultados na acção, tendo por base, tal processo, a recontextualização do
conhecimento abstracto; enfim, esta dimensão refere-se ao para quê da acção - e o interpretativo –
referente à interpretação universalista e legitimadora dos actores acerca da sua acção e seus
resultados, tendo por base, tal processo, a recontextualização do conhecimento abstracto; trata-se
do sentido referente ao porquê da acção), associados à maior ou menor autonomia dos actores,
Caria (2000a, 2002a, 2003a) identifica oito estilos de uso do conhecimento, que se podem agrupar
em três grandes formas de uso do conhecimento:
44

Para uma análise mais profunda da sua tipologia, ver: Caria (2000,a:164-168,183-187; 2002a:816-823; e
2003a:14-17)
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–

a racionalização da cultura, que é uma forma de uso de conhecimento na qual o
conhecimento abstracto e o experiencial andam a par e onde os dois tipos de
reflexividade se interpenetram. Neste tipo, «o conhecimento abstracto com valor
estratégico e/ou interpretativo é recontextualizado na acção», existindo, por isso,
uma «articulação entre experiência subjectiva e reflexão institucional (...) e entre
reflexão interactiva e conhecimento abstracto» (Caria, 2002a:822). No seu formato
puro, esta modalidade revela-nos um forte sentido contextual, estratégico e
interpretativo dos actores, os quais usam o «conhecimento abstracto para pensar e
agir sobre os contextos, articulando-o com a linguagem e os procedimentos
contextuais da acção» (ibidem:821);

–

a escolarização da cultura, que representa os estilos de conhecimento nos quais o
conhecimento abstracto e experiencial não se articulam, onde, portanto, existem
desfasamentos entre os dois tipos de reflexividade. Isto é, trata-se de uma forma de
conhecer que apesar de revelar a existência de reflexividade institucional, não a
articula com uma reflexividade interactiva, e, portanto, nestes casos, o
conhecimento abstracto não é recontextualizado na acção. São formas de conhecer
onde os sentidos estratégico e/ou interpretativos não são, ou são muito pouco,
acompanhados por um sentido contextual da acção; e

–

a domesticação da cultura, que se refere aos casos onde não existe manipulação do
conhecimento abstracto e, portanto, aos casos onde a reflexividade institucional está
ausente, podendo, em casos extremos, não existir também reflexividade interactiva,
correspondendo estes aos casos onde há um fraco sentido contextual, estratégico e
interpretativo.

Em toda esta questão é notória, como aliás já referimos, a importância que assume a
figura do técnico-intelectual, ou melhor do trabalho técnico-intelectual, e do papel que ele pode
ter, de acordo com a sua autonomia técnica, na intermediação entre um conhecimento abstracto e
deslocalizado e um conhecimento local contextualizado, assumindo, assim, um papel fundamental
a questão da recontextualização do conhecimento abstracto. Conhecimento abstracto que ajuda,
ou pode ajudar, desta forma, «a pensar a acção em contexto, permitindo identificar alternativas de
acção para a inovação, introduzir preocupações acrescidas de eficácia e/ou eficiência ou legitimar
à escala macrossocial os procedimentos e valores que enformam as decisões» (Caria, 2001a:76).
É, aliás, a relevância dada ao conhecimento abstracto e à importância do trabalho
técnico-intelectual que fazem Caria (2001a) avançar com uma crítica ao tipo de formação que a
Universidade faz aos seus alunos, que considera insuficiente para se poder pensar a questão da
recontextualização profissional do conhecimento abstracto, e o faz propor um tipo de formação
que pense precisamente esta questão. Portanto, trata-se, na perspectiva do autor, de se poder
pensar na «possibilidade de não circunscrever a formação ao modelo disciplinar e a possibilidade

112

de ensinar competências de uso do conhecimento, e não só de memorização ou de aplicação
tecnológica» e de a Universidade «desenvolver estratégias pedagógicas que permitam aos futuros
licenciados aprender a usar o conhecimento, isto é, aprender a pensar o imediato com
conhecimentos abstractos e gerais, ligando o geral-relacional ao particular-contextual»
(ibidem:72,73). Posições aproximadas a esta são também defendidas por outros autores, que falam
na defesa de uma educação escolar mais centrada no desenvolvimento de competências e mais
atenta a um tipo de formação que prepare os futuros profissionais com base também no
desenvolvimento da capacidade de se reflectir na acção (Perrenoud, 2001; Schön, 1992).
Concordamos com o que autor diz acerca do papel do conhecimento abstracto
relativamente à acção e acrescentamos que ele pode ainda ser entendido como um elemento
externo que, ao permitir “pensar a acção”, pode ele próprio ser pensado como um factor de
aprendizagem dos actores envolvidos nesse processo de uso contextual do conhecimento abstracto
– recontextualização. Ou seja, pensamos que esta forma de ver o conhecimento abstracto pode
ajudar-nos a pensar também os contextos de trabalho como locais educativos pelo lado do papel
que neles pode assumir esse e outros elementos externos à acção propriamente dita e que, ao
serem nela integrados, permitem aos actores reflectirem sobre ela e sobre a experiência colectiva
com base também nesses mesmos elementos externos e seus critérios, o que em nosso entender
potencia a aprendizagem dos actores. Isto é, e adoptando os termos de Caria (2002a, 2003a,b),
pensamos que da articulação de uma reflexão interactiva com uma reflexão institucional (onde
localizamos o elemento externo conhecimento abstracto) resultará a aprendizagem em contexto,
pois, como refere Rogers (1995:39): «Não basta sentar-se a pensar sobre a experiência: é
necessário aplicar à experiência critérios extraídos de outras fontes para que tenha lugar a
aprendizagem». Uma dessas fontes é, em nosso entender, o conhecimento abstracto, que a par da
reflexão na acção e sobre a acção, usando os termos de Schön (1992, 1998), permitirá uma
articulação com o conhecimento experiencial e, dessa forma, contribuirá para que a prática, a
experiência se tornem educativas para os actores.
De forma geral, pensamos poder dizer que a abordagem deste autor está centrada nas
aprendizagens, procuras e usos/mobilizações do conhecimento em contexto de acção,
nomeadamente o de trabalho; e na análise dos processos de intermediação entre ciências e saberes
quotidianos. O estudo destes processos vem sendo feito, como acima referimos, através da análise
do “trabalho técnico-intelectual”, pois o autor considera que a melhor forma de poder captar tais
processos é investigando «o trabalho intelectual que os grupos profissionais – que mais próximos
estão da aprendizagem da ciência e que dela mais dependem para afirmarem e legitimarem o seu
estatuto social – desenvolvem para recontextualizarem os sistemas abstractos ou periciais de
conhecimento em processos de interacção em campos sociais, exteriores aos campos de produção
científica e tecnológica» (Caria, 2003a:4).
Uma abordagem próxima, embora com algumas diferenças, à do autor que acabámos de
apresentar é a que Perrenoud (1999, 2001) vem desenvolvendo. Também ele se centra na análise
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da prática profissional dos professores, procurando perceber que recursos usam, mobilizam para
agir, nomeadamente em situações complexas. Ou seja, procura realizar o estudo da sua prática a
partir da análise da noção de competência (entendida, de forma sintética, como a mobilização
correcta de recursos na acção, que não circunscreve apenas à mobilização de conhecimentos ou
saberes teóricos ou de outra ordem para agir) e também a partir da noção de saber, de forma
articulada. É este centrar no uso, nas competências, que faz o autor defender uma escola com um
currículo baseado na construção de competências, em vez de uma escola baseada na
transmissão/acumulação de saberes, sendo a abordagem das competências entendida como uma
forma de dar sentido ao próprios saberes escolares, precisamente porque ela passa também pelo
aprender a mobilizar esses saberes para agir, quer no contexto escolar, quer fora dele.
Trata-se, por tudo isto, de mais um autor que nos permite, entre outras coisas, pensar a
relação entre teoria e prática, e mais precisamente pensar como os actores em contexto vivem e se
relacionam com essas duas dimensões. Assim, o pano de fundo da sua abordagem é o das
competências e sua relação com o saber, quer seja por referência à prática profissional dos
professores e o que entende dever ser a sua formação, que segundo ele deve assentar na lógica da
prática reflexiva como forma de favorecer o conhecimento na acção e dentro da acção, como
forma realizar uma teorização da prática (Perrenoud, 1999), quer seja por referência ao que em
seu entender os alunos devem aprender na escola e à forma como os currículos devem estar
organizados (Perrenoud, 2001).
Trata-se, também, de um autor que, ao centrar a sua análise nas práticas de professores e
alunos, rompe, tal como os anteriores, com a sociologia da educação centrada nos conteúdos do
conhecimento. Como o próprio diz, a abordagem focalizada nos quotidianos dos actores «no seio
de uma organização» é «mais fecunda que uma análise dos conteúdos “ideológicos” do ensino»
(Perrenoud, 1995:13,56).
Para este autor, como terá ficado claro pelo acima referido, saberes e competências não
são a mesma coisa, o que não quer dizer que ambos estejam de costas voltadas, pelo contrário há,
ou pode haver, entre eles uma relação profunda. Os saberes, ou conhecimentos (termos que o
autor usa indiferentemente um do outro), que podem ser de diferentes tipos (eruditos, de senso
comum, declarativos, procedimentais, locais, individuais, colectivos, científicos, etc), são:
«representações organizadas da realidade, que utilizam conceitos ou imagens mentais para
descrever, eventualmente explicar, por vezes antecipar ou controlar, de maneira mais ou menos
formalizada e estruturada fenómenos, estados, processos, mecanismos observados na realidade ou
inferidos a partir de observação» (Perrenoud, 1999:14).
A competência refere-se ao «conjunto de recursos que (...) mobilizamos para agir. Os
saberes eruditos ou comuns, partilhados ou privados, fazem parte dos recursos mas não os
esgotam» (ibidem:15). A competência é «a capacidade de um sujeito mobilizar todos ou parte dos
seus recursos cognitivos e afectivos para fazer face a um conjunto de situações complexas (...).
Pensar em termos de competência é pensar a sinergia, a orquestração de recursos cognitivos e
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afectivos diversos para enfrentar um conjunto de situações que representam analogia de estrutura»
(ibidem:16). Enfim, pensar as competências é concebe-las como a mobilização combinada de
recursos cognitivos diferentes – os saberes (teóricos, Know-how, saberes adquiridos nos contextos
de acção, nomeadamente os de trabalho, procedimentais, etc.) e os «esquemas de pensamento»,
que são «a estrutura da acção - mental ou material, o invariante, o plano que se conserva de uma
situação singular para outra e que se investe, com mais ou menos ajustamentos, em situações
semelhantes», ou o «habitus», que é «o conjunto dos esquemas de que dispõe um actor» – com
base numa prática reflexiva (ibidem:136,138,139).
A competência não se reduz a «operações que não consideram o conjunto de uma
situação e ficam, portanto, relativamente independentes dos contextos», a competência refere-se
às «disposições que subentendem a gestão global de uma situação complexa» (Perrenoud,
2001:51), e é este aspecto que faz com que tenha de haver o tal exercício de «integração, de uma
colocação sinergética, de uma orquestração de conhecimentos e de capacidades...» (ibidem:52) 45.
Portanto, será isso que faz com que actores recorram a um conjunto de saberes e outros recursos
provenientes de vários momentos e contextos da sua vivência, nomeadamente formativa, para
actuarem nas tais situações complexas, situações que exigem a identificação dos «obstáculos ou
problemas» a «ultrapassar ou resolver», o levantar de várias possibilidades que contemplem
«diversas estratégias» de acção, a escolha da «estratégia menos má», a planificação e a aplicação
dessa estratégia, o supervisionamento da estratégia adoptada introduzindo sempre que necessário
alterações ou mesmo a substituição dessa estratégia, a cooperação com seus pares, e o retirar os
«ensinamentos» resultantes da acção para poderem vir a ser reutilizados numa próxima situação
(Perrenoud, 1999:133,134).
Assim, como vemos, a competência assenta nos seguintes elementos chave: os recursos
vários, entre os quais estão os saberes de diversa ordem; a mobilização/uso do reportório total ou
parcial desses recursos; a investir de forma reflexiva na acção, nomeadamente em situações
complexas que tenham entre si algo de semelhante, o que pressupõe o uso/mobilização desse
reportório, ou de parte dele, entre situações. Vejamos, de forma um pouco mais profunda, estes e
outros aspectos referentes a este conceito.
A competência faz apelo a recursos vários. Como refere o autor: «não podem existir
competências se os recursos exigidos (capacidades e conhecimentos) não estão disponíveis»
(Perrenoud, 2001:52). Como já vimos, entre tais recursos estão os saberes. Por isso ela não se
opõe aos saberes, ela mobiliza e apoia-se em saberes, dá-lhes sentido ao relacioná-los «com
práticas sociais, situações complexas, problemas...» (ibidem:39), sem se reduzir a eles. Assim, os
saberes são uma parte fundamental da competência, porque «não existe competência sem saberes»
(ibidem:12). A competência recorre, de forma separada ou conjugada, a diversos tipos de saberes,
saberes teóricos e/ou experienciais. Uma «competência permite enfrentar regular e
45

O entendimento que o autor tem de competência apoia-se em Le Boterf (1994, 1997), como o próprio refere,
citando-o em várias alturas. A sua abordagem aproxima-se ainda da que Schön (1992, 1998) desenvolve, como
veremos quando nos referirmos a este autor.
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adequadamente um grupo de tarefas e de situações, apelando a noções, conhecimentos,
informações, procedimentos, métodos, técnicas...» (ibidem:31). A competência recorre a uma
série de capacidades mentais como a síntese, a análise, a antecipação, a interpretação, a decisão, a
negociação, a comunicação, a planificação, etc. (ibidem:41,52,80). Por isso, a competência, se
recorre a estes processos mentais, não pode limitar-se «a habilidades motrizes, perceptivas ou
verbais. Ela exige saberes...» (ibidem:42).
No entanto, estes recursos (saberes e capacidades) por si só não se constituem como
competência. Ela, ou elas, «nascem da faculdade de mobilizar estes recursos com conhecimento
de causa e de os orquestrar em tempo útil, numa situação complexa» (ibidem:80). Desta forma, a
competência ocorre na acção e assenta no processo de mobilização de tais recursos, que permite
aos actores sociais enfrentarem tais situações com êxito. Portanto, seguindo o pensamento do
autor, pode-se ter saberes e determinadas capacidades e não se ser competente, é necessário saberse mobilizá-los em situação, ou seja, é preciso saber usar-se tais recursos. Assim, como vemos, o
conceito assenta no processo de mobilização dos recursos. Também Charlot (2000:55), a
propósito da teoria da relação com o saber que desenvolve, à qual nos referiremos adiante, nos
fala de mobilização num sentido próximo, ao dizer-nos que «mobilizar é pôr recursos em
movimento» tendo por referência uma actividade.
Mas, como nos diz o autor, «a mobilização não é um impulso inicial», resultante de
qualquer capacidade inata (Perrenoud, 2001:84)46, ela refere-se a um reinvestimento das
aquisições efectuadas, portanto dos recursos dos actores, nas e a partir das tais situações
complexas. A mobilização não é automática, ela «adquire-se pelo exercício e por uma prática
reflexiva nas situações que permitem mobilizar, transpor e combinar os saberes» e outros
recursos; ela «exercita-se nas situações complexas, que obrigam a colocar o problema antes de o
resolver, a determinar os conhecimentos pertinentes, a reorganizá-los em função da situação, a
extrapolar ou a tapar os vazios» (ibidem:32).
Assim, como vemos, a prática reflexiva dos actores assume um papel fundamental em
todo este processo da mobilização dos recursos, ela funcionará como uma infra-estrutura sob a
qual se elevarão todos os outros recursos disponíveis. Ela é «uma “metacompetência” de que
dependem todas as outras», pois «cada competência pressupõe o desenvolvimento global do
pensamento crítico e da prática reflexiva...» (ibidem:98-99).
Este tipo de abordagem por competências rompe com o modelo assente na transmissão e
acumulação dos saberes, por isso ela remete os actores para um tipo de relacionamento diferente
com os saberes. Com base na leitura realizada deste autor (Perrenoud, 1995, 1999, 2001),
passamos a apresentar o que entendemos serem alguns dos aspectos mais marcantes do tipo de
relacionamento que actores sociais (professores e alunos, no caso) desenvolvem com o saber
tendo em conta uma e outra perspectiva.
46

Pensamos que, uma vez mais, existe aqui uma aproximação entre Perrenoud (2001) e Charlot (2000), pois este a
propósito do desejo de saber diz-nos que apesar de o desejo ter uma dimensão biologizante, o factor principal de
tal desejo é social e não biológico.
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Assim, no modelo assente na transmissão e acumulação dos saberes, os actores
desenvolvem com eles uma relação de exterioridade, ou seja, não participam, ou participam muito
pouco, na sua construção efectiva, limitando-se uns a transmitir e outros a receber/reter saberes
predefinidos. Desenvolvem, desta forma, uma relação pouco crítica, pouco activa e pouco
autónoma relativamente aos saberes que transmitem e que acumulam. Os saberes apresentam-se
muitas vezes sem sentido, descontextualizados para os actores, porque não têm ligação com
situações da prática social, com situações complexas da realidade e também porque, muitas vezes,
eles aparecem desligados dos quadros da sua descoberta, por isso muitos actores desenvolvem
com o saber apenas uma relação instrumental, utilitarista, no sentido de, através de um exercício
de retenção e restituição dos saberes sem contexto, exercerem e mostrarem capacidades que giram
“no vazio”, mas que têm um valor simbólico de distinção social na escola e fora dela.
Ora, este aspecto faz com que os actores não utilizem, mobilizem, transfiram,
reinvistam, ou o façam de forma diminuta, esses saberes que acumularam na escola e nas suas
disciplinas, no seu quotidiano e em contextos de trabalho, ou até mesmo noutros contextos de
estudo, porque não desenvolveram uma relação com o saber de forma a serem capazes de os
descontextualizar desse local de aprendizagem e de os integrar/relacionar com outros saberes
teóricos e práticos, por forma a poderem mobilizá-los noutros contextos.
A abordagem por competências pressupõe um tipo de relação com o saber distinto. Nela
os actores vêem nos saberes um recurso mobilizável não só para o contexto escolar e
interdisciplinar, mas também um recurso utilizável no dia a dia e no trabalho, em tarefas de vária
ordem e sobretudo em situações problemáticas. Desta forma, desenvolvem com os saberes
adquiridos uma relação de uso social, diríamos que desenvolvem com o saber uma relação de
uso/mobilização interdisciplinar, intercontextual e intertemporal. Isto pressupõe, naturalmente,
uma atitude crítica, reflexiva, activa e auto-avaliadora relativamente aos saberes que se tem, uma
atitude que assenta numa certa autonomia e responsabilidade por parte dos actores relativamente a
esses saberes. É um tipo de relação que, para além do uso em si dos saberes adquiridos, faz apelo
à participação dos actores na própria construção dos saberes a partir dos problemas, que assenta
também na explicitação dos saberes oriundos da prática, que os leva à descoberta de novos
saberes, nomeadamente teóricos, que faz com que articulem e confrontem saberes teóricos e
saberes experienciais, com que reorganizem os seus saberes teóricos em função dos
constrangimentos da acção, com que confrontem, discutam, partilhem os seus saberes com os
saberes dos seus pares e de outros actores de outros contextos de acção numa lógica de
enriquecimento mútuo, passando de uma lógica assente no individualismo para uma cultural de
cooperação.
Portanto, trata-se de um tipo de relação com o saber que se baseia na utilização, na
mobilização criativa, construtiva e não apenas aplicativa do saber (racionalidade técnicainstrumental), trata-se de uma relação dinâmica com o saber no sentido de o usar de forma
combinada, fazendo apelo aos vários contextos e tempos de origem desse saber e no sentido de o
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poder modificar no exercício do seu uso. É um tipo de relação com o saber em que os actores não
o vêem como algo externo, mas como parte também de si porque participam na sua mobilização e
construção. Trata-se, na nossa perspectiva, de uma relação com o saber que apela à reflexão na
acção e sobre a acção, usando os termos de Schön (1992, 1998), como forma de efectuação de
uma relação com o conhecimento na acção, ou seja, como forma de uma relação reflexiva com o
conhecimento proveniente da acção – teorização dos saberes da prática - e de uma relação
reflexiva com o conhecimento que mobiliza, de forma cruzada, esses conhecimentos com
conhecimentos teóricos existentes.
Charlot (2000), procura realizar as suas investigações, mais concretamente a análise do
fenómeno social insucesso escolar, a partir precisamente do objecto de estudo “relação com o
saber”. O autor procura analisar um dos fenómenos sociais mais estudados pela sociologia da
educação de forma diferente, porque, segundo ele, a maneira como ela tem abordado tal fenómeno
não é a mais correcta. Ou seja, a explicação baseada apenas na origem social e nas desigualdades
culturais (típicas da teorias da reprodução) não serve para explicar a complexidade do fenómeno e
não permite dar conta da actividade, da prática, da interpretação que os indivíduos fazem do
mundo, nem «da experiência escolar dos sujeitos» (Charlot, 2000:37). E é isso que a relação com
o saber, baseada numa «sociologia do sujeito» (ibidem:32), permite captar. Isto é, a sua proposta
assenta na análise da relação que o sujeito estabelece com o saber, o sujeito que é
simultaneamente singular e social. Esse princípio, o da dupla dimensão do indivíduo, o que
assenta na proposição «que toda a relação de mim comigo mesmo passa pela minha relação com o
outro» (ibidem:46), é, na perspectiva do autor, essencial para se compreender a experiência
escolar dos alunos e a sua relação com o saber: «a experiência escolar é, indissociavelmente,
relação consigo, relação com os outros (professores e colegas), relação com o saber» (ibidem:47).
A sua concepção de saber assenta na ideia de relação com o saber. Ou seja, não há saber
que não seja relação com o saber. O saber implica um sujeito, a sua actividade, a relação do
sujeito com ele mesmo e com os outros, «que co-constroem, controlam, validam, partilham esse
saber» (ibidem:61). Assim, na perspectiva do autor, não há saber em si, há relação com o saber,
por isso as tipologias apresentadas como variedades do saber (prático, teórico...), não são mais
que formas específicas de relação com o saber. É o uso que se faz do saber que o torna prático ou
teórico e não o saber em si próprio. Desta forma, quando, por exemplo, «um engenheiro utiliza
um enunciado da física», mobiliza tal enunciado numa «relação prática com o mundo», ou seja,
numa «relação finalizada e contextualizada», mas isso não faz com que o enunciado deixe de ser
científico, pois ele «foi produzido numa relação científica com o mundo», portanto, «é a relação
com esse saber que é “científica” ou “prática” e, não, esse saber em si mesmo» (ibidem:62).
É com base nesta concepção que Charlot (2000) defende que a escola, mais que
transmitir e fazer acumular conteúdos intelectuais, deve preocupar-se em desenvolver o processo
que leva à relação com o saber. Algo de parecido defende Perrenoud (2001), como vimos.
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Mas, em que consiste exactamente a noção de relação com o saber? O que fomos
dizendo antes terá já dado algumas pistas. A figura que elaborámos e apresentamos, de seguida,
pretende dar conta do entendimento do autor e que numa frase poderíamos resumir assim: a
relação com o saber é a relação que os sujeitos estabelecem com o mundo, com eles próprios e
com os outros, num determinado tempo e espaço social.
Relação com o saber
(é a relação do sujeito num tempo e espaço
social com)

Relação com mundo/apropriação do mundo
(dimensão epistémica)

relação consigo

relação com os outros

(dimensão identitária)

(dimensão relacional)

Legenda:

as setas indicam a forma tripla como o autor concebe a relação com saber e indicam também a interdependência entre as três
dimensões da relação com o saber

Figura nº 1 – A relação com o saber de acordo com Charlot

Assim, como vemos, a relação com o saber assenta em três dimensões que se cruzam: a
dimensão epistémica, a dimensão identitária e a dimensão relacional. Passemos a explicar. «A
relação com o saber é um forma de relação com o mundo» (Charlot, 2000:77). O indivíduo
confronta-se com um mundo organizado e tem necessidade de aprender e fá-lo através da relação
que estabelece com o meio, através de diferentes formas de apropriação desse mundo, ou seja,
através da «dimensão epistémica» da relação com o saber (ibidem:72). Essas diferentes formas de
apropriação do mundo (que se constituem nos diferentes tipos de relação epistémica com o saber)
correspondem ao que autor designa por «figuras do aprender» (ibidem:59, 65-68), ou seja, às
diferentes matérias de aprendizagem e que o autor sintetiza em: o “saber-objecto”, isto é, os
saberes entendidos como conteúdos intelectuais, que se incorporam em “objectos – saberes”
(livros, obras de arte, etc.); os objectos ou actividades a usar/dominar (escova dos dentes – lavar
os dentes, etc.); e os dispositivos relacionais (cumprimentar, agradecer, mentir, etc.). Cada uma
destas figuras do aprender exige uma forma específica de apropriação, um processo inerente,
exige um determinado tipo de relação epistémica com o saber.
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A apropriação do saber-objecto, que segundo o nosso entendimento anda próximo do
que Caria (2002a, 2005b) entende por conhecimento abstracto, refere-se à aquisição dos
conteúdos intelectuais. O processo epistémico inerente a essa apropriação é a «objectivaçãodenominação» (Charlot, 2000:68), é o processo que dá conta da aquisição feita com base na
consciência reflexiva que o indivíduo faz dum produto (saber). Trata-se de uma relação com o
saber posto à distância do mundo da acção e que pode ser enunciado em palavras, ou seja, o
indivíduo é capaz de enunciar o saber (um teorema matemático, por exemplo), sem ter que se
referir à actividade que lhe permitiu aprendê-lo.
A apropriação de uma actividade e respectivos objectos refere-se ao domínio dessa
actividade. O processo epistémico presente é a «imbricação do Eu na situação» (ibidem:68).
Neste caso, o indivíduo está imerso na situação, por isso o domínio da actividade é incorporado.
Tal processo, ao contrário do anterior, não cria um produto com existência autónoma da
actividade em si, ou seja, o produto da aprendizagem não é separado da actividade. Tal não quer
dizer que o indivíduo não tenha consciência do que está a passar-se, mas ao aprender a actividade
em si não desenvolve uma consciência reflexiva, podendo vir a fazê-lo ao referir-se à apropriação
dos enunciados referentes a actividade, mas neste caso tornamos a entrar no primeiro tipo de
relação epistémica com saber.
A apropriação dos dispositivos relacionais refere-se ao domínio das condutas
relacionais. Trata-se de aprender a dominar a relação consigo e com os outros. Esse processo é
designado «distanciação-regulação» (ibidem:70). Tal como no processo anterior, o produto da
aprendizagem não é separável da relação em si, mas também aqui é possível adoptar uma posição
reflexiva e designar a relação, sendo que isto não equivale à aprendizagem da relação, mas sim à
sua enunciação e, tal como no caso anterior, volta-se ao primeiro tipo de relação epistémica com
saber.
Mas, a relação com o saber, a apropriação do mundo, seja qual for a figura do aprender
em causa, não se limita à sua dimensão epistémica, porque no espaço e tempo em que ocorre a
relação estão presentes (fisicamente ou não) outros indivíduos e o próprio indivíduo, portanto
qualquer relação como saber é também relação com o outro (dimensão relacional) e relação
consigo próprio (dimensão identitária). Ou seja, a relação com o mundo faz-se na e pela mediação
dessas outras duas dimensões com a primeira: a relação consigo próprio, isto é, «a construção de
si mesmo e seu eco reflexivo» (ibidem:72), e a relação com o outro que ajuda, acompanha o
indivíduo na sua relação com o mundo.
Assim, temos a proposição geral do autor: a relação com o saber é uma relação com o
mundo, com os outros e consigo mesmo que ocorre num tempo e espaço; e «a relação com o
mundo depende da relação com o outro e da relação consigo» (ibidem:72). Ou seja, a minha
apropriação do mundo depende da relação que eu estabeleço não só com esse mundo, mas
também da relação que estabeleço com os meus interlocutores e comigo próprio no tempo. Tempo
que não é homogéneo, que tem «momentos significativos» (ibidem:79), que se apresenta com
rupturas, nesse tempo que é constituído de forma relacional por passado, presente e futuro e no
qual nos movemos e por referência ao qual actuamos.
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A concepção de saber desenvolvida por este autor tem, em nosso entender, para além de
evidentes ligações com as perspectivas apresentadas anteriormente, pois a questão do uso está
também aqui presente, uma relação de proximidade com os três conceitos a que nos referiremos
adiante: autoformação, heteroformação e ecoformação, dos quais nos falam diversos autores,
como Pineau (1991) ou Canário (1999).
Para terminarmos esta secção vamos referir-nos a dois autores que, embora não foquem
o seu interesse particular no conhecimento, ou saber, se referem a um aspecto que esteve sempre
presente, em graus diferentes de intensidade, nas abordagens dos outros autores aqui
apresentados: a reflexão dos actores.
Para Bonal (1998) e Bonal e Rambla (1998), a sociologia da educação, quando faz a
análise da acção educativa dos actores sociais deve centrar-se na sua reflexividade, como forma
de melhor perceber as ligações entre estrutura e acção. Ou, dito de outra forma, a análise da
relação entre estrutura e acção deve ser realizada, sobretudo, através do estudo da reflexão dos
actores. Como dizem os autores: «A construção sociológica dos objectos de estudo em educação
deve ter em consideração todos os comportamentos do esquema da acção social. Especialmente
deve fazer finca-pé na análise da consciência reflexiva e a sua relação com as condicionantes e as
práticas» (Bonal e Rambla, 1998:152).
A defesa deste tipo de abordagem parte de uma dupla crítica à forma como a maior
parte das correntes da sociologia da educação (reprodução, nova sociologia da educação,
interaccionismo, etc.) tem feito as suas análises acerca da relação entre estrutura e acção
educativa. Por um lado, os actores e sua acção são entendidos como actores «estruturados», ou
seja, a sua acção é determinada pela estrutura (ibidem:143), o que é, na perspectiva dos autores e
na nossa também, um erro, pois a estrutura e os actores sociais, através da sua acção, mantêm uma
relação dialéctica, isto é, «os agentes podem reproduzir a estrutura mas também podem produzir
novos significados que, por sua vez, se convertem em estrutura» (ibidem:146-147), porque por
mais fortes que sejam as condicionantes da acção existem sempre espaços, brechas que
possibilitam a acção alternativa. Além disso, os actores não agem apenas são também reflexivos,
pois tanto «as formas de conhecimento especializado como as formas de conhecimento quotidiano
comportam uma certa reflexividade sobre as condições de vida dos/as agentes e sobre as suas
próprias acções. Ao actuarem, os agentes conseguem compreender alguns aspectos da sua
situação social, seja de uma forma implícita (...), ou de forma explícita» (ibidem:147).
Por outro lado, e esta crítica liga-se directamente à questão da reflexão dos actores,
embora a sociologia da educação não tenha ignorado a «reflexividade dos actores», a sua
«tendência» tem ido no sentido de fazer equivaler automaticamente discursos a práticas, tipos de
reflexão dos actores às suas práticas (Bonal, 1998:202). Foi o que, na perspectiva dos autores,
fizeram as teorias da resistência, ao pressuporem «uma relação automática entre» a
«reflexividade» dos actores «e a sua prática, o que» levou «a um certo idealismo na mudança
educativa» (Bonal e Rambla, 1998:143). Efectivamente, como nos referem estes autores, e como
nos mostra Caria (2000a), através da identificação dos estilos de uso do conhecimento abstracto,
entre determinado tipo de reflexão e prática dos actores pode haver uma grande distância,
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nomeadamente quando a reflexão efectuada não se consubstancia numa prática efectiva, como é o
caso dos actores que realizam um discurso crítico relativamente ao contexto onde actuam, mas
que não actuam de acordo com esse discurso e, antes pelo contrário, actuam de acordo com os
condicionalismos que criticaram. Apesar de considerarmos esta crítica às teorias da resistência
válida, não podemos esquecer o seu contributo para sair das análises excessivamente
deterministas da acção, como referimos antes.
Assim, o que terá que ser feito, por parte dos autores desses estudos sobre a acção e
reflexão dos actores, é serem cuidadosos e procurarem não cair na armadilha de fazer equivaler
automaticamente discursos a práticas, tipos de reflexão dos actores às suas práticas. Segundo os
autores (Bonal e Rambla, 1998:153), tal poderá ser amenizado a partir de certas práticas
metodológicas «como a intervenção sociológica de Touraine ou a investigação-acção...», portanto,
a partir de metodologias que contextualizem os discursos dos actores e os relacione com as suas
práticas, e que permitam identificar os diferentes níveis de reflexividade dos actores. A tais
sugestões, acrescentaríamos as investigações etnográficas, como forma de cruzar discursos e
práticas e de contextualizar esses discursos, práticas e condicionantes da acção e, ainda, como
forma de perceber os níveis de reflexividade dos actores em contexto.
Julgamos, como fomos defendo antes, que a sugestão de análise da relação entre
estrutura e acção centrada na reflexividade dos actores é uma forma positiva de pensar a realidade
social de maneira dinâmica. Aceitamos a força da estrutura na acção dos indivíduos, mas não
reduzimos a sua acção às condicionantes normativo - legais e outras que a enquadram. Pensamos
que entre estrutura e acção existe efectivamente uma relação dialéctica e que na acção se
desenvolvem várias vezes práticas que escapam à racionalidade normativa e reguladora da acção.
Julgamos, ainda, que quando a prática é enformada por um tipo de reflexão que recorre a
determinados elementos externos à acção propriamente dita, como, por exemplo, ao
conhecimento abstracto de que nos fala Caria (2000a), ou aos saberes-objecto, usando os termos
de Charlot (2000), para pensar essa acção e agir, portanto, quando se cruzam a reflexividade
institucional e a reflexividade interactiva (Caria, 2000a, 2002a), quando os actores mobilizam
saberes de vária ordem (teóricos e práticos), recorrendo de forma criativa a um reportório que se
vai construindo e reconstruindo, para actuarem em situações complexas (Perrenoud, 1999, 2001),
desenvolvendo com o saber uma relação que denominaríamos teórica e prática, nesses casos as
possibilidades de se desenvolverem acções alternativas são maiores, porque os contextos de acção
são educativos para os seus actores (Rogers, 1995).
Por isso, pensamos que o estudo da prática dos actores, nomeadamente da prática dos
agentes educativos, deve ser relacionada com as suas condicionantes estruturais e com a reflexão
que esses mesmos actores desenvolvem, ou não, na e sobre a sua acção, procurando vislumbrar
como e quando nela são investidos saberes/conhecimentos de vária ordem e como estes permitem,
por seu turno, desenvolver determinado tipo de práticas e reflexões na e sobre a prática.

122

123

CAPÍTULO 3

OUTRAS SOCIOLOGIAS DA EDUCAÇÃO: A SOCIOLOGIA DA
EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR E A SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO DE
ADULTOS

Um dos objectivos deste capítulo é estender a análise feita até aqui a duas áreas da
educação, a não escolar e a educação de adultos, às quais a sociologia da educação não se tem
dedicado tanto. Ou seja, pretende-se tentar perceber que tipo de tratamento a sociologia da
educação faz do conhecimento, quando se dedica a tais áreas. Não será feita, para já, uma análise
particular dos contextos de trabalho como locais privilegiados de uso de conhecimento, de saberes
e como locais de educação, pelas razões explicitadas na introdução deste estudo.
Antes de abordarmos esta questão de forma particular, realizamos uma aproximação
àquilo que se constitui como objecto de estudo da sociologia da educação não escolar e da
sociologia da educação de adultos, o que será feito a partir da definição “universo educativo”
(Trilla, 1993, 1998) e da análise de autores que se têm dedicado a estas áreas.
Terminamos o capítulo realizando uma abordagem genérica às tipologias de educação
de adultos, justificando-se tal abordagem por duas razões: (1) trata-se do campo de produção e de
recontextualização, usando os termos de Bernstein (1993, 1998), do conhecimento a que os
técnicos recorrerão para actuar; (2) e essa aproximação teórica permite realizar, por sua vez, uma
caracterização das acções desenvolvidas por estes contextos educativos não escolares, embora este
não seja o principal objectivo do estudo, como referimos já. Ainda inserida nesta secção,
trataremos da questão das agências e dos agentes de educação de adultos.
As abordagens apresentadas neste capítulo representam, em nosso entender, uma nova
ruptura com a sociologia da educação mais tradicional, pois abordam áreas normalmente não
abrangidas pela disciplina, como dissemos acima.
Se até aqui fizemos referência quase exclusiva a autores da sociologia da educação,
neste capítulo recorremos, para além dos que aí se enquadram, a autores de outras áreas do
conhecimento, sobretudo na primeira e terceira secções. Tal se deve, precisamente, ao facto de
estarmos a tratar temas menos abrangidos pela sociologia da educação.

3.1. ESTENDER O OBJECTO DE ESTUDO DA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Nesta secção procuramos, sobretudo, identificar as áreas de investigação da sociologia
da educação dedicada ao não escolar e à educação de adultos. Antes, porém, salientamos a cada
vez maior importância que essas duas dimensões da educação vêm ganhando na nossa sociedade.
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3.1.1. O relevo das “outras” educações
Afirmámos antes que a sociologia da educação se dedica, normalmente, ao estudo da
escola e ao tipo de educação institucional que nela se advoga: a educação formal. Mas, como é
sabido, a educação não se confina ao seu aspecto formal e, como fomos dizendo também, é dada
cada vez maior importância, pela actual sociedade, à educação informal e à não formal (Afonso,
2005). Para além disso, e/ou também de acordo com isso, a actual “sociedade do conhecimento” e
da “aprendizagem” vai acentuando, de formas diferentes, o relevo da educação de adultos
(Bélanger e Valdivielso, 1997; AA.VV, 2000; Rodrigues, 2000; Moniz e Kovács, 2001; AA.VV,
2003).
A verdade é que, frequentemente, confunde-se educação com escolaridade e,
consequentemente, associa-se a educação a um processo que só ocorre com crianças e jovens. É
verdade que a escola é uma instituição de extrema importância no contexto educativo e na
sociedade em geral, como dissemos antes, mas mais importante que ela é a própria educação. Isto
é, a escola não existiu sempre, nem sabemos se irá perpetuar-se, o que sabemos é que o que
sempre existiu e continuará existindo, é a função educativa da sociedade. Ora, esta função assume
diversas formas, é levada a cabo por diferentes e cada vez mais diversos e novos agentes da
educação: educadores sociais, educadores de adultos, animadores sócio-culturais, formadores de
formadores, educadores comunitários (Quintana, 1991; Cerdá, 2000), gestores e avaliadores de
diversos programas de educação e formação, técnicos responsáveis pelo diagnóstico,
planeamento, concepção e acompanhamento de cursos de educação e formação de adultos, entre
outros. Por isso é que se fala de “outras educações” para além da escolar, para além da formal,
como sejam a não formal, a informal e a educação de adultos, podendo esta assumir qualquer das
modalidades antes referidas (Trilla, 1993, 1998). Por outro lado, dentro da instituição na qual
ocorre a educação formal, também ocorrem processos educativos informais (Perrenoud, 1995;
Portelli, 1996). Como refere Afonso (2005:144) a educação não-escolar, que compreende os
processos informais e não-formais, «tanto pode ocorrer na escola como fora da escola».
A educação de adultos começa a surgir, tal como hoje é entendida, «no decurso do
século XIX, no quadro de dois grandes processos: a formação de sistemas escolares nacionais e o
desenvolvimento de movimentos sociais de massas» (Silva, 1990:11), e tem vindo a converter-se
numa preocupação internacional, sobretudo a partir da 2ª Grande Guerra Mundial, como
comprovam as diferentes Conferências efectuadas pela Organização das Nações Unidas para a
Cooperação na Educação e Ciência (UNESCO): Elsinore em 1949, Montréal em 1960, Tóquio em
1972 (Gusmão e Marques, 1987), Nairobi em 1976 (UNESCO, 1976), Paris em 1985 (UNESCO,
1985) e Hamburgo em 1997 (UNESCO, 1998). Simultaneamente, ela tem vindo a alargar o seu
âmbito de actuação, começando a ser entendida como um instrumento de desenvolvimento local,
pelo menos a partir da Conferência de Paris.
Também entre nós, a educação de adultos é um tema central e actual, pelo menos por
dois motivos, como refere Silva (1990): por um lado, pelas necessidades educativas da nossa
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população e pela deficiente resposta do sistema escolar; e, por outro lado, porque ela tem vindo a
ser constantemente colocada na ordem do dia por um conjunto de iniciativas sociais dirigidas ao
desenvolvimento social, local ou regional, que se têm revelado como espaços educativos de
adultos. Refira-se que, para além deste autor, outros têm chamado a nossa atenção para a
importância crescente destas iniciativas em Portugal (Erasmie et al., 1985; Lima et al., 1990;
Rothes, 1998; Melo et al., 1998; Canário, 1999; entre outros).
Há ainda um outro motivo que nos pode fazer pensar na sua centralidade, é que a
educação de adultos assumiu, nos últimos anos, alguma relevância política no nosso país, isto ao
contrário do que vinha sendo hábito, como referem, por exemplo, Lima (1994) ou Melo et al.
(1998). Na verdade, recentemente uma série de factos levam a pensar que tal estará a ocorrer:
através do Despacho nº 10534/97 de 16 de Outubro foi constituído um Grupo de Trabalho para o
Desenvolvimento da Educação de Adultos, que produziu um Documento Estratégico que esteve
na base da constituição (por Resolução do Conselho de Ministros nº 92/98 de 14 de Julho) do
Grupo de Missão para o Desenvolvimento da Educação e Formação de Adultos, tendo este como
função a criação da Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos (ANEFA), entretanto
criada (Decreto - Lei nº 387/99), dotando-se, desta forma, o país «finalmente de uma estrutura
pública exclusivamente vocacionada para a promoção da aprendizagem de pessoas adultas ao
longo da vida...» (Melo, 1999:3)47.
Para além disso, é de salientar a existência entre nós de algumas, poucas, revistas
dedicadas à temática da educação de adultos: Fórum, da Unidade de Educação de Adultos da
Universidade do Minho; Aprender ao Longa da Vida, da Associação “O Direito de Aprender”; e
Saber mais, que era publicada pela ANEFA. É de referir a realização de alguns congressos e
seminários sobre a temática da educação de adultos (AA.VV, 1986; AA.VV, 1987; AA.VV, 1996;
AA.VV, 2001). É de destacar ainda a existência em instituições do ensino superior de alguns
cursos relacionados com a educação de adultos (Rothes, 2004).
Quanto à educação não-escolar (informal e não formal, adoptamos a designação dada
por Afonso, 1992, 2001a, 2005), a explicação da sua expansão, particularmente a não formal,
remete-nos para factores de ordem variada. Há, no entanto, um em relação ao qual parece haver
acordo geral: a crise da educação escolar, que se traduz no incumprimento das tarefas que lhe
foram sendo incumbidas (Pain, 1990; Coombs, 1993; Trilla, 1998; Afonso, 2001a)48. Crise que
vem sendo reforçada, porque apesar disso continuam a ser-lhe atribuídas novas tarefas e novas
exigências sem que se lhe proporcionem condições para o seu cumprimento (Afonso, 2001a).
Desta forma, a educação não formal vem assumindo essencialmente dois tipos de funções:
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Entretanto, a ANEFA foi substituída pela Direcção Geral de Formação Vocacional (DGFV). Uma análise sobre a
política da educação de adultos em Portugal pode ser vista em Lima (1988, 1996, 1999, 2004a), Melo (2004) e
também em Melo et al. (2002).
48
Trilla (1998), para além deste factor, refere ainda: o aumento da procura social da educação, a crise económica, o
desenvolvimento tecnológico, as exigências do sector produtivo, transformações na estrutura familiar e na vida
quotidiana.
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complementaridade e/ou substituição da escola, no que se refere a tarefas que tradicionalmente lhe
dizem respeito; e assunção de novas tarefas exigidas pela sociedade (Trilla, 1998).
Existem diversos indicadores que nos ajudam a confirmar a sua importância actual,
como por exemplo: a constituição, desde os anos 60, de grupos institucionalizados para a
estudarem; o acolhimento que o conceito foi tendo na UNESCO; a presença de trabalhos em
revistas internacionais de educação (sendo de destacar volumes monográficos a ela dedicados –
International Review of Education, vol. 28, nº2, 1982, e Perspectives, vol. XIII, nº1, 1983, citados
por Trilla, 1998); a sua inclusão numa das mais prestigiadas obras de ciências da educação da
actualidade – Enciclopedia Internacional de la Educación (Husén e Postlethwaite, 1989, citados
por Trilla, 1998); o ser entendida como um instrumento de desenvolvimento, sobretudo das
comunidades mais desfavorecidas (La Belle, 1982; Coombs, 1993); a edição de várias
publicações totalmente dedicadas ao tema (AA.VV, 1991; Sarramona et al, 1998, Escot, 1999;
entre muitas outras). É de destacar ainda os âmbitos de actuação que se lhe atribuem:
alfabetização, formação profissional, ócio e tempo livre, educação para o consumo, para a saúde,
educação urbana, ambiental, animação sócio-cultural, educação cívica, sexual, física e desportiva,
etc. (Sarramona et al., 1998; Trilla, 1998).
Quanto à educação informal, existem também alguns indícios do reforço da sua
expansão, se assim podemos falar, porque ela sempre existiu e portanto talvez seja mais correcto
falarmos da expansão de certos meios de educação informal, como por exemplo, o crescimento do
número de publicações de livros, revistas, jornais, de emissoras de rádio, televisão, de museus,
teatros, etc. (Coombs, 1993). Poderíamos também referir a existência de publicações específicas
sobre este tipo de educação (Pain, 1990; AA.VV, 1991; Domínguez, 1995).
Portanto, o relevo que vêm assumindo estas “outras educações” é notório, como
procurámos ilustrar acima.
3.1.2. Para uma definição de áreas de investigação
Partindo desta realidade, pensamos ser útil procurar realizar uma aproximação aos
conceitos que essas “outras” educações encerram e, com isso, tentar definir os “ramos” da
sociologia da educação que se têm dedicado a estas diferentes áreas da educação, bem como
procurar clarificar as interacções existentes entre estas linhas de investigação da sociologia da
educação.
O universo educativo é muito amplo, sendo vários os autores a referirem-se às extensões
que o conceito vem tendo (Quintana, 1991; Trilla, 1993; Mialaret, 1999; entre outros). Tais
extensões apontam em três grandes sentidos: a educação ocorre durante toda a vida das pessoas,
ou seja, a educação é permanente e, portanto, também abrange os adultos; a educação assume
múltiplas formas e metodologias; e é posta em prática por diferentes agentes, instituições,
acontecendo em diferentes situações sociais. O primeiro sentido leva-nos para a educação de
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adultos, enquanto os dois últimos transportam-nos para a diferenciação da educação em formal,
não formal e informal.
Existem várias definições acerca destes três tipos de educação. Julgamos ser consensual
que a origem desta repartição da educação ocorre nos finais dos anos 60, princípios dos anos 70,
através dos escritos de Coombs (1993) e de Coombs e Ahmed (1975), assim o referem diversos
autores (Pain, 1990; Quintana, 1991; Touriñán, 1996; Trilla, 1998; Vázquez, 1998).
De acordo com Coombs (1993:42,47), a educação formal diz respeito ao sistema
educativo que vai «desde o primeiro grau do ensino primário até ao último ano da universidade»,
trata-se de «um autêntico sistema no sentido de que todas as suas partes (...) estão interligadas e se
apoiam mutuamente». É um tipo de educação «altamente institucionalizado, cronologicamente
graduado e hierarquicamente estruturado» (Coombs e Ahmed, 1975:27). A educação não formal
diz respeito a «toda a actividade educativa organizada, sistemática, realizada fora do
enquadramento do sistema formal, para administrar determinados tipos de aprendizagem a
subgrupos concretos da população, tanto adultos como crianças» (Coombs, 1993:46). A educação
informal refere-se ao processo, através do qual, cada pessoa, «ao longo de toda a vida (...) adquire
e acumula conhecimentos, habilidades, atitudes e critérios através das experiências quotidianas e
da sua relação como o meio; em casa, no trabalho (...). Em geral, a educação informal não está
organizada, não é sistemática, e é, várias vezes, não intencional...» (Ibidem:47).
Para além destas definições, podemos encontrar muitas outras, como por exemplo: a
educação formal é «o tipo de educação organizada com uma determinada sequência e
proporcionada pelas escolas. Tem, portanto, uma estrutura, um plano de estudos...», a não formal
«embora obedeça também a uma estrutura e organização (...) e possa levar a uma certificação (...),
diverge ainda da educação formal no que respeita à não fixação de tempos e locais e à
flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a cada grupo concreto», e a informal
«abrange todas as possibilidades educativas no decurso da vida do indivíduo, constituindo um
“processo permanente” e não organizado» (Lima, et al., 1988:239-240).
Seja como for, todas elas nos remetem para critérios que nos permitem relacionar estes
tipos de educação, como sejam a duração do acto educativo, a sua universalidade, o seu carácter
institucional, a sua estruturação/organização/sistematização, a intencionalidade dos agentes, os
seus objectivos e conteúdos educativos, entre outros (Pain, 1990; Coombs, 1993; Touriñán, 1996;
Trilla, 1998; Vasques, 1998). Não nos vamos referir a cada um destes critérios de diferenciação e
de relacionamento entre estes tipos de educação, apenas nos centramos naquilo que os distingue
claramente, apoiando-nos para tal na análise realizada por Trilla (1998).
Assim, segundo este autor, a fronteira entre a educação informal e os outros dois tipos
de educação é a mais forte, no entanto não existem barreiras estanques entre os três tipos de
educação. O que distingue claramente a educação informal dos outros dois tipos de educação é a
diferenciação e a especificidade do processo educativo, ou seja, estaremos perante um acto
educativo informal quando este ocorre indiferenciada e subordinadamente a outros processos
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sociais; e o que distingue com clareza a educação formal da não formal é o seu carácter estrutural
ou não. Isto é, a educação formal é aquela que ocorre dentro do sistema educativo legal e a não
formal é a que fica à margem desse organigrama. Isto não quer dizer que se neguem outros
critérios normalmente avançados para distinguir estes dois tipos de educação, nomeadamente o
metodológico, e que, portanto, não se possa tratar a educação não formal a partir dos métodos
utilizados, o que se defende é que esta educação não é, em sentido estrito, um método ou uma
metodologia (Trilla,1998).
Realizada esta aproximação conceptual, falta-nos fazer uma outra que nos leva para a
“outra das educações” referida: a educação de adultos. Tal como diversos conceitos, também este
tem sido objecto de algumas confusões. Por exemplo, confunde-se educação de adultos com
educação permanente, não se tratando obviamente da mesma coisa, pois esta refere-se, e apenas
para identificar um dos critérios de diferenciação, a indivíduos de todas as idades, enquanto a
primeira enquadra apenas os adultos; também é comum confundir-se o conceito com tipos de
educação de adultos, por exemplo alfabetização (Gregori, 1991).
No que diz respeito ao conceito propriamente dito, aquele que tem tido, pelo menos até
há pouco tempo, maior aceitação a nível internacional é o que foi dado pela UNESCO na
Conferência de Nairobi, em 1976 (Flecha, 1990; Palma e Flecha, 1998). Entre nós, tem sido
também assim, como nos mostram, por exemplo: os trabalhos de reorganização do subsistema de
educação de adultos, realizados pela Comissão de Reforma do Sistema Educativo, coordenados
por Lima (1988); o trabalho de Belchior (1990); ou o de Canário (1999). A UNESCO definiu, na
altura, a educação de adultos da seguinte forma:
A expressão «educação de adultos» designa o conjunto de processos organizados de educação, qualquer
que seja o seu conteúdo, o nível e o método, quer sejam formais ou não formais, quer prolonguem ou
substituam a educação inicial dispensada nos estabelecimentos escolares e universitários e sob forma de
aprendizagem profissional, graças aos quais pessoas consideradas adultas pela sociedade de que fazem
parte desenvolvem as suas aptidões, enriquecem os seus conhecimentos, melhoram as suas qualificações
técnicas ou profissionais ou lhes dão uma nova orientação, e fazem evoluir as suas atitudes ou o seu
comportamento na dupla perspectiva de um desenvolvimento integral do homem e de uma participação
no desenvolvimento socio-económico e cultural equilibrado e independente. (UNESCO, 1976:4).

Acontece que esta definição não contempla a educação informal e ela faz também parte
da educação de adultos. O mesmo tipo de crítica realiza Flecha (1990:91), ao salientar que com
«processos organizados somente se inclui a educação intencional». A V Conferência Internacional
sobre Educação de Adultos, realizada pela UNESCO, em 1997, vem, de forma clara, colmatar
esta deficiência:
Por educação de adultos entende-se o conjunto de processos de aprendizagem, formal ou não, graças ao
qual as pessoas consideradas adultas pela sociedade a que pertencem desenvolvem as suas capacidades,
enriquecem os seus conhecimentos, e melhoram as suas qualificações técnicas ou profissionais ou as
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reorientam de modo a satisfazerem as suas próprias necessidades e as da sociedade. A educação de
adultos compreende a educação formal e a educação permanente, a educação não formal e toda a gama
de oportunidades de educação informal e ocasional existentes numa sociedade educativa multicultural,
em que são reconhecidas as abordagens teóricas e baseadas na prática (UNESCO, 1998:16).

Como vemos, nesta nova definição contempla-se já a educação informal. Mas há um
aspecto com o qual discordamos: em nosso entender não é a educação de adultos que compreende
a educação permanente, mas sim o contrário, isto é, a educação de adultos faz parte da educação
permanente. Este conceito é o mais amplo de todos os que temos referido, ele engloba todos os
outros, pois como refere Domínguez (2000:274): «a educação permanente conceptualiza-se como
um processo que engloba todas as idades, que (...) abarca muitos tipos de estruturas formais, não
formais e informais. Ao mesmo tempo, remete para múltiplas e diferentes experiências de
aprendizagem que se integram nos cenários da vida quotidiana».
Feita a abordagem a estes conceitos, reforçamos a ideia que a educação não acontece só
na escola, nem nela encontramos apenas a educação formal, e também não é um processo que
recai exclusivamente sobre crianças e jovens. Sendo assim, pensamos que a sociologia da
educação deve ter em conta esta realidade, deve estudar esses “novos” contextos educativos, deve
dedicar-se à educação de adultos, tal como deve continuar a dedicar-se à escola, como
defendemos antes.
Ela deve procurar contemplar os «grandes campos» que lhe são «oferecidos», entre os
quais estão, por exemplo, «a identificação fundamentada das capacidades mobilizadas pelas
experiências alternativas ao sistema» de ensino, isto é, deve contemplar todo um conjunto de
praticas educativas para além das formais (Salgado, 1990:118). Ou seja, defende-se, como foi dito
anteriormente, que integre no seu objecto de estudo a educação não escolar, mas não se defende a
criação, tal como frisou Afonso (1992:85-86), de «um novo objecto teórico que origine uma nova
ciência (...). É, isso sim, a sociologia da educação dando conta de novas formas de educação e de
novos contextos de aprendizagem que não se confinam à escola (...) e que podem e devem (...)
constituir-se como um novo objecto real». A reactualização da sociologia da educação passa pelo
estudo desses contextos e processos educativos não escolares, esse estudo constitui-se como uma
«oportunidade que temos à nossa frente para “abrir” e renovar a sociologia da educação» (Afonso,
2005:143).
Fazemos a mesma observação em relação à educação de adultos: defendemos o seu
estudo, a sua integração no objecto de estudo da sociologia da educação, não defendemos que se
crie uma nova ciência, como dissemos já também. O que pensamos é que o desenvolvimento de
estudos dedicados às pessoas adultas, por parte da sociologia da educação, tal como referiu
Flecha, no prólogo da obra de Jarvis (1989a), relativamente ao contexto espanhol, pode ser
benéfico para a própria sociologia da educação que tem estado muito restringida à educação
escolar, para o conhecimento acerca da educação de adultos, cuja fundamentação científica e
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crítica está num estado muito incipiente, e para a formação inicial e permanente de todos os
profissionais implicados no campo da educação de adultos, através de cursos de sociologia da
educação devidamente orientados, tendo por base, por exemplo, os entendimentos da UNESCO
acerca desta matéria.
Praticamente dez anos depois, Maza (1997:80) reforça este último aspecto ao defender,
para o mesmo contexto espacial, a formação inicial e contínua dos educadores de adultos,
propondo que dessa formação inicial, a ser efectuada nas universidades, faça parte, entre outras, a
sociologia da educação de adultos, da qual fariam parte os seguintes pontos: «a idade como
construção social. O modelo de reprodução. Sociedade da informação e diversificação das
educações não formais. A educação de adultos como intervenção socializadora».
Jarvis (1989a) também afirmava que, apesar de na década de 80, no Reino Unido e nos
EUA, terem surgido alguns indícios de um interesse da sociologia da educação pela educação de
adultos, existia um enorme vazio na literatura referente a este tipo de educação do ponto de vista
sociológico e que era necessário inverter esta situação. O seu livro foi uma tentativa válida neste
sentido.
Enfim, trata-se, em nosso entender, de dar realce, através das designações sociologia da
educação não escolar e sociologia da educação de adultos, a dois campos de análise que têm sido
desprezados. Como referem Sola et al. (1998), a sociologia da educação deve considerar que o
seu objecto de estudo é o conjunto da educação e não apenas o sistema escolar, pensando os
autores que, nos últimos anos, se tem caminhado neste sentido. Na verdade, apesar de
considerarmos que muito há ainda por fazer e que estas duas áreas continuam a ser deficitárias,
sobretudo no nosso país, há alguns sinais de inversão que têm sido dados, aos quais fizemos já
uma primeira referência anteriormente, e que, sem pretendermos ser exaustivos, passamos a
referir.
No que diz respeito à defesa da sociologia da educação dever estudar os âmbitos não
formais e informais da educação, gostaríamos de destacar, entre nós, o trabalho desenvolvido por
Afonso (1992, 2001a, 2001b, 2005). A existência, na Universidade do Minho, de uma
Licenciatura em Educação que tem uma disciplina denominada Sociologia da Educação NãoEscolar, como parte do ramo de especialização em Educação de Adultos e Intervenção
Comunitária, revela-nos, igualmente, a importância dada a esta linha de investigação. Pensamos
que a abordagem realizada por Correia (1998) ao que designa por polis educativa, pode ser
enquadrada igualmente dentro desta linha de investigação.
A nível internacional, é de referir a obra de Pain (1990), na qual o autor realça a
importância de se estudar a educação informal e seus efeitos, acabando por defender o estudo de
todas as actividades educativas (entenda-se formais, não formais e informais), por parte da
sociologia da educação. Cerdá (2000:262) apresenta uma argumentação semelhante, defendendo a
necessidade da disciplina alargar o seu âmbito de investigação à educação informal e não formal,
afirmando que «o eixo sobre o qual se deve basear a Sociologia da Educação é a análise do papel
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da educação – formal, não formal e informal – dentro das relações sociais». Bonal (1998), faz
igualmente, como vimos já, uma alusão semelhante relativamente a este assunto. Domínguez
(1995) avança também no sentido de uma sociologia da educação não escolar, mais
concretamente no sentido da relevância de se realizarem análises de processos educativos
informais presentes nos processos de transformação social. Neves et al. (1995:187), ao realizarem
uma análise sobre as tendências da pesquisa em sociologia da educação na França, no período
entre 1975 e 1983, constatam «a penetração da dimensão não escolar no interior do campo»,
sobretudo através de estudos sobre a relação entre a formação e o emprego e estudos sobre a
formação permanente.
Podem-se enquadrar também dentro desta linha de investigação estudos sobre a relação
entre a educação e o desenvolvimento local, que entendem o local como espaço potencialmente
educativo (Escotet e Albornoz, 1989; Mascarenhas, 1994; Canário, 2000a; Melo, 2000). Por fim,
enquadramos ainda na sociologia da educação não escolar a abordagem dos tempos educativos
que ocorrem para além do tempo escolar (Sue, 2001). Segundo este autor, a sociologia da
educação deveria dedicar-se a estes outros tempos educativos que têm cada vez maior importância
na nossa sociedade, o que não tem acontecido, pois ela mobiliza «essencialmente as suas forças e
a sua atenção sobre o fenómeno escolar», perante o que «podemos apenas surpreender-nos». Na
verdade, o «fora da escola (…) continua a ser uma espécie de ponto cego ou de buraco negro que
se evoca ritualmente sem verdadeiramente se agir» e uma forma da sociologia da educação
enriquecer e «renovar as suas problemáticas» é, segundo este autor, integrar no seu objecto
aquelas questões «dos tempos sociais de um ponto de vista geral» e particularmente as da «análise
específica dos tempos de educação, de formação e de todos esses tempos» educativos do
quotidiano «que enriquecem os diferentes tempos da vida» (ibidem:110,119).
Quanto aos estudos dedicados à educação de adultos e que podem, de forma directa ou
indirecta, ser incluídos dentro de uma sociologia da educação de adultos, são de referir os
trabalhos desenvolvidos por Thomas (1982), Elsey (1986), Jarvis (1987, 1989a, 1989b, 1993,
1995, 1997, 2000), Rubenson (1989), Flecha (1990, 1993, 1994a, 1994c, 1997a, 1997b), Tanguy
(1991, 2003), Giroux (1994d), Hinojal (1995), Quintana (1995), Llavador e Llavador (1996),
Moisan (1997), Torres (1997), Solar (1998), Cabo (2000), Domínguez (2000), Dubar e Gadéa
(2001), Josso (2002, 2004), Murray (2003). Para além destes contributos, é de salientar a inclusão
do tema educação de adultos, ainda que a maior parte das vezes de forma muito breve, em
algumas, poucas, obras (Quintana, 1989; Torres e Rivera, 1994; Neves et al., 1995) e em
conferências (VI Conferencia de Sociología da Educación – Zaragoza, 1998) de sociologia da
educação. Neste particular, é de destacar o realce que é dado à educação de adultos, como um dos
campos da sociologia da educação, na International Encyclopedia Of The Sociology Of Education
(Saha, 1997), através dum artigo de Jarvis (1997). Merecem relevo também as jornadas ocorridas
em Espanha (Las Palmas), no ano de 1989, totalmente dedicadas à educação de adultos Jornadas de Sociología de la Educación de Adultos.
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Entre nós, há também alguns autores que têm contribuído, em nosso entender, quer para
o desenvolvimento da análise da temática em geral, quer para o germinar e desenvolvimento
duma sociologia da educação de adultos no nosso país: Silva (1990), Lima (1994, 1996, 2000,
2003, 2004b), Benavente et al. (1996), Correia (1997, 1998), Melo (1998, 1999, 2004), Rothes
(1998, 2004), Canário (1999, 2000b), Costa (2003), entre outros.
Mas, a que se dedicam afinal as designadas sociologia da educação não escolar e a
sociologia da educação de adultos? A resposta a esta questão está, em parte, dada acima, pelo
menos de forma implícita. Procuramos, de seguida, dar uma resposta mais sistematizada a esta
questão, com base em autores que nos falam especificamente desta matéria, ou em autores que,
embora não o fazendo, desenvolvem análises sociológicas da educação que podem ser
enquadradas nesta discussão; e com base nos conceitos que demos antes de educação formal, não
formal e informal, e ainda de educação de adultos. A sociologia da educação não escolar dedicase ao estudo dos fenómenos educativos informais e não formais (Afonso, 1992, 2001a, 2001b),
independentemente do tipo de instituição em que eles ocorram (família, escola, local de trabalho,
etc.) e dos actores envolvidos no acto educativo (crianças, jovens, adultos, etc.).
Recorrendo a alguns dos estudos acima enunciados, pode-se realizar uma listagem
exemplificativa de algumas das áreas, tipos de educação, espaços educativos, entre outros
aspectos, que tais autores, ao concretizarem as suas abordagens, incluem naquilo que designamos
por sociologia da educação não escolar: a análise das associações de desenvolvimento como
espaços educativos, nomeadamente de adultos, e como espaços de produção e distribuição de
conhecimento; o estudo dos espaços e processos de divulgação científica, para além dos que
ocorrem na escola; a análise de processos de educação popular, alfabetização e outros como
instrumentos de transformação social; a análise desses mesmos processos de transformação social,
como seja os de desenvolvimento local, como dinâmicas com efeitos educativos, nomeadamente
informais; o estudo dos meios de comunicação de massas como agentes potencialmente
educativos (por exemplo através da análise dos efeitos educativos da televisão nos adultos); a
análise dos contextos de trabalho como espaços de educação informal e não formal; o estudo do
valor educativo da sociedade civil e das mais diversas situações do quotidiano e instituições de
educação; o estudo dos movimentos sociais; a análise da educação de adultos e permanente; a
análise do impacto das novas tecnologias na educação e na sociedade; os efeitos educativos do
meio onde se habita (a cidade educativa, as comunidades educativas); a análise dos processos
associados à aprendizagem dos indivíduos, como seja o da autoformação; etc.
A sociologia da educação de adultos dedica-se ao estudo dos fenómenos educativos
formais, não formais e informais ocorridos com pessoas consideradas adultas em determinada
sociedade (Jarvis, 1997).
Realizando o mesmo tipo de exercício efectuado antes, pode-se também chegar a alguns
dos temas a que a sociologia da educação de adultos se tem dedicado: análise do aspecto
ideológico associado aos diferentes tipos de educação de adultos (por exemplo, através de
investigações sobre o papel da educação de adultos como factor de democratização ou de
desigualdade na sociedade); pesquisa sobre política educativa e formas como o conhecimento é

133

organizado e transmitido (estudos sobre os currículos, por exemplo); análise sobre os usos que os
adultos fazem, no quotidiano, dos conhecimentos adquiridos; estudo sobre os diferentes tipos de
educação de adultos (alfabetização, formação profissional, etc.); pesquisas dos contextos de
trabalho como espaços educativos (por exemplo, através da análise sobre a autoformação em
contexto de trabalho); estudos sobre a educação e o emprego; investigações sobre as
agências/instituições de educação de adultos, bem como sobre os seus agentes e suas práticas
profissionais (educadores, animadores, avaliadores, etc.); estudos sobre a aprendizagem social dos
adultos, dando relevo ao factor experiencial das suas vidas, recorrendo, por exemplo, às
metodologias centradas nas histórias de vida; estudos sobre os participantes nas acções de
educação de adultos (por exemplo, sobre quem acede a que tipo de educação de adultos e quais as
motivações para o fazer); estudos sobre a relação entre a educação de adultos e o
desenvolvimento, particularmente o desenvolvimento local; entre outros temas.
Assim, como facilmente se percebe, existe uma sobreposição entre estas duas linhas de
investigação da sociologia da educação. Tal acontece quando o fenómeno educativo em causa é
do tipo informal ou não formal e ocorre entre adultos, por exemplo, os fenómenos educativos
desenvolvidos em locais de trabalho, nos quais estejam presentes apenas adultos. Outro tema que
atravessa as duas áreas, embora a maior parte das vezes se associe apenas à educação de adultos, é
o da autoformação, processo que, como nos alertam Dumazedier (1996), Moisan (1997) e Poisson
(1997), pode ocorrer em todas as idades, nos diferentes campos educativos (formal, não formal e
informal) e assumir formas individuais ou colectivas. Nesse sentido, os dois primeiros autores
propõe que se fale numa sociologia da autoformação.
A nossa proposta é que se fale de uma sociologia da educação com diferentes linhas de
investigação, que procure dar conta do fenómeno social educação na sua globalidade. Quanto à
sobreposição anteriormente referida, talvez a solução seja a seguinte: sempre que esteja em causa
apenas a educação de pessoas adultas, devemos falar duma sociologia da educação de adultos
(podendo especificar-se o carácter não escolar, quando for caso disso); sempre que esteja em
causa a educação de indivíduos de diversas idades (incluindo os adultos, naturalmente), então
devemos falar duma sociologia da educação não escolar.
A figura seguinte pretende representar, sumariamente, os âmbitos da sociologia da
educação, tendo em conta os critérios usados antes para distinguir o universo educativo, bem
como as análises realizadas pelos diferentes autores tratados.
Sociologia da educação

Não escolar
Tipos de educação abrangidos:
informal e não formal

Escolar
Tipos de educação abrangidos:
formal

De adultos
Tipos de educação abrangidos:
formal, informal e não formal

Figura nº 2 – Âmbitos da Sociologia da Educação
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3.2. A SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR, A SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS
E A ANÁLISE DO CONHECIMENTO
O tratamento desta questão é feito apenas com base nos autores que, de alguma forma,
se referem, nas suas análises, ao conhecimento. Comecemos pela designada sociologia da
educação não escolar, para, depois, tratarmos do mesmo assunto na sociologia da educação de
adultos.
3.2.1. A análise do conhecimento na sociologia da educação não escolar
De uma forma geral, estas abordagens acentuam o valor da experiência dos actores e
dos diversos conhecimentos associados a ela como um recurso pertinente para agir, dão primazia
ao papel activo dos sujeitos na sua interacção com o conhecimento e dão relevo a diversos
contextos sociais não escolares como locais de produção e distribuição de conhecimento, como,
por exemplo, os processos de desenvolvimento local.
Este último aspecto é realçado por autores como Cerdà (2000:261), que chama a
atenção para a necessidade da sociologia da educação dever dedicar-se a uma série de novas
instituições educativas, como locais de «criação e divulgação de conhecimentos». Afonso
(1992:94) concretiza esta ideia ao defender que as associações de desenvolvimento local podem e
«devem ser estudadas como importantes lugares de produção e distribuição de conhecimento»,
assim como as diversas formas de «divulgação científica» realizadas em contextos não escolares.
No mesmo sentido vão as observações de Domíngues (1995), ao afirmar que a construção e a
transmissão do conhecimento não pode basear-se apenas em enfoques académicos, cuja
abordagem tem muitas dificuldades em ligar-se às experiências e conhecimentos da vida
quotidiana, e que essa abordagem e os estudos tradicionais da sociologia sobre ela deixam de lado
diversos campos da acção social, como os processos de transformação social das comunidades
locais, nos quais são gerados e desenvolvidos diversos tipos de conhecimentos.
Existem vários exemplos desta linha de investigação, ou seja, de aproximações ao
desenvolvimento local, que permitem pensá-lo como um espaço próprio de conhecimento, como
um processo educativo das comunidades locais. Quando Melo (2000:23-24) fala da cultura do
desenvolvimento local, dá relevo ao que acabámos de enunciar, ao defender que ela passa pela
«criação de uma identidade cultural positiva e ofensiva», isto é, pela «valorização dos saberfazer» locais; pela abertura ao exterior, o que passa pelo «interesse e conhecimento do estado das
ciências e tecnologias», pela «promoção de trocas de informação e de experiências», pela
«aquisição de competências em matéria de Desenvolvimento: formação contínua, aquisição de
saber-fazer em gestão, em organização»; pelo desenvolvimento da capacidade crítica e pelo
desenvolvimento da participação democrática. Assim, o que está em causa nos processos de
desenvolvimento local é a articulação entre o saber local e o conhecimento geral e abstracto, entre
a «tradição e a modernidade» e para isso é fundamental «o papel da animação sócio-cultural e
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técnico-científica, assim como da formação, da investigação aplicada e da demonstração,
relativamente a novas actividades, novas metodologias e novas competências e capacidades»
(ibidem:23,24).
A mesma linha de raciocínio segue Domíngues (1995), ao defender que os processos de
transformação das comunidades locais são processos educativos de autoformação, de
desenvolvimento de capacidades colectivas, nos quais as pessoas adquirem conhecimento e
passam de simples receptores a construtores de conhecimento, através daquilo a que Freire (1969,
1975, 1977) chama de processo de consciencialização, ou seja, através do processo que, assente
na reflexão, torna os indivíduos sujeito de conhecimento, sujeitos capazes de interpretar a sua
realidade e de desenvolver capacidades para a transformar. Este enfoque não rejeita o
conhecimento dos outros, dos de fora, pois, como defende Domíngues (1995), os processos de
transformação das comunidades locais devem ser enriquecidos pelos contributos dados por
especialistas externos a esses locais. Também Freire (1975:36,78) nos diz algo de parecido ao
afirmar que «ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão», e que «ninguém
se educa a si mesmo – os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo».
Ainda dentro desta linha de investigação enquadramos o trabalho de Canário (2000a),
que concebe o contexto rural como um espaço fértil em práticas educativas. Espaço do qual faz
também parte a escola e o seu saber que, de acordo com o autor, deve ser articulado com os
saberes locais. Trata-se, portanto, de mais uma abordagem que valoriza o saber local não negando
a importância de o articular com outro tipo de saber, o escolar, passando esse papel de charneira
pela animação. Esta concepção assenta ainda num novo tipo de relacionamento com o saber, quer
por parte dos alunos/crianças, que passam a ser vistas «como produtoras de saber», quer por parte
dos professores, aos quais é exigido um trabalho que passa pelo reforço do «seu domínio global
sobre a situação educativa» (Canário, 2000a:136)49.
Nos exemplos acabados de referir, para além da clara alusão aos espaços não escolares
como espaços educativos e produtores de conhecimento, está também já presente uma outra
característica das análises que inscrevemos na sociologia da educação não escolar e à qual
fizemos referência acima: o papel activo do sujeito na sua relação com o conhecimento.
Um dos autores que mais sublinhou este aspecto foi Pain (1990), ao tratar da educação
informal. O autor diz que neste tipo de educação o centro não está no emissor, nem na transmissão
de conhecimento, nem na relação hierárquica professor – aluno, como é o caso da educação
escolar. O centro desloca-se para aquele que aprende, para o actor que procura e usa o
conhecimento para responder a preocupações específicas, para os efeitos dos processos educativos
informais que se traduzem em mudanças de comportamento duráveis em consequência da
«aquisição de conhecimento na acção e da capitalização da experiência individual e colectiva»
(ibidem:130-131). Assim, concebe-se uma nova relação com o saber, na qual o indivíduo tem um
49

Há evidentes ligações entre esta abordagem e aquelas que anteriormente apresentamos e que se dedicam à análise
das relações entre a escola e a comunidade.
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papel de relevo, na qual a sua experiência tem importância. Trata-se de uma relação baseada na
acção e no conhecimento externo a ela, ou seja, na relação «dialéctica entre teoria e prática»
(ibidem:175), na qual o conhecimento não aparece com algo imposto e dado, mas como o
resultado do processo de articulação entre conhecimentos anteriores dos indivíduos e de procuras
de novos conhecimentos por partes desses mesmos indivíduos, como forma de fazer face às suas
necessidades.
Uma das formas que o autor distingue neste tipo de relacionamento com o saber, é a
autoformação, que é um processo através do qual o indivíduo escolhe e guia a sua própria
formação, traçando os objectivos, ritmos e meios a utilizar, o que supõe uma relação crítica e
selectiva com o conhecimento inerente a esse mesmo processo de formação. Tal processo pode
assumir diversas modalidades (individual, colectiva, mais ou menos orientada, etc.), mas tem
como pano de fundo a «formalização da experiência», portanto a articulação entre «a formação» e
«a vida quotidiana», «a relação estreita entre saber e acção» (ibidem:176,177,179). Dumazedier
(1995), citado por Carré (1997:3), define o processo de autoformação como um «modo de
autodesenvolvimento dos conhecimentos e das competências realizado pelo próprio sujeito
segundo o seu ritmo, com a ajuda de recursos educativos e mediações o mais diversas possíveis».
Por fim, como foi dito inicialmente e transparece do que acabámos de dizer, estes
autores valorizam ainda a experiência dos indivíduos como um recurso pertinente para agir,
sobretudo em situações de incerteza. Nestes casos, em que os indivíduos se deparam com
situações novas, faz-se apelo, muitas vezes, à «inteligência prática» (Pain, 1990:150), à
capacidade de se agir rapidamente face a essas situações, o que exige o designado sentido
conjectural do saber, que é um tipo de uso do conhecimento que permite comparar a situação nova
com algo de semelhante vivido anteriormente pelos actores. Ou seja, as experiências anteriores
são capitalizadas, transpostas para a situação actual e nova como forma de a poder ultrapassar.
A forma como estes autores concebem o papel dos actores relativamente ao
conhecimento tem claras semelhanças com a daqueles que antes apresentamos, no capítulo
anterior. Tal como antes, também aqui está presente a questão do uso do conhecimento, a questão
de uma relação de interioridade dos sujeitos com o próprio conhecimento, e a perspectiva da
acção efectiva dos actores na construção do conhecimento.
3.2.2. A análise do conhecimento na sociologia da educação de adultos
Quanto à análise do tratamento da questão do conhecimento realizada pelos autores que
integrámos na sociologia da educação de adultos, identificámos as seguintes linhas de
investigação: análises centradas na problemática dos currículos da educação de adultos; análises
centradas nos processos informais e não formais de educação de adultos nos quais transparecem
aproximações à questão do conhecimento; e análises centradas nos usos quotidianos da leitura,
escrita e cálculo. É à leitura dessas perspectivas que nos dedicamos de seguida, antes, porém,
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damos conta de uma crítica que atravessa todas essas abordagens: o forte peso do modelo da
educação formal na educação de adultos.
Efectivamente, parece ser uma opinião unânime entre os sociólogos da educação que se
têm dedicado à educação de adultos, que esta, apesar dos discursos políticos e teóricos apontarem
para processos não escolares, é dominada pela lógica escolar. A par deste diagnóstico costumam
ser defendidas alternativas a esse modelo, que passam, por exemplo, por novas formas de
construir os currículos e pela adopção de novas pedagogias.
Como refere Correia (1998:143), o campo da educação de adultos é marcado por
algumas ambiguidades, que se traduzem numa diferença substancial entre o discurso, que aponta
para a centralidade atribuída «ao papel do sujeito na sua própria formação», para a «valorização
dos saberes experienciais», para a autonomia do sujeito em formação, e a prática tecnicista
dominante neste campo. Ou seja, o autor conclui que a lógica escolar domina a educação de
adultos e apresenta o caso concreto do ensino recorrente em contexto prisional. Segundo Correia
(1998:148), o predomínio dessa lógica escolar faz com que esses adultos mantenham uma relação
com o saber assente em «modalidades infantis». A possibilidade de mudança, ou seja, o
desenvolvimento de um «processo de ruptura com a cristalização das tendências escolarizantes»,
passa, segundo o autor, pelo «método autobiográfico» (ibidem:150).
Canário (1999) critica igualmente predomínio da forma escolar na educação de adultos,
que na área da formação profissional, por exemplo, se traduz numa perspectiva tecnicista de
segmentação dos saberes (Canário, 2000b). Segundo o autor, a educação de adultos mantém-se
«”refém” da forma escolar» (Canário, 1999:107), forma essa que não considera a «singularidade»,
«a contextualização» e a «dependência do público», tal como não valoriza os saberes adquiridos
pelos adultos noutros contextos, nem as suas experiências, contribuindo, desta forma, para o
desenvolvimento de uma relação de exterioridade dos actores com o conhecimento que lhes é
transmitido, pois o modelo escolar caracteriza-se por uma «lógica de ruptura com a experiência»
(ibidem:100,109). Lógica essa que está na base de outra das suas características: a concepção e
organização tecnicista da educação de adultos, que assenta no levantamento de necessidades dos
adultos. Exemplo deste tipo de concepção é a educação compensatória de adultos (Flecha, 1997b).
No mesmo sentido vão as apreciações de Lima (1996:61) relativamente ao retrato da
situação vivida no nosso país em meados dos anos 90: «a reforma educativa desinstitucionalizou e
fragmentou o sector da Educação de Adultos, retirando-lhe unidade e subjugando-o ao modelo
escolar». Conclusões semelhantes tiram Silva e Rothes (1998). Apreciações parecidas em relação
à realidade espanhola são realizadas por diversos autores (Llavador, 1993; Flecha, 1997b; Cabo,
2000).
Canário (1999) defende que a educação de adultos deve estruturar-se em princípios
completamente contrários aos que a dominam. Assim, entre outros aspectos, deve: assentar numa
lógica de pesquisa por parte dos adultos, de resolução de problemas; no princípio da valorização e
reconhecimento dos múltiplos saberes adquiridos pelos adultos, nomeadamente os vindos da
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experiência, o que permite encarar o adulto como o principal recurso da sua educação e encará-lo
como um sujeito capaz de transformar as suas experiências em «saberes susceptíveis de serem
transferidos para outras situações» (ibidem:112); enfim, numa lógica que promova a reflexão na
acção e sobre a experiência como forma de construção de conhecimento, numa lógica de
revalorização epistemológica da prática, assente na sua interacção com a teoria (Canário, 1999,
2000b).
Carré (1997) aponta a autoformação como o processo capaz de alterar o paradigma
dominante na educação de adultos a que nos temos referido. De acordo com este autor, esse
processo faz com que se passe da lógica escolar baseada na instrução-transmissão, para a lógica
baseada na aprendizagem-apropriação, no construtivismo, no sujeito como actor da sua formação
e conhecimento. Concebe-se assim, uma vez mais, uma nova forma de relação dos sujeitos com o
saber, em oposição à que o modelo escolar consubstancia.
Esta abordagem anda próxima da concepção tripartida da educação de Pineau (1991),
que assenta em três recursos principais do saber: o próprio indivíduo, o eu, que remete para a
autoformação; as coisas e a relação reflectida do indivíduo com elas, a ecoformação que assenta
numa relação de uso com/das coisas; e os outros e a sua influência sobre cada um de nós, a
heteroformação. Como dissemos já, a relação com saber desenvolvida por Charlot (2000) tem
muitas semelhanças com esta abordagem de Pineau (1991).
Enfim, em todas estas perspectivas está presente a crítica ao predomínio do modelo
escolar na educação de adultos. Nelas é possível ver uma aproximação à crítica que Freire (1975)
fez da educação bancária e à defesa de uma educação problematizadora. A educação bancária,
cujo protótipo é a educação escolar, assenta no depositar, narrar, transferir e transmitir
“conhecimentos” dos educadores, que são os que sabem, para os educandos, que nada sabem e
assim se vêem convertidos em meros recipientes prontos a arquivar o conhecimento que lhes é
transmitido. Esta concepção «nega a educação e o conhecimento como processos de busca»
(ibidem:83). Pelo contrário, a educação problematizadora assenta no «saber com os educandos»
(ibidem:88), na superação da contradição educador-educando, na ideia de que ambos têm saber e
de que ambos se educam.

3.2.2.1. Os currículos da educação de adultos

Das linhas de investigação acima identificadas, a que mais se tem dedicado à questão do
escolarismo na educação de adultos é a sociologia da educação curricular de adultos. Tal como a
sociologia do currículo tradicional, estes estudos dedicados à educação de adultos têm como
preocupação de fundo perceber e mostrar como o conhecimento instituído neste tipo de currículo
tem uma base social, política e económica e que tal facto tem influência nos efeitos sociais que
produz e que são, muitas vezes, o de contribuírem para a reprodução social, resultando tal facto
precisamente do predomínio do tal modelo escolar neste tipo de educação (Jarvis, 1989a, 1997;
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Rubenson, 1989; Flecha, 1994a; Llavador e Llavador, 1996; Cabo, 2000). Como refere Cabo
(2000:13), o currículo da educação de adultos não é neutro, pelo contrário os seus conteúdos,
métodos, formas de organização, «são determinados por condicionalismos sociais, económicos,
culturais e intelectuais».
Dubar e Gadéa (2001:151,155), referindo-se ao caso francês e aos efeitos da formação
contínua em termos de mobilidade social, confirmam a tendência reprodutora da educação de
adultos: «Como na escola, a formação contínua veicula desigualdades sociais e relações de
dominação que reproduzem o capital cultural herdado e transformam-no em méritos individuais
justificando a hierarquia das posições sociais e profissionais (…). A esperança de uma
compensação das desigualdades escolares nunca se realizou verdadeiramente no contexto da
formação pós-escolar francesa».
Todos os autores incluídos nesta linha de investigação criticam o predomínio da forma
escolar, avançando, alguns deles, no sentido de clarificarem em que aspectos tal se traduz em
termos curriculares e no sentido de apresentarem propostas que, em seu entender, contribuirão
para alterar a situação.
Jarvis (1989a) identifica dois tipos de currículo na educação de adultos. O currículo
clássico e o currículo romântico. O primeiro baseia-se na educação vinda de cima, isto é, num tipo
de educação na qual os educandos não têm interferência na selecção e forma de organização do
conhecimento, bem como na forma como ele é transmitido. Exemplo deste tipo de educação no
campo da educação de adultos é a educação vocacional e a educação liberal. No seu conjunto,
todas as formas de educação vindas de cima são o espelho de tipos de selecção hegemónicos dos
conhecimentos, que traduzem o domínio das elites. O segundo, baseia-se na educação de iguais, e
nestes casos são os educandos que seleccionam os conteúdos. O tipo de currículo que predomina é
o primeiro, que corresponde ao tal modelo escolar e este tipo de currículo, para além do efeito
reprodutor que tem (Jarvis, 1989a, 1997), entra em contradição com alguns dos princípios da
educação de adultos. Por exemplo, ele não reconhece os saberes extra-escolares, mas os adultos
têm muitos outros tipos de saberes que adquirem noutros contextos (Jarvis, 1989a).
Flecha (1990, 1994a, 1994c) é outro dos autores que critica o predomínio do modelo
escolar e os seus efeitos em termos curriculares de adultos. Para Flecha (1990:81), os currículos
em educação de adultos devem basear-se na «inteligência cristalizada» dos adultos que assenta no
seu saber experiencial. Portanto, o currículo e os seus conteúdos deve ser feito em articulação com
essa experiência, o mesmo se passando com o tipo de pedagogia a implementar. Defende ainda, o
autor, que na construção desses currículos deve ser tida em conta a diversidade de alunos, a não
sequencialidade uniforme dos conteúdos, e a implementação de instrumentos para preparar os
adultos a aprender a aprender (Flecha, 1990).
Llavador e Llavador (1996:15), referindo-se à institucionalização da educação de
adultos, afirmam que tal institucionalização tem violentado as práticas (o currículo e a acção
docente) deste tipo de educação, «ao obrigá-las a submeter-se a formatos pré-estabelecidos que
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limitam, quando não excluem de forma definitiva, a possibilidade da emergência de outros modos
de entender a tarefa educativa de e com a população adulta», sendo o «traço institucional que
melhor caracteriza essas políticas mais ou menos recentes o escolarismo, que (…) materializa o
controle técnico e conduz à despolitização do sector». Críticas semelhantes em relação à educação
em geral e à sua despolitização podem ser vistas em Halliday (1995) e em Lima (2000), no que
toca à educação de adultos.
Na perspectiva daqueles dois autores (e com base numa análise histórica do que tem
ocorrido no seu país – Espanha), a educação de adultos tem sido dominada pelo escolarismo e
pela burocratização. Tal tem-se traduzido, entre outros aspectos: numa concentração do controlo
sobre a forma e conteúdo dos conhecimentos seleccionados e transmitidos; numa uniformização
dos modelos formais adoptados; numa sobrevalorização do conhecimento escolar e consequente
desvalorização de outros tipos de conhecimento; numa organização do conhecimento baseado
numa lógica disciplinar e por módulos; numa organização do tempo semelhante à da escola; na
transmissão do mesmo conhecimento para todos; numa submissão da prática, entenda-se exercício
profissional docente e sua relação pedagógica com os educandos, à produção teórica existente, o
que faz com que os segundos deixem à porta os seus saberes e os primeiros vejam a sua
actividade muitas vezes reduzida a um mero exercício de aplicação dos conhecimentos
produzidos externamente (Llavador e Llavador, 1996).
Ainda de acordo com estes autores, o currículo da educação de adultos não deve
assentar nestes pressupostos. Ele deve ser organizado de forma a poder ser revisto e adaptado às
mudanças sociais ocorridas. Deve partir da realidade, do quotidiano vivido pelos adultos, enfim
das suas experiências. Por isso, deve ser aberto e diversificado e basear-se na ideia de «Vygotski»
de «zonas de desenvolvimento próximo» (ibidem:64).
Por isso também, a sua «elaboração» deve partir de «objectivos e conteúdos que tenham
em conta o contexto específico da produção e utilização do conhecimento pela pessoa adulta», o
que exige não partir dos conhecimentos académicos, mas sim dum trabalho de explicitação e
formulação rigorosa dos «problemas enfrentados pelos adultos para que possam» ser,
posteriormente, «tratados adequadamente» do ponto de vista «académico» (ibidem:91). Este
ponto de vista faz os autores defenderem que se dê «voz» a quem na prática, os educadores e
educandos, faz uso do conhecimento. Ou seja, na sua perspectiva o conhecimento sobre educação
de adultos deve partir da prática, o que pressupõe a participação na produção desse conhecimento
daqueles dois tipos de actores, o que faz com que se encarem esses adultos não já como meros
processadores de conhecimento, mas como produtores, criadores do conhecimento que usam. Tal
exige um trabalho conjunto de educadores e educandos no sentido de desconstruirem a sua
prática, o que passa por uma análise «que integre simultaneamente a teoria-prática-investigação»,
isto é, formalização dessa prática. Essa é a única forma de mudar significativamente a relação
pedagógica existente, bem «como os conteúdos do currículo» (ibidem:119,124).
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Mas esse trabalho de construção do conhecimento da educação de adultos, que se
materializa também nos currículos, não acaba, na perspectiva dos autores, neste dois tipos de
interlocutores, como terá ficado percebido pela forma como começamos o parágrafo anterior.
Trata-se de um processo muito mais amplo, designado de «aprendizagem humana culturalmente
mediada», para o qual são convocadas a «comunidade social» e suas práticas e a objectivação do
conhecimento resultante das mesmas, sendo este trabalho efectuado por «professores, alunos,
investigadores ou teóricos» (ibidem:125).
Cabo (2000) é outro dos autores que se tem dedicado às questões curriculares na
educação de adultos e que nos apresenta uma análise semelhante às descritas antes. Também ele
conclui que o modelo escolar domina este tipo de educação, pois «os centros ou lugares onde se
desenrolam as actividades de educação de adultos copiam ou imitam a educação formal» em
diversos aspectos. Por exemplo, nos centros de educação de adultos «de muitas cidades de
Espanha realizam-se provas de certificação» escolar «todas as semanas». Mas a imitação mais
grave, segundo o autor, é o próprio tipo de «conhecimento» que nesses locais é transmitido
(ibidem:20,66). É contra a «visão instrumentalista», «técnico-burocrática» da educação de
adultos, que se traduz, entre outros aspectos, na construção prescritiva do currículo a partir dum
«conhecimento académico» descontextualizado, que o autor se bate (ibidem:10,38).
Na sua perspectiva, tal como os anteriores autores, a estrutura da construção curricular
(os seus conteúdos, a sua organização) deve assentar nas vivências, nas experiências, nas
actividades das pessoas. Experiências essas que são base dos «conhecimentos não formais» dos
adultos (ibidem:69). É este tipo de conhecimento que, de acordo com o autor, deve ser incluído no
currículo.
«O conhecimento não formal» é aquele tipo de conhecimento que resulta da articulação
entre pensamento e actividade humana, ou seja, aquele que procede do pensamento que agrupa,
ordena e sistematiza a experiência quotidiana. São aqueles conhecimentos que estão relacionados
com as atitudes, as habilidades, os procedimentos, os mecanismos e todo o conjunto de
conhecimentos «que utilizamos como guia efectivo das acções» (ibidem:159). É na interacção
social, na comunicação, que se «aprende a perceber, a sentir e a pensar», é aí, enfim, que se
adquire o «conhecimento não formal», assim, o fundamento deste conhecimento está «na praxis:
o acto, a acção, o discurso, a interacção» (ibidem:112,152). Concebido desta forma, este tipo de
conhecimento tem uma dupla vertente, é conteúdo e é, simultaneamente, comunicação, ou
interacção.
Cabo (2000:154) defende ainda, para além da inclusão deste tipo de conhecimento no
currículo, a aprendizagem do seu uso por parte dos adultos, pois «o uso do conhecimento não
formal, quer dizer aquilo que cada um conhece, o seu saber, possibilita o seu uso discricional» e é
na medida em que cada um aprende a utilizar esse conhecimento discricionalmente, «mediante a
sua consciência reflexiva», que se torna membro activo da sociedade e é capaz de expressar os
seus próprios interesses.
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Portanto, segundo Cabo (2000), o currículo e o discurso da educação de adultos devem
basear-se no conhecimento não formal dos adultos e na aprendizagem do seu uso por parte deles.
Isso implica a formalização desses conhecimentos não formais no próprio currículo, na qual
devem participar todos os agentes educativos. O que passa pela «construção social do currículo»,
que deve ser concebida de forma a encarar «os educadores e educandos (…) como agentes
educativos» capazes de realizarem uma reflexão «conjunta» acerca «das experiências sociais e
pessoais da realidade que os envolve». O diálogo, a discussão e o debate realizado a partir dessas
experiências e saberes associados permite a construção e reconstrução do conhecimento,
possibilitado precisamente por esse processo que leva os actores à tomada de consciência
reflexiva sobre aquilo que os rodeia e, dessa forma, se torna possível realizar o tal uso do
conhecimento não formal (ibidem:70,71).

3.2.2.2. O informal e o não formal na educação de adultos

As propostas dos autores acima apresentados coincidem em diversos aspectos,
nomeadamente no tipo de relação pedagógica que propõem e também na forma de encarar o
conhecimento, com as abordagens dos autores integrados na linha de investigação do não formal e
do informal, antes referida.
Efectivamente, há um conjunto de estudos realizados com base nos métodos biográfico
e dialógico que têm como fundamentos os mesmos princípios dos apresentados anteriormente,
como, por exemplo, a consideração do saber das pessoas. Um dos autores que defende uma
pedagogia para a educação de adultos baseada no método biográfico é Correia (1998), a quem já
nos referimos. De acordo com ele, esse método leva a uma «ruptura pedagógica», a «uma
relativização dos saberes sábios», a «uma reconceptualização do trabalho de formação»
(ibidem:142). Essa reestruturação passa: por um trabalho de escuta e interpretação conjunta entre
educadores e educandos das experiências e saberes passados dos adultos em formação, como
forma de se realizar um exercício de «rearticulação e recontextualização que as projecte no
futuro»; por um trabalho de mediação realizado pelos educadores, que pode assumir diversas
modalidades, e cujo objectivo é a exteriorização dos saberes desses adultos; enfim, por um
trabalho cujo centro passa a ser o adulto e o seu processo de aprendizagem e autoformação
mediada (ibidem:151). A consideração deste tipo de abordagem biográfica, de uma abordagem
assente numa «racionalidade comunicacional», para desenvolver processos formativos foi posta
em prática junto de profissionais de saúde com o objectivo de criar as situações formativas a
desenvolver (Correia e Matos, 1996:346).
Josso (2002, 2004) é uma das principais representantes desta linha de investigação e, tal
como o autor anterior, afirma que a base deste tipo de relação pedagógica é a realização de uma
retrospectiva do passado dos adultos e dos seus saberes, procurando-se capitalizar para o futuro
parte desses mesmos saberes. Afirma ainda que as histórias de vida mostram «que todos nós

143

temos competências genéricas, transversais», como a capacidade de comunicação, a criatividade e
a habilidade (Josso, 2004:23).
Um exemplo de um estudo realizado com base nesta metodologia foi o que Cavaco
(2003) efectuou com adultos não escolarizados em meio rural, tendo concluído, entre outras
coisas, que estes adultos são possuidores de saberes vários (saberes-fazer, saber-ser, etc.), cuja
base é a sua experiência vivida em diversos contextos.
Ainda dentro deste tipo de abordagens, centradas em relações diferentes entre agentes
educativos (educadores-educandos), podemos enunciar os trabalhos de alfabetização e neoleitura,
cujo formato é o de uma tertúlia literária, de Flecha (1997,a,b), que se têm baseado no método
dialógico, cujo percursor foi Freire (1975). Como refere o autor, tem-se tratado de um processo de
transformação cujo ponto de partida é o quotidiano laboral, social, familiar e afectivo desses
adultos (Flecha, 1997a). A pedagogia dialógica assenta em vários princípios, dos quais
destacamos: o diálogo igualitário, a inteligência cultural, a dimensão instrumental e a
transformação.
O primeiro princípio assenta na horizontalidade de relacionamento entre educadores e
educandos. Nele está pressuposto que ninguém impõe nada a ninguém, que todos têm saberes, e
que todos aprendem uns com os outros. O educador assume um papel de coordenação e aprende
tanto ou mais que os adultos em alfabetização, que por seu turno também aprendem uns com os
outros através dos diálogos, isso faz com que estes «deixem de ser receptores passivos de
conhecimentos e passem a ter uma postura activa gerando-os» (Flecha, 1997a:18).
Este princípio está intimamente relacionado com o da inteligência cultural, que consiste
em considerar que todos os adultos têm capacidades múltiplas, conhecimentos múltiplos
resultantes da pluralidade das suas experiências, e é a partir do diálogo igualitário que essa
inteligência vai sendo despertada e transferida para o novo contexto, o da tertúlia. Esse processo
assenta em três passos: «autoconfiança interactiva», ou seja, no reconhecimento por parte do
grupo que todos têm capacidades provenientes dos seus contextos vivenciais (saber calcular, etc.);
«transferência cultural», isto é, no descobrimento que a inteligência cultural que possuem pode ser
transferida e aproveitada noutro contexto, o da alfabetização e neoleitura; e a «criatividade
dialógica», que consiste na valorização das múltiplas interpretações realizadas pelos adultos das
obras literárias que são usadas para realizarem o seu processo educativo (ibidem:25,26).
Neste tipo de educação de adultos, assente na perspectiva dialógica, não há programas,
nem currículos, nem uma programação rígida do tempo, mas tal não impede que se realize uma
aprendizagem instrumental. Pelo contrário, esta perspectiva conjuga a dimensão relacional com a
instrumental e assim realiza-se a «aprendizagem instrumental daqueles conhecimentos e
habilidades que se considera necessário possuir» por parte do grupo. Desta forma participada se
foi aprendendo a ler, a escrever, a interpretar obras literárias, etc., o que leva o autor a considerar
que a partir desta metodologia têm sido aprendidos «mais conteúdos “tradicionais” que nas aulas
tradicionais» (ibidem:33,34).
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Por fim, a educação de adultos assente no processo dialógico acredita na transformação,
na emancipação dos adultos, no papel modificador da educação (Flecha, 1997a). Acredita, como
diria Freire (1997) na esperança da transformação baseada numa “Pedagogia da Esperança”. Para
Flecha (1997b:180) a educação de adultos, nomeadamente a «educação básica de adultos», deve
basear-se no processo dialógico e seus princípios, se quer ter sucesso.
Terminamos a nossa referência aos estudos que enquadramos nesta segunda grande
linha de investigação (não formal e informal) com uma breve alusão àqueles que se têm dedicado
aos contextos de trabalho como espaços de educação e de contacto com diverso tipo de
conhecimento: Pain (1990); Tanguy (1991); Canário (1997, 2000b); Moisan (1997); Dubar e
Gadéa (2001); Luís (2003); entre outros. Como dissemos já, não desenvolveremos neste momento
esta perspectiva analítica.

3.2.2.3. A literacia

A terceira grande linha de investigação identificada é, como dissemos antes, a que se
tem dedicado aos usos quotidianos da leitura, escrita e cálculo por parte dos adultos, ou se
quisermos, aqueles estudos que se têm dedicado à literacia.
O estudo da literacia tem vindo a ganhar uma importância crescente e tem atravessado
várias áreas do conhecimento e continua sendo apontado como um campo em aberto na educação
de adultos (Lima, 2003). Efectivamente, a constatação das dificuldades de percentagens elevadas
de adultos escolarizados, de países desenvolvidos, em usarem material escrito no seu dia-a-dia,
provocou a realização de vários estudos, sobretudo a partir da década de 90.
Destacamos, internacionalmente, o estudo extensivo e comparativo entre sete desses
países (Estados Unido da América, Canadá, Suécia, Polónia, Suiça e Holanda e Alemanha), o
International Adult Literacy Survey (IALS), que é o que tem merecido o maior número de
referências por parte de diversos autores que se têm dedicado a esta questão (Benavente et al.,
1996; Neice e Murray, 1997; Kamp e Veendrick, 2000; Costa, 2003; entre outros).
Este estudo investigou os níveis de literacia da população adulta desses países a partir
de três dimensões de análise: prosa – conhecimentos e capacidades necessárias para compreender
e usar informação derivada de material escrito (poemas, ficção, etc.); documentos – o
conhecimento e capacidades necessárias para encontrar e usar informação contida em material
escrito, como mapas, tabelas, etc.; quantitativo – conhecimentos e capacidades necessárias para
realizar o uso de informação numérica, como, por exemplo, preencher um cheque. Os resultados a
que este estudo chegou, pelo menos numa primeira fase, não foram famosos, pois apenas a Suécia
obteve níveis de literacia satisfatórios (Neice e Murray, 1997).
Entre nós foi desenvolvido um estudo semelhante em meados dos anos 90 (Benavente e
Rosa, 1996; Benavente et al., 1996). Tal como o estudo anterior, este teve também uma parte
extensiva, que procurou avaliar os níveis de literacia da nossa população adulta (entre os 15 e os
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64 anos), que foi conjugada com a realização de monografias com o mesmo fim, ou seja: a
realização de uma avaliação das «capacidades de processamento da informação escrita na vida
quotidiana» por parte dos adultos nas mesmas dimensões de análise do estudo anteriormente
referido (Benavente et al., 1996:13). Os resultados indicam níveis baixos de literacia da nossa
população. Níveis que se mantêm, ao que parece, baixos, segundo estudos mais recentes (Murray,
2003).
Existem, no entanto, outros estudos realizados entre nós que, baseados noutras
metodologias, apenas intensivas, parecem indicar resultados diferentes. Cavaco (2003:135)
conclui, na sua investigação, que «os adultos não escolarizados (…) possuem um conjunto de
competências de literacia que adquiriram ao longo da vida que lhes permitiram o desempenho de
tarefas fundamentais no seu dia-a-dia».
A nós, mais que os resultados em si e as críticas válidas que possam ser feitas a umas ou
a outras investigações50, interessa-nos, sobretudo, realçar a importância que, na nossa perspectiva,
umas e outras têm para a sociologia da educação em geral e para a de adultos em particular. É que
a literacia diz respeito, como foi indiciado acima, à «capacidade de usar as competências
(ensinadas e aprendidas) de leitura, de escrita e de cálculo», às «capacidades de processamento de
informação escrita na vida quotidiana»: «social, profissional e pessoal» (Benavente et al.,
1996:4). Assim, o centro de análise é o uso de competências e saberes e não a sua aquisição.
Como refere Costa (2003:182,183), esta perspectiva analítica representa uma «inflexão» no
quadro dos «estudos sobre as capacidades de leitura, escrita e cálculo da população adulta na vida
quotidiana», pois «passa-se (…) dos processos de aquisição para os processos de utilização, do
contexto da escola para o contexto da vida quotidiana, dos diplomas para as competências», tratase, enfim, de «observar situações» que permitam realizar análises sobre como «as pessoas usam
informação escrita no dia-a-dia» e isto representa «uma espécie de revolução copernicana», pois
o interesse passa a estar no estudo das «competências em uso social efectivo».
Esta perspectiva, tal como outras anteriormente apresentadas dentro da sociologia da
educação escolar (Perrenoud, 1999, 2001; Caria, 2000a), com as quais as semelhanças de enfoque
são notórias, marca, sem dúvida, uma das novas linhas de investigação dentro da sociologia da
educação: precisamente a que se centra nos usos dos conhecimentos dos actores sociais em
contextos, formais ou não, de educação. Por isso, defendemos a realização de mais estudos por
parte da sociologia da educação dentro desta perspectiva analítica. Julgamos que estudos
diferenciados sobre níveis de literacia seriam importantes, isto é, pensamos, por exemplo, que
análises sobre o uso da informação escrita realizada por parte de adultos com níveis de
escolaridade elevados, nos seus diversos contextos vivenciais, seriam relevantes.
Sintoma da importância que esta abordagem, centrada nos usos e nas competências, tem
vindo a ganhar, é o tratamento transversal que esta matéria tem tido, seja o tratamento de
competências várias, seja a centração numa delas. Exemplo disso é o estudo de cariz mais
50
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antropológico de Lave (1998) sobre os usos quotidianos da matemática realizados pelos adultos.
Outro exemplo, é a filosofia que entre nós vem adoptando parte da educação de adultos
desenvolvida nos últimos anos. Referimo-nos às actividades da ANEFA, cuja base filosófica
assenta precisamente num referencial de competências-chave a reconhecer e/ou a desenvolver nos
adultos em educação (Alonso et al., 2000; ANEFA, 2001). Outros exemplos poderiam ser dados,
como aqueles que normalmente são enquadrados dentro da educação de adultos (Bhola, 1989;
Knox, 1993; Breier, 1997; entre outros).
Terminamos a nossa análise sobre a forma como o conhecimento tem sido tratado na
sociologia da educação não escolar e na sociologia da educação de adultos realçando alguns
aspectos que sobressaem das perspectivas nela apresentadas: a valorização da experiência e
saberes associados dos actores sociais; a valorização duma relação pedagógica baseada no
diálogo, na palavra, no debate, como uma das formas de exteriorização e construção de
conhecimento; a concepção de uma relação de interioridade do sujeito com o conhecimento, o que
leva, entre outros aspectos, a pensá-lo como produtor de conhecimento; e, por fim, a centração
nos usos que as pessoas fazem diariamente das competências e conhecimentos que têm. Nestas
abordagens, ou melhor em parte significativa delas, é visível a influência de autores como Freire
(1975) e a sua teoria da pedagogia dialógica e da consciecialização, Dewey (1971) e sua
abordagem que realça o valor da experiência na educação, ou Habermas (2001) e a sua teoria da
acção comunicativa.

3.3. ÂMBITOS, AGÊNCIAS E AGENTES DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Nesta secção vamos debruçar-nos sobre três aspectos que servem para enquadrar parte
do território complexo que a educação de adultos preenche. Começamos por apresentar aquelas
que se constituem como as principais modalidades de educação de adultos, dando realce àquela
que preconiza os processos de desenvolvimento local como espaços específicos de educação de
adultos. De seguida, centramo-nos nos tipos de instituições que as têm levado a cabo e nos
agentes que as materializam.
3.3.1. Modalidades de educação de adultos
Existem diversas classificações relativamente aos tipos de educação de adultos, pois
este é um campo complexo (Solar, 1998). Canário (1999) refere-se a quatro tipos de práticas
educativas: alfabetização, formação profissional contínua, animação sociocultural, e os processos
articulados de educação de adultos e desenvolvimento local. Knox (1993) refere-se à educação
básica de adultos, aos programas culturais, à educação à distância, à educação profissional
contínua, ao desenvolvimento rural, à educação superior. Marzo e Figueras (1990) apontam a
existência de três tipos de educação de adultos: a educação básica de adultos, a educação para o
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trabalho, e a animação sócio-cultural. Para Quintana (1995) a educação de adultos assume quatro
formas: a educação de adultos escolar, a educação de adultos cultural, a educação de adultos
profissional, e a educação de adultos social. Hinojal (1995) fala-nos também em quatro
modalidades: a educação básica de adultos, a formação ocupacional, a formação complementar, e
a formação para a participação social. Jarvis (1995) identifica a educação contínua, a educação
recorrente e a educação comunitária. Palma e Flecha (1998), por seu turno, apontam três
modalidades de educação de adultos: a educação de base, a formação ocupacional e contínua, e a
formação sócio-cultural. Por fim, Romans e Viladot (1998) referem-se à existência de três grandes
âmbitos na educação de adultos: a formação básica, a formação profissional contínua, e a
formação para o desenvolvimento comunitário.
Como facilmente se conclui, existem entre estas classificações, e muitas outras que
poderiam ser dadas, semelhanças de terminologia e também de conteúdo. Recorrendo a tais
classificações e ao contributo de outros autores, apresentamos as modalidades que, em nosso
entender, englobam de forma geral as práticas de educação de adultos existentes. A tipologia
apresentada deve ser entendida como uma natural redução da realidade existente, realidade essa
que muitas vezes se mistura fazendo com que, por exemplo, uma determinada acção possa ser
incluída em mais que um dos tipos apresentados.
Distinguimos a educação compensatória de adultos, a formação profissional, a educação
de adultos cultural e a educação de adultos social. Existem ainda práticas mistas de educação de
adultos, isto é, actividades educativas que à partida englobam dois, ou mais, dos tipos
apresentados. É o caso, entre nós, dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA)51, que
têm uma componente de educação de base e uma componente de formação profissional.
A primeira modalidade diz respeito àquelas actividades educativas que proporcionam
aos adultos o tipo de educação que a escola lhes deveria ter proporcionado, mas que por alguma
razão não o fez, ou o fez de forma incompleta. Tais ofertas educativas podem ser assumidas pelo
sistema formal de ensino ou por outro tipo de instituições.
A esmagadora maioria dessas actividades dirige-se à alfabetização, seja natural (que diz
respeito à alfabetização de adultos que nunca passaram pela escola e que não adquiriram a
capacidade de ler, escrever e contar noutro qualquer contexto), funcional (procura da capacitação
dos adultos que apesar de terem frequentado a escola têm falta de saberes básicos de escrita e
leitura, ou falta de saber usar esses saberes no seu dia-a-dia), ou migratória (que se refere à
alfabetização de estrangeiros que não conseguem comunicar oralmente ou por escrito na língua do
país onde estão), e à aquisição da educação considerada básica, que varia de país para país
(Seitter, 1995; Quintana, 1995; Palma e Flecha, 1998; Canário, 1999). No nosso caso, este tipo de
ofertas educativas tem sido assumida sobretudo pelo ensino recorrente (Canário, 1999), apesar de
ser crescente a importância que instâncias não formais de educação vêm assumindo neste campo,
51
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substitui, a DGFV.
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nomeadamente todo um conjunto de organizações não-governamentais, como, por exemplo, as
associações de desenvolvimento local. Mas este tipo de modalidade engloba ainda os estudos
secundários e até superiores, embora tal suceda mais raramente (Seitter, 1995).
A segunda modalidade que distinguimos, a formação profissional, apresenta vários
entendimentos. Assim, há quem fale de formação profissional contínua quando se refere às
actividades dirigidas a trabalhadores, há quem use a mesma designação englobando todos os
indivíduos que se encontram em idade activa, quer estejam empregados ou não. Há também, para
dar apenas mais um exemplo, quem distinga a formação profissional contínua, destinada a
trabalhadores, da formação ocupacional, destinada a desempregados.
Para nós, a formação profissional diz respeito ao conjunto de actividades formativas
cujos públicos e conteúdos são definidos tendo por referência as actividades de trabalho (Dubar e
Gadéa, 2001). Assim, incluem-se nesta modalidade as formações iniciais, as de reciclagem e de
reconversão profissional.
Distinguimos, seguindo de perto Palma e Flecha (1998), as formações que se dirigem a
desempregados (quer a pessoas que nunca tiveram um emprego, quer às que já o tiveram, mas que
no momento da formação se encontram na situação de desemprego), que designamos por
formação ocupacional, das formações que se dirigem a trabalhadores, que designamos por
formação profissional contínua. Aqueles autores falam apenas de formação contínua quando se
referem às actividades dirigidas a adultos com trabalho, no entanto pensamos que a designação
que adoptamos, formação profissional contínua, que aliás é usada também por outros autores
(Canário, 1999, entre outros), é mais precisa, pois, como afirmam Dubar e Gadéa (2001:144),
num sentido amplo qualquer formação destinada a pessoas pertencentes à população activa,
empregadas ou não, «diz respeito à formação contínua».
Por educação de adultos cultural, o terceiro tipo distinguido, entendemos o conjunto de
actividades que têm como objectivo desenvolver e complementar a educação dos adultos. São
aquelas acções que Palma e Flecha (1998) designam por formação sócio-cultural, que engloba o
conjunto de cursos cujos conteúdo e objectivos não se dirigem a uma formação profissional ou
básica. É o tipo de educação que inclui as ofertas educativas destinadas ao desenvolvimento e
complemento por parte dos adultos dos seus conhecimentos históricos, psicológicos, políticos,
sociais, entre outros; suas habilidades artísticas, físicas, fotográficas, musicais, culinárias,
criativas, entre outras; bem como à aquisição de novas capacidades linguísticas (idiomas),
informáticas, tecnológicas, entre outras (Hinojal, 1995; Quintana, 1995).
Por fim, temos a educação de adultos social, também designada como educação de
adultos para o desenvolvimento comunitário ou local, participação comunitária, ou como
formação para a participação social. Os seus principais objectivos são a educação da
personalidade, da mentalidade, das atitudes dos adultos, são a sua consciencialização, a sua
elaboração do conhecimento do meio, de forma a poder transformá-lo, são o desenvolvimento da
sua capacidade para participar na vida social, cultural, política e económica. Isto não quer dizer
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que as actividades de educação básica ou profissional não possam estar presentes nestes
programas de educação social de adultos, bem pelo contrário (Hinojal, 1995; Quintana, 1995;
Rogers, 1995; Romans e Viladot, 1998; Canário, 1999; Allegrini, 2000). De forma geral, pode-se
dizer que esta educação de adultos procura realizar «uma consciencialização das colectividades,
capacitando-as para que tomem partido nos seus próprios problemas e saibam intervir nas
decisões que lhes concernem», enfim procura «promover o desenvolvimento comunitário»
(Quintana, 1986:9,10).
Em rigor, esta última modalidade apresentada não é bem um tipo de educação de
adultos, mas sim uma forma, um processo mais amplo que contempla, ou pode contemplar,
diversos tipos de educação de adultos. Como refere Canário (1999:15), «os processos de
desenvolvimento local participativo se instituem como momentos de síntese dos diferentes pólos
que definem a educação de adultos (animação, alfabetização, formação profissional)».
Devemos esclarecer também que, apesar de considerarmos que a educação de adultos é
um elemento essencial do desenvolvimento local, não pensamos que este se reduz àquela
dimensão, antes concebemos o desenvolvimento local como um processo educativo de toda a
comunidade e não apenas dos adultos, embora consideremos que estes são os que têm o
protagonismo nesse processo, pois são essencialmente eles que assumem «as acções de
desenvolvimento, enquanto principais desencadeadores e executores do planificado pela
comunidade» (Allegrini, 2000:23). Por essa razão, interessa-nos particularmente esta dimensão do
processo, daí resultando, da nossa parte, uma análise das possíveis interacções entre a educação de
adultos e o desenvolvimento local.

3.3.1.1. A educação de adultos no contexto do desenvolvimento local

Antes de nos debruçarmos sobre o aspecto das relações entre a educação de adultos e o
desenvolvimento local, fazemos uma aproximação ao conceito de desenvolvimento local e suas
principais características, procurando mostrar como a dimensão educativa tem estado presente nas
abordagens que se realizam a este processo, partindo, de seguida, para a análise das interacções
antes enunciadas.
A problemática do desenvolvimento tem sido discutida desde há décadas no seio das
ciências sociais e não só. Não pretendemos realizar aqui uma discussão sobre as várias teorias
existentes52. O objectivo é bem mais limitado, apenas desejamos enquadrar o surgimento das
abordagens locais do desenvolvimento.
É depois da II Guerra Mundial que o conceito de desenvolvimento surge (Amaro, 2001;
Mascareñas, 1996). Na fase que vai até finais dos anos 60, a concepção económica do
52
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desenvolvimento predominou e este era confundido com crescimento económico, com
industrialização. Vivia-se uma altura de grande expansão económica e de crescimento acelerado.
É nesta altura que surgem as teorias da modernização, que, assentes no paradigma funcionalista e
no evolucionista linear, concebiam o desenvolvimento como: um processo gradual encaminhado
numa única direcção, a dos países centrais e do seu modelo assente no capitalismo avançado e no
conhecimento racional científico; como um processo que exigia a substituição das estruturas e dos
valores tradicionais dos países subdesenvolvidos pelas estruturas e valores das sociedades ditas
modernas; e como um processo cujo motor de arranque era a dimensão económica, a indústria e o
empresário (Loureiro, 2000).
O falhanço deste modelo de desenvolvimento foi enorme, consubstanciando-se, por
exemplo, nos seguintes pontos: os países pobres continuaram, na sua esmagadora maioria, mais
pobres, pois as assimetrias entre Norte e Sul intensificaram-se, assistindo-se muitas vezes a uma
perda da soberania e a um crescente endividamento dos países do Sul; as assimetrias entre pobres
e ricos, entre litoral e interior nos países avançados não deixaram de existir; a par do crescimento
do sector industrial e da urbanização assiste-se ao definhamento de vários sectores tradicionais da
economia e à desertificação de muitas zonas rurais; a degradação ambiental acelerou-se (Vachon,
1993; Almeida et al., 1994; Santos, 1994; Cristóvão, 1995; Mascareñas, 1996; Canário, 1999;
Amaro, 2001).
E é neste contexto de falhanço do modelo economicista de desenvolvimento que
começam, nos anos 70, 80, a surgir novas concepções alternativas do desenvolvimento. O
desenvolvimento passa a ser visto como um processo: multidimensional, integral e integrado, em
que todos os sectores socioeconómicos passam a ser considerados como parte articulada desse
mesmo processo; que assenta numa base ecológica, valorizando os recursos naturais; que se
centra na utilização dos recursos endógenos, não depreciando, porém, os recursos externos; que
apela à participação da população, constituindo-se como um processo de democracia participativa;
que assenta numa estratégia de parceria; que se baseia na ideia de diversidade, rejeitando,
portanto, a ideia de modelos padrão de concepção e intervenção; que procura potenciar e realizar
as capacidades e competências dos sujeitos como forma de concretização de um “empowerment”
pessoal e colectivo; que não subestima os saberes dos autóctones; que redefine a ideia de
território, podendo, assim, o desenvolvimento ser global, regional, local, sem que estas diferentes
dimensões tenham de se opor; um processo que, concebido desta forma, assenta numa
multiplicidade de actores e não apenas num poder central (Storh et al., 1990; Santos, 1994;
Friedmann, 1996; Mascareñas, 1996; Osório, 1999; Canário, 1999; Amaro, 2000, 2001).
Desta forma, uma série de novas designações começam a proliferar, entre as mais
comuns estão: desenvolvimento global, regional, comunitário, local, rural, urbano, humano,
sustentável, participativo, integrado, endógeno (Lima, 1986; Ander-Egg, 1987; Pascall, 1988;
Rezsohazy, 1988; Wanderley, 1993; Almeida et al., 1994; Lopes, 1995; Ferrando, 1996; Melo,
1996; Pedroso, 1998; Cavaco, 1999; Diniz, 1999; Amaro, 2000, 2001; Cañellas, 2000; Gómez,
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2001; Moreno, 2002; Cristóvão e Miranda, 2006; entre muitos outros). Não vamos aqui debruçarnos sobre cada uma destas designações, que consideramos serem dimensões do próprio
desenvolvimento em geral, que, de forma sintética, pensamos poder ser designado como um
processo organizado e orientado, consubstanciando-se num conjunto de actividades, planos,
programas e iniciativas, com o objectivo de elevar o nível de vida das pessoas e das colectividades
(Allegrini, 2000). Trata-se, portanto, dum processo intencional, planificado, interventivo,
contínuo e que procura atingir determinado objectivo (Rogers, 1995).
É neste contexto que o desenvolvimento local vem assumindo cada vez maior
importância quando se pensa o desenvolvimento. Tal relevância é visível, por exemplo: pela
existência de programas e iniciativas da União Europeia como o Projecto nº9 do Conselho da
Europa, o LEADER, o LEDA, o URBAN, o EQUAL, o HORIZON, o ADAPT, o INTERREG
(Quintana, 1991; Almeida et al., 1994; Yruela e Guerrero, 1994; Ramírez et al., 1996; Amaro,
1998; Cancela, 1999; Allegrini, 2000; Cristóvão e Baptista, 2006); pela existência de organismos
reguladores de programas e iniciativas de âmbito local, como o Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional e o Fundo Social Europeu (FSE), entre outros (Mascarenãs, 1996);
pelo conjunto diverso de organizações locais, como associações, fundações, agências, etc., que
têm posto em prática várias iniciativas de desenvolvimento local e que no nosso país se tem
organizado em torno de movimentos associativos de desenvolvimento local, como seja a
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local (ANIMAR) (ANIMAR, 1998; Candeias,
2002; Moreno, 2002; Monteiro, 2002); pela promoção de encontros onde a problemática tem sido
discutida (AAVV, 1993; AAVV, 1996; AAVV, 1998; AAVV, 2001); pela realização de estudos
para a obtenção de graus académicos (Moreno, 2002; Monteiro, 2002; entre outros).
Mas, o que é afinal o desenvolvimento local? Existe uma multiplicidade de
aproximações à problemática do desenvolvimento local. Pretendemos apenas realçar aquelas que
são consideradas por diversos autores como as suas principais características, ou dimensões. De
forma geral, pensamos poder defender-se que o desenvolvimento local é um processo de
desenvolvimento no qual participa de forma activa a comunidade de um determinado espaço
territorial limitado, processo que visa a melhoria da qualidade de vida dessa população. Trata-se,
portanto, de um processo «centrado nas pessoas e nos territórios locais» (Cristóvão e Miranda,
2006:32). Sejamos um pouco mais específicos.
O desenvolvimento local é um processo organizado e planificado de mudança durável
que tem por finalidade a melhoria das condições de vida dos habitantes de um determinado local.
É um processo que parte das necessidades e problemas existentes, aos quais procura responder
sobretudo com base nos recursos endógenos, entre os quais se destacam os humanos e suas
capacidades e saberes experienciais. É um processo que articula esses saberes com saberes vindos
de fora, ou seja, é um processo que em articulação com tais saberes realiza também uma
valorização dos recursos humanos locais, o que passa por estratégias diversas de reforço da
informação, formação e animação. É, enfim, um processo articulado que combina recursos
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endógenos e exógenos de diversos tipos (técnicos, financeiros, políticos e outros), o que exige,
entre outras coisas, capacidade de negociação externa. Sendo assim, ele é evidentemente um
processo participado, democrático, no qual as populações assumem um papel relevante no
caminho da sua própria emancipação e “empowerment”, nomeadamente através da sua
capacitação para o uso dos diversos recursos disponíveis. É um processo integrado, global, isto é,
que tem por finalidade responder a todos sectores da comunidade, chamando-os à participação no
desenrolar do mesmo, o que passa pela cooperação, pelo trabalho em parceria, pela negociação. É
ainda um processo que tem em conta as especificidades dos diferentes locais, o que se
consubstancia numa grande diversidade de alternativas de acção, o que não quer dizer que o local
seja apenas expressão dessa singularidade, o local é também um lugar de inscrição do global
(Arocena, 1989; Stohr et al., 1990; Nóvoa et al., 1992; Vachon, 1993; Teisserenc, 1994; Yruela e
Guerrero, 1994; Friedmann, 1996; Mascareñas, 1996; Melo, 1996; Ramírez et al., 1996; Reis,
1996; Silva, 1996; Rita e Mergulhão, 1997; Amaro, 1998, 2000, 2001; Bailly, 1999; Canário,
1999; Moreno, 1999, 2002; Marchioni, 1999; Allegrini, 2000; Bátiz e Bernal, 2001; Gómez,
2001; Melo, 2002; Cristóvão e Miranda, 2006).
Na caracterização sintética que acabámos de realizar do desenvolvimento local está
patente que uma das suas dimensões primordiais é a educação. Aliás, a associação da educação,
nomeadamente da educação de adultos, aos processos de desenvolvimento em geral e ao
desenvolvimento local em particular não é novidade. Na verdade, as relações entre a educação e o
desenvolvimento têm sido objecto de múltiplas análises que, apesar de terem pontos de vista
diferentes, têm visto na primeira um instrumento estratégico de concretização do segundo. Com
efeito, esta ideia tem sido proclamada a diversos níveis, pelo menos nos últimos 50 anos.
A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), entre outras
organizações, tem-se destacado na difusão da funcionalidade económica da escolarização (Silva,
1990), o que se tem traduzido na passagem de sistemas escolares de elites para sistemas escolares
de massas, entre outras consequências.
No entanto, não é apenas a dimensão económica que está em causa. Como foi referido
na V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, realizada em Hamburgo, em 1997, ao
longo da década transacta uma série de conferências concentrou a atenção do mundo em
problemas internacionais decisivos (alimentação, ambiente,...) e em todas elas os dirigentes
mundiais viram a educação «como um elemento vital numa estratégia para alimentar os processos
de desenvolvimento sustentado» (UNESCO, 1998:28). Cañellas (2000) é um dos autores que
aprofunda o papel da educação no desenvolvimento sustentável. Há também numerosos exemplos
de autores que ligam a educação ao desenvolvimento local, rural, comunitário (Arroteia, 1998;
Reigado, 1998; Osório, 1999; Bátiz e Bernal, 2001; entre outros). Cristóvão e Miranda
(2006:46,48), numa argumentação próxima da destes autores, apontam como «uma das linhas de
acção para o desenvolvimento local» a construção de «espaços inteligentes», de «processos
dinâmicos de aprendizagem social».
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Não há dúvida, portanto, que a educação tem sido proclamada, quer teórica, quer
politicamente, como um forte meio para se atingir o desenvolvimento, e tem-no sido na sua
globalidade, bem como através do enfatizar de alguma das suas partes constituintes. Uma dessas
partes, que particularmente nos interessa, é a educação de adultos.
Na verdade, são múltiplos os exemplos que nos mostram este facto. Um dos
documentos onde tal ideia vem expressa, por diversas vezes, é o que resultou da Conferência
acima referida. Nele se declara que a educação de adultos é «um conceito poderoso para fomentar
o desenvolvimento ecologicamente sustentável, para fomentar a democracia, a justiça, a igualdade
entre mulheres e homens e o desenvolvimento científico, social e económico» (UNESCO,
1998:15). Jarvis (1989a) refere-se precisamente ao papel que esta instituição tem tido na
promoção desta ideia, pois desde a 2ª Grande Guerra Mundial que a considera como um
instrumento para o desenvolvimento dos países do terceiro mundo, onde, segundo Rogers (1995),
a educação de adultos tem estado efectivamente integrada nos programas de desenvolvimento,
embora nem sempre da forma desejável, pois o modelo tecnocrático tem prevalecido e os seus
resultados têm sido fracos. Fernández (1997) chama também a atenção para o papel que aquela
instituição, bem como o Conselho da Europa, têm tido na proclamação da educação de adultos
como factor de desenvolvimento, nomeadamente local. Também entre nós se vem defendendo
que a educação de adultos deve ser integrada «nas estratégias de desenvolvimento do país» (Lima,
1994:71).
A educação de adultos tem sido defendida, como vimos, como um meio de
desenvolvimento em geral e também lhe têm sido atribuídas, como já foi referido, fortes
potencialidades para a concretização do desenvolvimento local. A este nível, do espaço local,
devemos dizer que teoricamente esta questão se encontra estruturada, grosso modo, de duas
formas articuladas e complementares, que aqui se separam por uma questão de facilidade
analítica: por um lado, vê-se a educação de adultos como um elemento muito importante de
desenvolvimento local; e encaram-se, por outro, os processos de desenvolvimento local (ou pelo
menos parte deles) como espaços privilegiados de educação de adultos, como processos que em si
são educativos.
Quintana (1991b,1995) afirma que a educação de adultos, segundo a actual tendência
mundial, é apontada como um instrumento de desenvolvimento das comunidades locais e de
capacitação dos indivíduos para se promoverem em comunidade, e refere uma série de casos e
programas (no Canadá, no Egipto, o Projecto nº9 do Conselho de Cooperação Cultural da Europa
- “ Educação de Adultos e Desenvolvimento Comunitário “, a Iniciativa Leader, etc.) para o tentar
mostrar. Para este autor, há algumas razões que fazem com que a educação de adultos seja um
ponto essencial do desenvolvimento local: porque para se iniciar um processo deste género é
preciso sensibilizar a população, é necessário torná-la consciente dos seus problemas, dos seus
recursos, é útil identificar os meios a utilizar para os resolver, e é necessário formar o potencial
humano existente com o objectivo de virem a participar nesse processo de mudança.
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Efectivamente, desde há décadas que a educação de adultos vem sendo apontada, em
diversos quadrantes, como um factor de desenvolvimento local, nomeadamente do território rural
(Lovett, 1982; Sheffknecht, 1982; Torres et al., 1982; UNESCO, 1982; Werthein, 1983;
Gonzáles, 1990; Ferrando, 1996; Gelpi, 1996; Mosele e Caspar, 2000; entre muitos outros). Por
vezes, essa potencialidade é realçada a partir de um dos tipos de educação de adultos, como a
alfabetização ou educação básica (Werthein, 1983; Clément, 1985; Abdelkader, 1988; Ferrando,
1996; Ramos, 2001), ou, e sobretudo, a formação profissional (Gaudemar, 1991; Almeida et al.,
1994; Pedroso, 1998; Jover, 1999; Cristóvão, 2000; Batista et al., 2001; Cancela et al., 2001;
Soares, 2001).
No nosso país têm sido vários os autores que se têm referido a esta potencialidade da
educação de adultos. Por exemplo, Silva (1990:70) identificou uma série de actividades que
designou por «iniciativas para o desenvolvimento (...) que se dirigem estrategicamente para a
identificação de problemas colectivos locais, e para a escolha e realização de soluções por via da
mobilização prioritária de recursos e vontades locais», a saber:
− iniciativas dinamizadas por serviços públicos, embora extravasem as áreas de

influência rotineira da administração estatal e as suas formas normais de actuação
(acções de recuperação e promoção de produtos tradicionais, etc.);
− iniciativas levadas a cabo por associações culturais ( DELTA - PEGO, etc.);
− iniciativas dinamizadas por instituições do ensino superior (Projecto Radial - iniciado

pelo então Instituto Politécnico de Faro - cujo objectivo foi responder ao grave
problema social provocado pela desertificação da Serra Algarvia, através duma
metodologia assente na formação da comunidade e da criação de unidades de
produção na sequência dos cursos de formação inicial, etc.).
Muitas destas iniciativas assentam na designada investigação participativa, ou
investigação-acção, que são indicadas como metodologias ou estratégias de educação de adultos
que visam precisamente o desenvolvimento local (Quintana, 1986, 1991b, 1995; Viladot, 1986;
Pascall, 1988; Tandon, 1988; Erasmie, 1990; Melo, 1994). O “Projecto – Viana” (Lima, 1990),
bem como o “Projecto Radial” (Melo, 1988), são dois exemplos deste tipo de metodologia no
nosso país. Esta metodologia tem por base ajudar os adultos a saberem usar o conhecimento
produzido nos sistemas dominantes de produção do conhecimento e contribuir para que os adultos
exteriorizem e construam o seu próprio conhecimento como formas de resolver os seus próprios
problemas e, dessa forma, conseguirem melhorar as suas condições de vida (Tandon, 1988).
Quanto à questão de se encarar o desenvolvimento local como espaço de práticas
educativas de adultos, como processo de educação de adultos, ela tem sido problematizada de
diversas formas. Canário (1999), como dissemos já, salienta o conjunto de articulações que se
estabelecem entre a educação de adultos e o desenvolvimento a uma escala local, onde ocorre uma
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forte valorização da participação dos interessados e entende que esses mecanismos de
desenvolvimento local se constituem como um processo colectivo de aprendizagem. O autor
defende que o estudo deste tipo de desenvolvimento é relevante, porque permite reflectir sobre os
conceitos e práticas de educação de adultos, por dois motivos: por um lado, porque possibilita
questionar a forma escolar que continua a ser dominante na educação de adultos; por outro,
porque estes processos de desenvolvimento local são momentos de confluência das diferentes
práticas existentes (animação, alfabetização, formação profissional), o que torna possível
contrariar determinadas visões estanques do fenómeno. Friedman (1996), ao referir-se ao que
designa por desenvolvimento alternativo, assente na ideia de “empowerment”, também realça o
espaço comunitário como um espaço de aprendizagem social.
Têm sido vários os autores portugueses (Silva, 1990; Melo et al., 1998; Rothes, 1998;
Canário, 1999) a alertarem-nos para o aparecimento, no nosso país, de um conjunto vasto de
projectos de desenvolvimento local que, com designações diversas (animação ou educação para o
desenvolvimento, educação comunitária ou “extra-escolar” de adultos, etc.), se apresentam como
espaços educativos e se constituem em «contextos excelentes de realização das diferentes
modalidades do trabalho educativo com adultos» (Rothes, 1998:46).
Muitas destas iniciativas têm surgido fora ou nas franjas da rede pública (Melo et al.,
1998), junto de estruturas associativas ligadas ao desenvolvimento local, que têm demonstrado
uma forte potencialidade e sensibilidade para a educação de adultos (Norbeck, 1983; Rothes,
1998). Lima (1994) refere-se ao recente surgimento no nosso país de um conjunto de actividades
e projectos de intervenção sócio-educativa, entre os quais está todo um conjunto de iniciativas
dinamizadas por associações, grupos e outras instituições locais. Melo et al. (1998) identificam
vários contextos de actuação relativos a este tipo de educação, nos quais inserem os projectos
comunitários e as estruturas associativas locais que os concretizam.
Da V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos da UNESCO, resultaram
uma série de recomendações que ajudam a justificar a pertinência destes espaços como unidades
de análise, precisamente porque nos remetem para eles como contextos importantes de realização
de educação de adultos, por exemplo, afirma-se que é necessário «reconhecer e financiar
adequadamente o crescente papel (...) dos grupos locais na criação de oportunidades educativas»
(UNESCO, 1998:11). Lima et al. (1999), responsáveis pelo estudo para a construção de um
modelo institucional da ANEFA, realizaram alguns considerandos que também reforçam esta
ideia: por um lado, consta das atribuições da referida Agência a promoção, o financiamento, o
acompanhamento e avaliação, a validação e certificação, a investigação e difusão, de programas e
projectos de educação e formação de adultos, entre outros, no domínio do desenvolvimento
comunitário; por outro, estava prevista, na proposta para a criação do modelo institucional, a
existência de Órgãos Locais, constituídos por Concelhos Locais de Educação e Formação de
Adultos, nos quais teriam assento «dois representantes de colectividades locais e associações de
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desenvolvimento local, ou similares» (alinha c), o que demonstra a importância que se atribuía a
estas entidades como agentes educativos de adultos.
Efectivamente, um olhar sobre as actividades de muitas destas estruturas locais de
desenvolvimento demonstra a importância que as acções de educação de adultos, sobretudo as de
formação profissional, assumem no conjunto das actividades que põem em prática. Na descrição
que Monteiro (2002:262) realiza das actividades concretizadas por este tipo de instituições em
Portugal, é por demais evidente este facto, pois as «actividade mais comuns» dessas organizações
são precisamente as que dizem respeito às actividades de ensino e/ou formação profissional
(48%). Outros dados vão também no sentido do relevo das actividades de educação de adultos
nessas organizações locais, nomeadamente em associações (Erasmie et al., 1985; ANIMAR,
1998; Guimarães et al., 2000; Guimarães e Sancho, 2001; Candeias, 2002).
Assim, a associação entre desenvolvimento local e educação de adultos é um facto.
Mas, e apesar de já termos dado algumas indicações nesse sentido, ainda não concretizamos a
ideia de que aquele processo é, ou pode ser, em si um processo educativo de adultos. A educação
de adultos aparece associada ao desenvolvimento local de diversas formas: há programas de
desenvolvimento local que põem em prática acções educativas de adultos de forma esporádica,
não muito planeada e não integrada; há programas de desenvolvimento local que tiveram origem
em programas de educação de adultos; e há programas de desenvolvimento local nos quais a
educação de adultos aparece, desde a sua origem, como parte integrante do próprio programa de
desenvolvimento local, assumindo, nestes casos, os adultos um papel determinante no desenrolar
de todo o processo de desenvolvimento.
É esta última vertente que pensamos que a associação entre o desenvolvimento local e a
educação de adultos deve tomar. Isto é, defendemos, na linha de diversos autores (Souza, 1987;
Melo, 1988; Gómez, 1994; Rogers, 1995; Canário, 1999; Allegrini, 2000; Cristóvão, 2000; entre
outros), que o desenvolvimento local deve integrar, desde início, a vertente educativa de forma
articulada.
Vejamos então como o desenvolvimento local pode ser entendido como um processo
educativo de adultos. Como dissemos acima, este processo parte da situação existente no local, ou
seja, parte, ou deve partir das necessidades, dos problemas reais das populações e dos seus
recursos e oportunidades de desenvolvimento. Assim, o primeiro passo consiste em identificar,
com a participação activa da população, as preocupações, os problemas, os interesses dessa
mesma população. Trata-se de um momento de descoberta e problematização da situação
existente, que remete para a experiência passada e conhecimento dos autóctones, para a percepção
que se tem dos recursos e também para as aspirações existentes. É, enfim, o momento de
conscienciatização, ou seja, de construção de uma visão crítica sobre a realidade presente, de
produção de conhecimento. Este processo tem um valor formativo enorme, pois através dele as
pessoas aprendem a conhecer-se melhor, a conhecer a realidade de outra forma e a poder intervir
no seu meio com mais capacidade transformativa. Este processo exige muita informação, diálogo,
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debate, comunicação, cooperação. Isto não quer dizer que a conscienciatização consista numa
série de conferências, por exemplo, sobre os problemas; também não consiste na simples
informação e também não deve assentar na ideia errada de que os autóctones não possuem
qualquer tipo de consciência sobre a realidade que é sua. A conscienciatização é um processo de
troca, de partilha de percepções entre agentes externos e a própria população. É, desta forma, um
processo de aprendizagem mútuo, de construção social/colectiva do conhecimento, no qual
participam agentes externos (técnicos de desenvolvimento local e outros) e os interessados nesse
processo, passando estes de simples destinatários a participantes do seu próprio desenvolvimento.
Assim entendida, a conscienciatização é, então, um processo de educação em que os profissionais
assumem um papel de educadores/educandos, da mesma forma que a população assume um papel
de educandos/educadores (Freire, 1969, 1971, 1975, 1977; Souza, 1987; Melo, 1988; Tandon,
1988; Quintana, 1991b; Rogers, 1995; Merriam e Borckett, 1997; Canário, 1999; Carmo, 1999;
Marchioni, 1999; Ramos, 2001).
Este tipo de abordagem está logicamente no pólo oposto àquele que assenta a sua visão
e intervenção numa filosofia burocrática e tecnocrática. Este tipo de abordagem exige dos
trabalhadores do desenvolvimento local uma aprendizagem que passa, por exemplo, pelo
questionamento das suas próprias ideias e práticas, pelo desenvolvimento da capacidade de saber
escutar, observar, perceber, formular questões, saber ter abertura para experimentar (Melo, 1998;
Rogers, 1995). E é com base neste processo de problematização, de conscienciatização mútua que
os programas de educação e formação de adultos devem, na nossa perspectiva, ser construídos nos
processos de desenvolvimento local.
Assim, a educação de adultos no contexto do desenvolvimento local deve partir dos
recursos locais, sobretudo dos humanos e das suas necessidades, saberes e experiências, numa
perspectiva de valorização desses mesmos recursos. Deve, desta forma, proporcionar uma forte
ligação das aprendizagens teóricas às suas aplicações no contexto de actuação dos indivíduos, sem
que isso queira dizer que tal formação se limite a esse contexto. Deve basear-se na troca de
saberes e experiências entre os vários intervenientes no processo (educadores, educandos,
técnicos, outros), deve, portanto, ser um processo baseado em métodos interactivos,
participativos, cooperativos, um processo relacional e dialógico. Deve ser, naturalmente e tendo
em conta o dito antes, uma educação descentralizada. Deve, evidentemente, proporcionar a
transformação dos formandos, através de processos que combinem a componente técnica,
instrumental da educação, com a componente da cidadania, das atitudes. Deve, enfim, ser um
processo de capacitação dos adultos para a análise crítica, a compreensão e a transformação do
meio (Muge, 1988; Quintana, 1991b; Nóvoa et al., 1992; Gómez, 1994, 2001; Sarramona, 1998;
Allegrini, 2000; Cristóvão, 2000; Ramos, 2001). Estes são aqueles que consideramos serem os
princípios básicos dos processos de educação e formação de adultos integrados nos programas de
desenvolvimento local.
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Neles estão contidos já, pelo menos de forma implícita, aquilo que alguns autores
consideram ser os conteúdos da educação de adultos nestes contextos de desenvolvimento (Melo,
1988; Rogers, 1995; Allegrini, 2000; Cristóvão, 2000). Os conhecimentos, ou seja, o conjunto de
dados e informações acerca de determinado assunto, e as capacidades ou habilidades para
desempenhar com eficácia determinada tarefa, são dois dos mais importantes conteúdos do
processo educativo. Mas, a aquisição de novos conhecimentos e capacidades tem que basear-se na
compreensão para que os adultos possam saber fazer uso intercontextual dos conhecimentos e
capacidades que aprenderam, ou seja, para que os saibam mobilizar em contextos que não os da
aprendizagem em si, mas em contextos de uso. No entanto, tal pode não ser suficiente para que
haja alteração da acção dos adultos e transformação do meio, por isso e para isso é essencial outro
aspecto: o desenvolvimento de atitudes positivas por parte dos adultos, como seja a auto-estima, o
auto-conhecimento, a motivação, a confiança, a autonomia, a capacidade de liderança, de
iniciativa, de criatividade, entre outras. Assim, pode-se dizer que os conteúdos considerados são
os conhecimentos, as capacidades, a compreensão e as atitudes.
Todos estes aspectos se concretizam, basicamente, através de três tipos de acções
educativas: informação, formação e animação (Nóvoa et al., 1992; Allegrini, 2000), nos quais o
técnico de desenvolvimento local tem um papel essencial. Ele «deve aceitar (…) o encargo de
revelar e explorar todas as potencialidades educativas» das mais diversas situações quotidianas,
bem como «o de definir momentos privilegiados de trabalho formativo mais estruturado e de os
coordenar» (Melo, 1988). Ele deve ajudar a que os adultos assumam a sua informação, a sua
formação e a sua animação.
A posse de informação é essencial para a acção, para a reflexão e para transformação do
meio. Desta forma, os adultos devem estar na posse de informação, dados concretos para que
possam assumir, participar no processo de desenvolvimento. Mas os técnicos de desenvolvimento,
para além de fornecerem informação, devem também ser capazes de tornar capazes os adultos de,
por si, saberem seleccionar, procurar, adquirir, e saberem realizar um tratamento e uso adequado
da informação que lhes interessa. Isto passa pelo desenvolvimento das capacidades de
compreensão da leitura, da capacidade de observação e de escuta (Tandon, 1988; Marchioni,
1999; Allegrini, 2000).
A formação no desenvolvimento local assume duas modalidades, ou, se preferirmos,
dirige-se a dois tipos de intervenientes: à população e aos técnicos de desenvolvimento local
(Allegrini, 2000). No que toca à população, ela assume diversas formas, como seja a formação
geral, a formação profissional, a formação para a participação social, etc. Relativamente aos
técnicos, a autora defende que eles devem ter uma preparação demorada e específica, que
contemple conhecimentos em desenvolvimento local, em ciências sociais e em educação de
adultos. Para além disso, defende ainda que devem saber trabalhar em equipa.
Este aspecto da formação dos técnicos e também de dirigentes e formadores é uma
preocupação antiga dos próprios agentes. Norbeck (1983) fazia referência à necessidade de
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formação sentida pelos próprios dirigentes das associações populares em Portugal, Lima (1986),
fazia o mesmo género de alerta para essa preocupação por parte dos representantes das
associações de desenvolvimento do Alto Minho. Praticamente 20 anos depois, o representante
duma organização local de desenvolvimento estabelece como um dos objectivos prioritário para o
futuro das associações de desenvolvimento local no nosso país a formação e a qualificação dos
seus dirigentes, técnicos e animadores (Brás, 2001). O próprio programa LEADER construiu um
guia de boas práticas de formação, para tentar responder às necessidades dos técnicos que, a nível
local, põem em prática o programa e que não têm formação para tratar das questões da educação e
formação de adultos no contexto do desenvolvimento local: «O presente guia preconiza uma
abordagem da definição e da realização da formação centrada nas necessidades do processo de
desenvolvimento. Pode ser utilizado logo que surja a questão de saber como conceber e realizar
tais acções de formação. Este guia dá assim resposta a uma preocupação expressa muitas vezes
pelos grupos LEADER – “Sabemos que a formação é importante, nunca conseguiremos atingir
um desenvolvimento local verdadeiramente eficaz e sustentável sem valorizar os recursos
humanos do território. Mas (…) qual deverá ser o nosso papel neste domínio enquanto grupo
LEADER?”» (Mosele e Caspar, 2000).
Assim, pensamos poder concluir que a formação no desenvolvimento local é uma
questão múltipla e que diz respeito, de diversas formas, aos agentes profissionais e às populações
locais.
Por fim, a animação procura motivar, tornar criativos e fazer participar os adultos em
particular e a população em geral no seu próprio desenvolvimento. É uma metodologia educativa
facilitadora da informação e da formação das comunidades, como refere Allegrini (2000).
Preconizar esta modalidade de educação de adultos, que designámos antes por educação
de adultos social, é, de forma sintética, partir da situação existencial do adulto e do meio que o
rodeia, realizar um processo conjunto de conscienciatização, portanto de construção social do
conhecimento, e a partir daí estabelecer um programa de educação e formação que vise tornar
capaz a reflexão, a acção e a transformação do adulto e do seu meio por ele próprio. É ainda
deixar claro que nesta forma de conceber a educação de adultos todos se educam.
3.3.2. As instituições da educação de adultos
Existem diversos tipos de instituições que põem em prática a educação de adultos.
Como refere Canário (1999:17), todas as organizações sociais são contextos educativos e o «que
as distingue é o facto de perseguirem deliberadamente ou não finalidades educativas e ainda o
facto de essas finalidades corresponderem à actividade principal ou secundária». É daquelas que
têm objectivos e actividades educativas de adultos claramente definidos que tratamos aqui.
Usando os termos de Hinojal (1995:222), analisam-se as «agências», isto é os «actores colectivos
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ou instituições de qualquer tipo que desenvolvem, patrocinam ou apoiam programas de educação
de adultos».
Para tal não faremos nenhuma abordagem das teorias das organizações, dos grupos ou
instituições em geral, nem sobre qualquer tipo de organização em particular, como sejam as
associações em geral ou as de cariz local, pois não se trata de fazer uma análise dos diversos tipos
de instituições enquanto organizações, mas, como dissemos, apenas de localizar a diversidade de
actores colectivos envolvidos neste tipo particular de educação53.
O tipo de instituições envolvido nesta forma de educação é efectivamente muito diverso.
Quintana (1991b) apresenta-nos uma panorâmica geral da educação de adultos em diversas partes
do mundo, que espelha esse aspecto. Assim, refere-se a associações diversas (de trabalhadores,
etc.), sindicatos, instituições da igreja, fundações, empresas, institutos e escolas privadas, meios
de comunicação que tratam especificamente a questão (rádio, televisão), universidades populares,
clubes, associações internacionais (como seja a Associação Mediterrânica de Educação de
Adultos), ao Estado e seus ministérios, a municípios, a partidos políticos, a organizações não
governamentais, a universidades que dão formação específica a educadores de adultos, que têm
secções especializadas para prestarem serviços de formação contínua, que se envolvem em
programas de desenvolvimento comunitário, a universidades da terceira idade, a centros de
animação rural, a escolas campesinas, a penitenciárias, e ainda a organismos internacionais
envolvidos na educação de adultos como a UNESCO, o Conselho da Europa, a Oficina Europeia
de Educação de Adultos, e o Conselho Internacional de Educação de Adultos.
Norbeck (1978) é outro autor que nos dá conta desta diversidade, ao identificar doze
tipos de agências envolvidas na educação de adultos: vários Ministérios dos Governos centrais,
governos locais, universidades, meios de comunicação social, organizações voluntárias,
organizações religiosas, museus e bibliotecas, companhias privadas ou estatais, sindicatos,
cooperativas, partidos políticos e organizações comerciais.
Uma abordagem particular de algumas partes do mundo retrata exactamente a mesma
situação. Um olhar rápido sobre a situação Norte Americana permite-nos falar, entre outras, nas
seguintes instituições: escolas públicas, colégios comunitários, extensão cooperativa, forças
armadas, livrarias e museus, colégios e universidades, instituições religiosas, escolas privadas,
organizações voluntárias, organizações profissionais de educação de adultos, comércio e indústria,
escolas por correspondência, meios de comunicação social, serviços On-line, prisões (Apps, 1989;
Titmus, 1989; Merriam e Brockett, 1997). Na nossa vizinha Espanha a situação é idêntica e
podemos falar de centros de educação de adultos, associações de diversos tipos que promovem
acções nesta área, de diversos ministérios do governo que se envolvem também neste âmbito
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Caso exista interesse em desenvolver o tema grupos, organizações, instituições, ver, por exemplo: Lapadasse
(1999), Sallán (1999), Friedberg (1995), Virton (1979). Sobre as associações em geral e/ou sobre a forma como
se devem organizar, gerir e avaliar, ver: Boulte (1991), Ibar e Longás (1992), Puig, (1994), Tornero, (1995),
Tschorne et al. (1998). Por fim, para uma abordagem particular das organizações de desenvolvimento local, ver:
Esman e Uphoff (1984), Dale (2000), Monteiro (2002).
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educativo, organizações não governamentais, universidades e grupos ligados a elas (como o
Centro de Recursos de Educação de Adultos, por exemplo), organizações profissionais de
educação de adultos (como a Federação Espanhola de Associações de Educação de Adultos e o
Grupo 90), a rádio, serviços de extensão agrícola, universidades populares, ateneus, entre outras
(Fernández, 1986; Flecha, 1990a, 1990b; Quintana, 1991b; Sarrate, 1997; López et al., 1998;
Sallán e Arenaz, 1999; AA.VV, 2000). Jarvis (1995), referindo-se ao contexto do Reino Unido,
também identifica uma série de instituições responsáveis pela educação de adultos: autoridades
locais de educação, universidades, associações de trabalhadores, colégios, organizações
independentes de educação (sector privado) e organizações voluntárias.
O nosso país não foge a esta característica geral. Há alguns estudos sobre associações de
base (Lima e Erasmie, 1982; Lima, 1986), associações populares para o desenvolvimento
(Norbeck, 1983), associações com iniciativas populares em actividades em educação de adultos
(Guimarães et al., 2000) que sob esta designação geral de associações enquadram uma série de
instituições: sindicatos, cooperativas, grupos informais, associações (culturais, recreativas,
desportivas, populares, de moradores, casas do povo, bandas de música, de desenvolvimento
local, rural, etc.), bombeiros, universidades da terceira idade, empresas, centros culturais, centros
sociais, escuteiros, escolas, fundações, entre outras. Esta mesma diversidade pode ser verificada
num levantamento realizado pela ANIMAR acerca das iniciativas de desenvolvimento local, no
qual, e a partir de uma análise das actividades das instituições aí representadas, se comprova a
variedade de instituições que no nosso país têm levado a cabo actividades de educação de adultos
(ANIMAR, 1998).
Um estudo sobre a formação de adultos “para a diversidade” realizada em Portugal
mostra-nos também a envolvência de vários tipos de instituições: umas dependentes do Ministério
da Educação, como é o caso de algumas universidades, politécnicos e escolas profissionais; outras
dependentes do Ministério da Solidariedade e do trabalho, como, por exemplo, o Centro Regional
de Segurança Social do Norte, ou o Comissariado Regional Sul de Luta Contra a Pobreza; outras
ligadas ao Ministério da Economia, como a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril; associações
de desenvolvimento local; Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS); e organizações
não governamentais (Cortesão et al., 2000).
Assim, como vemos, tal como noutros países, existe uma variedade de instituições que
realizam ou promovem a educação de adultos, umas directamente ligadas ao Estado, como é o
caso, para além das referidas acima, da ANEFA, que entretanto passou a ser designada DGFV,
conforme já referimos, que foi criada sob a tutela dos Ministérios da Educação e do Trabalho e
Solidariedade, e que tem cinco unidades regionais. Outras provêm da sociedade civil, sob várias
formas.
Para terminar este aspecto, realçamos o papel de algumas Universidades do nosso país
nesta matéria, não pretendendo esgotar o tema. Ou seja, não temos a veleidade de realizar um
retrato do que as nossas universidades têm feito neste âmbito. Por exemplo, a Universidade do
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Minho tem uma licenciatura com dois ramos de pré-especialização directamente ligados à
educação de adultos: Educação de Adultos e Intervenção Comunitária; e Recursos Humanos e
Gestão da Formação (Oliveira et al., 1999). Ainda nesta Universidade há uma Unidade de
Educação de Adultos que vem desenvolvendo as suas actividades desde 1977 (Lima, 1986;
Guimarães et al., 2000). A Escola Superior de Educação do Porto criou um Curso de Estudos
Superiores Especializados em Animação Comunitária e Educação de Adultos (Rothes e
Fernandes, 1995). Na Universidade de Coimbra existe, na Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação, um Núcleo de Assistência Psicologia e de Formação de Adultos (AA.VV, 2001). A
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na segunda metade dos anos 80, esteve envolvida
num vasto programa de desenvolvimento da zona que lhe dá o nome, o Projecto de
Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes, no qual foram desenvolvidas várias acções
de extensão (Loureiro, 1999). Existe ainda em Portugal a Secção de Educação de Adultos da
Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Destacamos também o Instituto Paulo Freire de
Portugal, sedeado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Têm existido alguns esforços de sistematização de toda esta diversidade. Por exemplo,
Bordia (1984) utiliza o critério geográfico para falar da forma como se organiza a educação de
adulto, referindo-se às instituições locais, regionais, nacionais e internacionais de educação de
adultos. Federighi (1991, 1992) distingue as organizações públicas das organizações privadas com
fins ou sem fins lucrativos. Flecha (1990a) adopta uma classificação semelhante, ao referir-se à
oferta pública e às organizações não governamentais. Marzo e Figueras (1990) falam-nos das
organizações dependentes da administração pública, das iniciativas privadas de acção social
(associações, federações, escolas campesinas, sindicatos, Cruz Vermelha, etc.), dos centros de
educação de adultos com base em projectos participativos e dos centros de educação de adultos
inseridos em programas de desenvolvimento local. Hinojal (1995), por seu turno, distingue dois
grandes tipos de agências, as governamentais e as não governamentais, que desdobra em
governamentais (agências dos governos centrais, regionais ou locais), quase governamentais
(conectadas de alguma forma com a administração pública), não governamentais e não lucrativas
(associações de vários tipos) e mercantis (agências privadas com fins lucrativos). Jarvis (1989a)
distingue as instituições de benefício mútuo, as comerciais, as de serviços (das quais fazem parte
as de âmbito central e as de mercado livre) e as instituições para o bem público, sendo as de
serviços aquelas que enquadram o maior número de instituições de educação de adultos. Merriam
e Brockett (1997) apresentam-nos algumas tipologias que se baseiam no critério actividade, ou
seja, tipologias que realizam a sua classificação a partir da actividade educação de adultos ser ou
não a actividade única, principal, ou secundária da instituição em causa.
Por fim, apresentamos uma outra tipologia que tem semelhanças com as anteriores, mas
que tem a vantagem de desenvolver e enquadrar melhor, na nossa perspectiva, todo um conjunto
de instituições que emanam da sociedade civil e que não visam o lucro, referimo-nos à
classificação apresentada por Romans e Viladot (1998). Estes autores distinguem três grandes
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sectores: o sector público, que inclui todos os organismos e instituições da administração pública,
organismos autónomos e empresas públicas; o sector privado mercantil, que inclui todo o
conjunto de instituições lucrativas; e o sector privado não lucrativo, também designado por
terceiro sector. Referem-se ainda a um vasto conjunto de organismos internacionais com
intervenção neste tipo de educação: UNESCO, Conselho da Europa, Conselho de Cooperação
Cultural, OCDE, Organização Mundial de Saúde, Organização de Estados Iberoamericanos para a
Educação, Ciência e Cultura, entre outros.
Segundo os autores, as instituições não lucrativas são as que apresentam maiores
dificuldades de classificação, porque são as que apresentam maior diversidade de organizações.
Elas enquadram fundações, associações, sindicatos, partidos políticos, cooperativas, mútuas,
entidades religiosas, organizações de consumidores, associações de vizinhos, entidades
recreativas, associações profissionais, organizações não governamentais de desenvolvimento,
entre outras. Contemplam, enfim, todas aquelas instituições que prestam serviços à comunidade,
não têm fins lucrativos, são não governamentais, assentam, pelo menos a nível directivo, numa
base de voluntariado, e, no caso concreto, desenvolvem ou promovem actividades de educação de
adultos (Romans e Viladot, 1998).
Ainda de acordo com estes autores, de todas as instituições incluídas nas organizações
não lucrativas, as que têm tido uma evolução mais significativa são as organizações não
governamentais de desenvolvimento (ONGD), que, na maior parte dos casos, partiram de uma
preocupação assistencialista até começarem a preocupar-se com questões da educação e promoção
de projectos de desenvolvimento comunitário. Estas podem ser classificadas por sector de
actividade: ONGD de educação para o desenvolvimento; ONGD de educação para a capacitação
profissional; ONGD de desenvolvimento rural integrado; ONGD de desenvolvimento
Comunitário; entre outras (Romans e Viladot, 1998).
Esta apreciação vem de encontro ao que dissemos antes, quando nos referimos à cada
vez maior importância que no nosso país têm vindo a assumir as organizações de
desenvolvimento local no âmbito da educação de adultos. Efectivamente, e agora num plano mais
amplo, têm sido vários os autores a referirem-se ao significado cada vez maior nas actuais
sociedades destas organizações que emanam da sociedade civil e que podem ser designadas por
organizações não governamentais, que por sua vez enquadram uma diversidade enorme de
instituições como acima ficou claro (Marsiglia, 1989; Fernández e Suárez, 1996; Friedmann,
1996; Beltrán, 2000, entre muitos outros).
Terminamos a abordagem às instituições de educação de adultos avançando com uma
proposta própria de uma tipologia que anda próxima das apresentadas antes. Assim, distinguimos
três grandes sectores que enquadram diversas instituições que promovem ou praticam a educação
de adultos. O sector Estatal, que inclui todo o conjunto de instituições centrais, regionais ou locais
que se encontram na sua dependência, é o caso dos Ministérios, do Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP), da DGFV, entre outras. O sector privado, que inclui todo o
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conjunto de instituições que promovem educação de adultos visando o lucro dessas mesmas
instituições, é o caso de alguns centros de informática que proporcionam aulas a adultos, pagas
por estes. E o sector das organizações não lucrativas, que diz respeito a todo o conjunto de
instituições não governamentais que levam a cabo acções de educação de adultos sem visarem o
lucro, no qual se incluem, por exemplo, as organizações de desenvolvimento local, regional, rural,
urbano, sob designações diversas (associações, fundações, agências, cooperativas, etc.). A figura
que se segue representa a tipologia proposta.
Agências de educação de adultos

Sector Estatal: Ministérios, IEFP,

Sector privado: centros de

Sector das organizações não

DGFV,…

informática, institutos de línguas,…

lucrativas: associações,
cooperativas,…

Figura nº3 – Agências de educação de adultos

O nosso foco de interesse centra-se nas organizações não lucrativas, mais
particularmente nas ONGDL, como já referimos, muito embora a análise do seu relacionamento
com as instituições do Estado seja do maior relevo para o nosso estudo, como teremos
oportunidade de verificar no capítulo referente à investigação da ONGDL seleccionada para o
estudo intensivo.
3.3.3. Os trabalhadores da educação de adultos
Existem diversos tipos de agentes educativos nesta área. Desde logo, consideramos
agentes tanto os educandos como os educadores ou outro tipo qualquer de trabalhadores nesta
área. É sobre estes últimos que nos vamos deter. Realizamos a aproximação aos agentes da
educação de adultos a partir das seguintes questões, às quais não temos a ilusão de dar uma
resposta cabal e muito menos definitiva: quem são os trabalhadores da educação de adultos? O
que fazem? De que é feito o seu conhecimento, o seu saber? Podemos falar em profissionais da
educação de adultos? Que tipos de acções, mais ou menos interventivas, se podem identificar
nestes agentes?

3.3.3.1. Uma tipologia dos trabalhadores da educação de adultos

Tal como em relação às instituições, também é muito diverso e cada vez maior o
número de trabalhadores, com formações diferentes, envolvidos nesta área da educação. Os
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âmbitos em que actuam são múltiplos (alfabetização, educação de base, formação profissional,
educação cultural, desenvolvimento local, etc.), tal como são diversas as instituições em que
trabalham (organizações internacionais, ministérios, escolas, centros de formação, associações de
desenvolvimento local, câmaras municipais, universidades, etc.), as suas formações de origem
(psicólogos, sociólogos, professores do ensino básico, gestores de recursos humanos, etc.), as
funções que desempenham (um formador pode ser simultaneamente dirigente dum centro de
formação, estar envolvido em projectos de desenvolvimento local), o tempo e o tipo de trabalho
que dedicam a este tipo de educação (podem ser trabalhadores a tempo inteiro ou a tempo parcial,
podem ser ou não voluntários), as designações que se lhes atribuem e o tipo de trabalhadores que
se incluem neste campo educativo (educadores de adultos, formadores de adultos, formadores de
formadores, animadores, monitores, agentes de desenvolvimento local, gestores da formação,
provedores e patrocinadores da educação de adultos, educadores comunitários, engenheiros da
formação, tutores, animadores de balanço de competências, planificadores e administradores da
educação de adultos, educadores sociais, professores, educadores populares, educadores não
formais, técnicos de recursos humanos, avaliadores da formação, programadores, orientadores de
círculos de estudos, activistas políticos, etc.), entre outras diversidades (Norbeck, 1978;
Scheffknecht, 1980; Quintana, 1993; le Boterf, 1995 2001; Rothes, 1995; Fernández, 1997; Jarvis,
1997; Maza, 1997; Merriam e Brockett, 1997; Romani, 1998; Romans e Viladot, 1998; Sáez,
1998; Canário, 1999; Lopes, 2000; Carré e Caspar, 2001; Campos e Fernández, 2002).
Assim, definitivamente, a diversidade de agentes é uma característica deste campo
educativo. Como referem Merriam e Brockett (1997), eles estão em todo o lado: na comunidade,
nos locais de trabalho, nos hospitais, nas prisões, nas bibliotecas, nos museus, nas universidades,
entre outros locais. Este facto dificulta, naturalmente, a resposta à primeira questão, pois no meio
de tanta diversidade o que aparece como denominador comum, como dizem Romans e Viladot
(1998), é o trabalharem com pessoas consideradas adultas. Apesar disso, avançamos com a
construção de uma tipologia provisória dos trabalhadores da educação de adultos.
Para isso necessitamos clarificar que não consideramos para o efeito todo o conjunto de
acções educativas que informalmente ocorrem na interacção social, como, por exemplo, as que
podem acontecer em contexto de trabalho entre pares. Consideramos apenas aqueles agentes que
estão envolvidos em actos formais ou não formais de educação de adultos. Antes de avançarmos
com a nossa proposta apresentamos algumas tipologias realizadas por alguns autores, algumas das
quais devem ser vistas à luz do contexto geográfico e temporal onde foram efectuadas. Existem
classificações mais gerais, mais abrangentes, outras centram-se mais na figura do educador ou
formador de adultos, embora acabem também por se referir a vários tipos de actores.
Norbeck (1978) distingue os seguintes agentes de educação de adultos: orientadores
voluntários de círculos de estudos, animadores e membros das comissões de educação de adultos,
professores, professores não profissionalizados e pessoal dos departamentos de extensão, e os
planificadores e administradores da educação de todo o tipo de agências de educação de adultos.
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Fernández (1997), por seu turno, identifica os docentes, os animadores, os monitores e
os trabalhadores voluntários. Este autor chama a atenção para uma nova função dos «profissionais
da educação de adultos» em geral e em particular dos docentes: «a de reconhecer a experiência
adquirida, quer dizer, validar em termos de aprendizagem as atitudes e competências obtidas»
pelos adultos por outros meios que não os escolares (ibidem:263). Trata-se do reconhecimento,
validação e acreditação das competências dos adultos que entre nós ganha relevância através do
modelo implementado pela ANEFA e que faz com que se fale numa nova figura, no contexto
nacional, no âmbito da educação de adultos, o animador de balanço de competências, que tem por
função geral conseguir que o adulto seja capaz de produzir «conhecimento sobre si próprio, sobre
o mundo social e económico e o conhecimento das possibilidades de concretização dos projectos
pessoais e profissionais» (Lopes, 2000:80-81).
Sáez (1998:82), partindo de uma análise geral sobre os congressos, seminários e
conferências (em particular as efectuadas pela UNESCO) na área em questão, identifica os
seguintes «protagonistas da educação de adultos»: gestores, provedores e patrocinadores,
educadores de adultos e outros actores implicados. O autor não nos diz, porém, o que são cada
uma destas figuras.
A classificação que Hinojal (1995) avança remete os agentes educativos para os tipos de
educação de adultos por ele identificados. Assim, na educação básica e profissional de adultos
estão implicados os professores, os programadores, os avaliadores e outros agentes que o autor
não identifica. Na formação pessoal ou complementar, Hinojal apenas diz que são muitos e
diversos os agentes implicados, mas não refere qualquer agente em concreto. Na formação para a
participação social inclui os animadores.
Ibáñez (1995), na procura da definição do perfil profissional do educador de adultos, e
após se referir a vários tipos de classificações, remete-nos para a tipologia apresentada por
Quintana (1993), referente aos âmbitos profissionais da animação sócio-cultural. Tipologia que,
em nosso entender, pode, com algumas alterações, ser perfeitamente adaptada ao conjunto dos
trabalhadores da educação de adultos. Quintana (1993:187) distingue três níveis profissionais: o
nível básico, onde está «o prático da Animação», aquele que trabalha directamente com a
comunidade em geral ou com algum tipo específico de público; o nível médio, constituído pelos
«técnicos da Animação», que são os responsáveis pelo desenho, planificação e avaliação dos
programas que dirigem e pela coordenação e formação das equipas de animadores de base; e o
nível superior, que é composto por «investigadores ou teóricos», que são os directores das escolas
de animação, os que escrevem livros teóricos sobre a matéria, os que organizam congressos,
fazem investigação e formam os técnicos da animação. Esta tipologia tem, pensamos nós,
semelhanças com os campos do discurso pedagógico apresentados por Bernstein (1993, 1998) e
aos quais já nos referimos: campo de produção, de recontextualização e de reprodução do discurso
pedagógico.
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Flecha (1990a:168), referindo-se à figura do educador de adultos, acaba por nos falar
também de outros agentes. Assim, tendo por base o critério tipo de educação de adultos onde
actuam, subdivide o educador de adultos em quatro tipos: os animadores culturais, que têm como
função geral a animação sócio-cultural da comunidade, não tendo quase nunca tarefas docentes;
os formadores ocupacionais, também denominados «promotores e gestores da formação
ocupacional», que têm como função analisar as necessidades formativas da colectividade, com
vista à implementação de processo formativos e à gestão dos mesmos, não sendo, tal como os
anteriores agentes, quase nunca sua tarefa a docência; os especialistas em educação básica de
adultos, que são os responsáveis pela aquisição por parte dos adultos dos «conteúdos culturais
básicos para se desenvolverem em determinada sociedade»; e os educadores especializados, que
são aqueles trabalhadores cuja actuação se dirige a pessoas marginalizadas pela sociedade pelas
suas características físicas, psíquicas, sociais e outras.
Scheffknecht (1980:54) apresenta uma «tipologia dos formadores de adultos», mas, tal
como o anterior autor, também acaba por se referir a um conjunto mais vasto de agentes: o
formador de adultos, ou seja, aquele que é responsável pela docência; o animador da formação,
que tem por função desenvolver nos adultos o exercício da responsabilidade, o seu
desenvolvimento pessoal e a articulação entre a formação efectuada e a utilização real dessa
mesma formação; os técnicos da informação, isto é, aqueles que têm, entre outras, a função de
orientação e aconselhamento dos adultos em matéria de formação e emprego; os investigadores,
que produzem trabalho teóricos sobre a matéria e são formadores de formadores; os
administradores da formação, cuja função ocorre tanto a nível nacional como local, que têm entre
as suas tarefas a tomada de decisões políticas e a canalização e gestão dos diversos mecanismos
financeiros; os organizadores da formação, que analisam os pedidos de formação, realizam o
controle orçamental, fazem a planificação, tratam da informação e publicitação das acções a
desenvolver, entre outras tarefas; e os directores das instituições ou organizações de formação,
que são os responsáveis máximos dessas instituições, mas que tendencialmente vêm assumindo
também tarefas de execução e vêm igualmente dividindo com os outros actores determinadas
tomadas de decisão.
Este tipo de classificação, tal como o anterior, tem quanto a nós um problema: sob a
designação geral de formador ou educador de adultos agregar um conjunto de agentes que vão
para lá do entendimento que temos de formador em sentido restrito (aquele que é responsável pela
formação, entendida como o acto de ministrar em contextos específicos conteúdos e práticas
intencionais) e que pensamos que é o que se deve ter, pois, como lembra Caspar (2001:502), «a
expressão “formador”», tal como é apresentada acima, «é fortemente questionada» desde há
«muito tempo», porque ela «se fecha em estereótipos de uma profissão tornada imprecisa no
próprio momento em que se identifica pelo contrário uma multiplicidade de profissionalismos a
exercer, de funções a desempenhar em campos e estruturas cada vez mais diversificadas».
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Por fim, apresentamos a tipologia de Jarvis (1989a), para quem o educador de adultos é
aquele que tem uma relação contratual com uma instituição educativa. Este distingue-se do
burocrata da educação de adultos, ou seja, do que tem funções administrativas. Para ele o
profissional da educação de adultos é o educador de adultos, isto é, aquele que ensina, e que
apresenta duas grandes modalidades: exercício a tempo inteiro da docência, ou a tempo parcial.
A proposta que sugerimos contempla dois aspectos. Por um lado, pensamos ser
relevante falar-se dos agentes de educação de adulto num sentido espacio-institucional, pois tal
dá-nos a noção da dimensão geográfica e organizacional em que estes estão envolvidos, o que
aliás já pôde ser apreciado antes. E neste sentido falamos em: agentes de educação de adultos
internacionais, onde englobamos aqueles que trabalham em organismos desse tipo, como a
UNESCO, por exemplo; agentes de educação de adultos nacionais, isto é, aqueles que trabalham
com este tipo de público no Ministério da Educação e serviços centrais, como a ANEFA; agentes
regionais, constituídos por aqueles que trabalham nos Centro de Emprego e Formação
Profissional, por exemplo; e os agentes locais, dos quais fazem parte um número cada vez maior e
mais diverso de actores, como por exemplo, os que nas associações de desenvolvimento local, nas
escolas, nos centros de formação, entre outras instituições, são responsáveis e de alguma forma
põem em prática as diversas modalidades de educação de adultos.
O outro sentido em que achamos pertinente tipificar os trabalhadores da educação de
adultos é o que se baseia nas actividades que eles desenvolvem. Assim, pensamos poder falar,
grosso modo, em três grandes tipos de agentes: os teóricos da educação de adultos, portanto
aqueles cuja actividade principal é a de produzir conhecimento teórico sobre a educação de
adultos, que se materializa em revistas da especialidade, em livros e outros meios de divulgação,
agentes que normalmente estão ligados a universidades, organizações profissionais e também
organismos internacionais; os técnicos da educação de adultos, isto é, aqueles cuja
responsabilidade consiste na realização de um diagnóstico das necessidades educativas, na
planificação e concepção de programas de acção, na organização, na execução, acompanhamento
e avaliação dos mesmos em qualquer tipo de organização dedicada à educação de adultos, estes
também são designados por engenheiros da formação (Carré e Caspar, 2001; Campos e
Fernández, 2002); e os práticos da educação de adultos, dos quais fazem parte aqueles que têm
um contacto mais directo com os adultos, seja através da docência propriamente dita (os
formadores ou educadores de adultos), ou de outras formas como, por exemplo, aquelas que os
animadores ou técnicos de desenvolvimento local consubstanciam através da informação, da
promoção de actividades de formação, da animação e conscientização de adultos.
Esta tipologia, tal qual a apresentamos, é estática, no entanto, isso não quer dizer que
efectivamente não exista um grande dinamismo na prática destes agentes. Por exemplo, um gestor
da educação de adultos pode também ter tarefas de formador, um trabalhador de um ministério
nacional pode pertencer a organismos internacionais, etc. Por outro lado, esta tipologia não esgota
o tipo de tarefas e as figuras que os agentes podem assumir, há pelo menos a figura do dirigente, e
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as suas funções inerentes, que não está contemplada. No entanto, como referimos, tratou-se de
apresentar uma tipologia geral.

3.3.3.2. O conhecimento nos trabalhadores da educação de adultos

Apresentada a nossa proposta, passemos à questão de tentar perceber de que é feito o
conhecimento, o saber, destes agentes, e a partir daí tentar perceber se podemos falar de
profissionais da educação de adultos. Posteriormente, aproximamo-nos da questão dos diversos
tipos de intervenção educativa destes trabalhadores, tendo em conta o modelo de conhecimento
em que se baseiam para agir.
Carré e Caspar (2001) formulam uma série de perguntas que servem para enquadrar
melhor o primeiro destes pontos, ou seja, o da natureza do conhecimento destes actores:
Nesta época de gestão de competências (…), das organizações «que aprendem» e do projecto de uma
sociedade «cognitiva» à escala da Europa, que é que ocorre quanto aos saberes constitutivos do
profissionalismo das centenas de milhares de pessoas que exercem funções de formação, de forma
intermitente ou permanente? Em que ponto está a identidade da profissão desses agentes educativos cada
vez mais dispersos em funções múltiplas, desde o animador de acções de luta contra o analfabetismo, até
ao técnico multimédia ou o consultor em estratégia de empresas, passando pelo responsável comercial de
organismos de formação e pelo tutor de centro de recursos? Existe um fundo comum de conhecimento
identificável e necessário, embora insuficiente, ao exercício do generalista da formação?
Saberes da acção, oriundos da singularidade da experiência, ou saberes teóricos, traduzidos ou
importados de campos disciplinares variados, os saberes dos formadores de adultos serão hoje em dia
saberes específicos, coerentes, formalizáveis? (…) os saberes da formação dos adultos formarão uma
cultura homogénea, ou antes culturas tão variadas quantos os terrenos de aplicação em que são
utilizados?... (Carré e Caspar, 2001:13).

A maior parte dos estudos dedicados à questão dos saberes dos agentes da educação de
adultos centra-se na figura do educador ou formador de adultos, tal como o apresentámos acima,
ou seja, centra-se nos saberes dos docentes da educação de adultos. E esses estudos e outros mais
abrangentes concluem, na sua grande maioria, que muitos dos agentes de educação de adultos não
têm uma formação específica na área, não têm conhecimento de base teórica proveniente da
formação inicial e, por vezes, também da formação contínua (Krajnc, 1989; Jarvis, 1991; Merriam
e Brockett, 1997; entre outros). Como refere Sáez (1994:28), aludindo aos educadores de adultos,
muitos deles têm múltiplas formações iniciais (geografia, pedagogia, história…) e vão trabalhar
para o campo da educação de adultos sem nunca terem pensado nisso antes: «O educador de
adultos em exercício actual iniciou o seu périplo pessoal e profissional na Universidade (espaço
de educação superior) querendo ser historiador, geógrafo (ou, em alternativa, professores dos
conhecimentos que estas disciplinas convocam), psicólogo, pedagogo…e professor (talvez este
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último seja o emprego mais aproximado à sua tarefa quotidiana), e acabou, mais ou menos
voluntariamente, sendo educador de adultos». No nosso país a realidade é também semelhante, na
verdade, quantos dos nossos agentes de educação de adultos têm uma formação inicial ou
contínua na área? Quantos pensaram em algum dia virem a ser educadores de adultos? Quantos
dos formados em cursos de via ensino das nossas universidades pensaram poder ser formadores
de adultos?
Isto não quer dizer que não existam formações específicas para estes agentes, quer
iniciais, quer de, e sobretudo, formação contínua. No entanto, essas formações são dirigidas,
normalmente, a parte dos actores e a âmbitos de actuação específicos. Ou seja, com isto queremos
dizer que não há, na maior parte dos casos, formações generalistas de forma a abrangerem todo o
campo da educação de adultos. Há formações de animadores sócio-culturais, de educadores de
adultos, de formadores de formadores, de agentes de desenvolvimento local, e por aí fora, mas
não há uma formação, como dissemos, generalista na maior parte dos casos (Quintana, 1991b;
Merriam e Brockett, 1997; Garcia, 2000; Jordán, 2000; Rothes, 2004).
Mas, afinal, de que é feito o seu conhecimento? Há, como questionam Carré e Caspar
(2001), um conhecimento homogéneo dos trabalhadores da educação de adultos ou esse
conhecimento é tão diverso quanto os âmbitos onde actuam?
O conhecimento na educação de adultos é feito de duas realidades. Uma realidade
formal, teórica, que se materializa na tal existência de cursos em algumas universidades, na
produção científica de revistas da especialidade e outro tipo produção escrita, bem como na
organização de seminários, conferências, entre outros eventos. Essa realidade existe em alguns
países desde há longa data, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América, onde a
produção científica escrita começa em 1920 (Merriam e Brockett, 1997). A outra realidade do
conhecimento nesta área corresponde ao que Merriam e Brockett (1997) designam pelo lado
invisível do conhecimento na educação de adultos, ou seja, pelo conhecimento informal dos seus
actores. Esse conhecimento constrói-se a partir da prática, aprende-se no e a partir do contexto de
trabalho. Para além disso, ou a par disso, o conhecimento popular com o qual os trabalhadores da
educação de adultos lidam é também uma fonte de conhecimento informal, tal como é a
implementação de metodologias de investigação participativa. Esta segunda realidade tem uma
dupla característica, por um lado assenta na construção social, e também contextual, do
conhecimento, por outro não é, normalmente, tida em conta na literatura científica da educação de
adultos (Merriam e Brockett, 1997).
Tendo em conta o que dissemos, pensamos poder afirmar que, apesar de existir um
conhecimento formal na área, ele não se encontra organizado de forma homogénea, nem
difundido à generalidade dos seus agentes, e, portanto, talvez possamos falar em diversas
especializações e formas de conhecimento formal e também informal possuídos pelos diferentes
agentes envolvidos na educação de adultos. Como referem Usher e Bryant (1992), a educação de
adultos não apresenta uma estrutura científica própria e homogénea que torne possível vê-la como
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uma disciplina. Face a isto, poderemos falar de profissionais da educação de adultos? O tema vem
sendo discutido desde há muito (Jarvis, 1989a; Jarvis e Chadwick, 1991; Sáez e Palazón, 1994;
Merriam e Brockeet, 1997; entre outros).
Antes de darmos uma resposta a esta questão convirá, ainda que de forma breve,
apontarmos algumas das características mais marcantes do entendimento do conceito de profissão.
Não se trata, portanto, de desenvolver uma análise profunda sobre as profissões, tal pode
encontrado entre nós na obra de Rodrigues (1997) e internacionalmente na de Macdonald (1995),
ou de Schön (1992, 1998), por exemplo.
Existem diversas dimensões normalmente apontadas como as necessárias para se poder
afirmar que se está perante uma profissão. Sáez (1994) destaca a existência de um código ético
que enquadra a acção dos profissionais, a formação prolongada desses profissionais em
instituições educativas que certificam essa formação, a actividade ser vista como um serviço
público, o exercício da actividade ser efectuado com base na autonomia, e o reconhecimento
social que legitima o poder de quem exerce determinada profissão.
Merriam e Brockett (1997) falam-nos na necessidade da existência de três factores
principais: associações profissionais; um conhecimento teórico específico; e uma formação
académica credenciada. Carr e Kemmis (1988) destacam basicamente os mesmos princípios: a
existência de um quadro de conhecimentos próprios vindos da investigação científica e respectiva
elaboração teórica; o assumir de um compromisso ético por parte dos profissionais face aos seus
destinatários; e a existência de normas internas que regulam o exercício da profissão.
Romaní (1998) aponta, também: a necessidade de um conhecimento teórico esotérico;
de uma formação de base comum e específica que se apoia precisamente nesse corpo de
conhecimentos; o desenvolvimento de funções com utilidade pública baseada em procedimentos
específicos e comuns; o compromisso ético com os clientes; a existência de regulamentos internos
que controlam o exercício profissional dos membros; e a remuneração por parte de quem exerce a
profissão.
Rodrigues (1997), realizando uma análise histórica e paradigmática das profissões e da
sociologia das profissões, foca diversos elementos considerados para se poder falar de uma
profissão, sendo de destacar em todas essas análises a dimensão do saber teórico. O conhecimento
abstracto aparece intimamente ligado à ideia de profissão, é com base numa formação longa,
exclusiva e credenciada que se reconhece socialmente a competência dos profissionais. Este
aspecto remete para outra dimensão das profissões, o poder, a autonomia, baseada precisamente
nesse saber, que é controlado pelos próprios grupos profissionais. Para além destes aspectos,
destaca-se também a dimensão de serviço público das profissões. Macdonald (1995), na análise
que faz das profissões, destaca igualmente a dimensão do conhecimento específico, associando-o
ao poder profissional. O mesmo realce ao corpo de conhecimentos próprio é dado por Jarvis
(1989a), que afirma que tal dimensão é essencial para se passar de uma ocupação para uma
profissão.
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Como se pode ver, há um aspecto realçado em todas estas abordagens. A profissão
baseia-se na existência e posse de um conhecimento teórico aprendido e certificado em
instituições de ensino superior54.
Ora, tendo em conta os critérios avançados para se definir uma profissão, poderemos
falar de profissionais da educação de adultos? Efectivamente, não nos parece que, à luz dessas
dimensões, se possa falar de tal profissão, nem sequer se nos reduzirmos a partes específicas dos
trabalhadores nesta área, como sejam os educadores de adultos. Vejamos o que nos dizem alguns
dos autores que se têm dedicado a esta questão.
Sáez (1994:25) afirma que «é evidente que a educação de adultos não é uma profissão»
e os «educadores de adultos» também não são «profissionais em sentido estrito», a educação de
adultos é sim «uma ocupação que aspira ao profissionalismo». Para justificar tal afirmação o
autor lembra que não há na educação de adultos um código ético de enquadramento da acção,
também não existe um conhecimento teórico homogéneo que forme e certifique aqueles que
trabalham na área, pois a sua procedência formativa é muito diversa, e por fim refere que o
reconhecimento social relativo a esta área está muito longe daquele que verdadeiras profissões
têm.
Merriam e Brockett (1997), apesar de pensarem que a educação de adultos tem dado
passos no sentido da profissionalização, lembram que para se trabalhar no campo da educação de
adultos não é necessário ser-se diplomado na área, o que não acontece nas profissões. No mesmo
sentido vão as apreciações de Maza (1997:73), ao referir-se ao caso espanhol: «não existe uma
regulação específica de acesso profissional ao subsistema da educação de adultos, consequência
de não existir previamente nem uma especialização, nem uma habilitação, nem uma formação
inicial universitária».
E é face a esta realidade que diversos autores defendem a profissionalização deste
sector, referindo-se sobretudo aos educadores de adultos. Na sua perspectiva, tal
profissionalização passa, sobretudo, pela formação inicial certificada e contínua desses
trabalhadores a partir dum conhecimento teórico específico (Maza, 1997; Romans e Viladot,
1998; entre outros). Mas, como referem alguns, essa formação não se deve basear no modelo
técnico-burocrático do conhecimento e sim num modelo assente na teoria do profissional
reflexivo de Schön (1992, 1998), portanto um modelo de formação que tenha em conta também o
lado invisível do conhecimento, o lado informal do conhecimento (Sáez, 1994; Valle, 1994;
Merriam e Brockett, 1997; Sáez e Escarbajal, 1998).
Este último aspecto permite-nos abordar a última questão, com que terminamos o
capítulo: a identificação de tipos de trabalhadores de educação de adultos tendo em conta o tipo de
intervenção educativa que preconizam, sempre que possível por referência ao modelo de
conhecimento que praticam. Tal será efectuado a partir de análises de autores que se têm dedicado
54

Apesar de considerarmos que o conhecimento teórico e graduado é uma dimensão muito importante do
conhecimento profissional, pensamos que ele não se reduz apenas a essa dimensão.
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a esta área específica da educação de adultos. Essas abordagens, algumas das quais com nítidas
semelhanças entre si, centram-se na figura do educador de adultos, pensamos, porém, que, grosso
modo, as suas conclusões podem ser generalizadas aos restantes trabalhadores desta área.
Jansen (2000), partindo do questionamento do papel da educação de adultos e dos
educadores de adultos na actualidade, mais precisamente do seu papel para a mudança ou para a
adaptação social, identifica dois grandes tipos de educadores de adultos. Os que baseiam a sua
acção na instrumentalidade, na racionalidade técnica, portanto os que agem como especialistas,
como portadores de um saber específico que usam na relação com os seus clientes de forma a
resolverem os problemas. No fundo, baseiam a sua acção na «cultura tranquilizante» (ibidem:47),
que é predominante na educação de adultos, ou seja, aplicam os métodos e procedimentos da
educação de adultos como um instrumento, uma técnica racional que resolve os problemas dos
adultos. Mas estes não equacionam, ou não inserem na sua acção, a incerteza, o risco, dimensões
característica da sociedade de hoje, conforme vimos antes.
O autor pensa que é possível, e desejável, outro tipo de actuação por parte dos
educadores de adultos, uma actuação assente no «profissionalismo normativo», ou seja uma
actuação: que contemple a «auto-reflexão normativa» da acção educativa, que questione o porquê
da inserção de certos discursos e práticas na educação de adultos e o afastamento de outros (as);
que tenha em conta, quer as suas experiências contraditórias e multidimensionais, quer as dos
educandos; que articule conhecimento técnico com a «construção de biografias com significado»,
ou seja, que tenham em conta as ambivalências do tempo actual (ibidem:53, 54).
Leirman (1996), por seu turno, fala-nos de quatros culturas na educação, que
correspondem a quatro tipos de actores: a cultura racional e cognitiva do especialista; a cultura
tecnocrática do engenheiro; a cultura conscientizadora do profeta; e a cultura experiencial e
dialógica do comunicador. No primeiro caso, o educador aparece como um especialista portador
de informação capaz de resolver os problemas. No segundo, ele aparece como um planificador da
acção com criatividade técnica. No terceiro, aparece com agente construtor de significado e
mudança com base na reflexão. No último caso, aparece como um especialista na valorização e
mediação das experiências vitais dos indivíduos, assentando o seu procedimento no diálogo
problematizador dos vários tipos de conhecimento implicados na acção.
Palazón (1994) refere-se a três tipos possíveis de educadores de adultos, que, como
veremos, apresentam semelhanças com as tipologias antes descritas. O educador tecnólogo, o
educador como professor-investigador e o educador militante. O educador tecnólogo baseia a sua
acção no modelo da racionalidade técnica, aparece como um agente tecnicamente preparado para
executar aquilo que foi desenhado, planificado e programado por outros. Trata-se, portanto, dum
aplicador qualificado dum conhecimento teórico produzido por outros. Já a actuação do educadorinvestigador é diferente, pois articula conhecimento prático com conhecimento teórico
procurando, por essa via, resolver os problemas com que se depara. A reflexão sobre a acção e na
acção é uma característica deste tipo de agente, que faz do diálogo crítico o seu modo de actuação,
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o que faz com que encare o conhecimento como algo sempre em aberto, sempre passível de
revisão. Por fim, o educador militante, que também se baseia na acção dialógica, tem como
características essenciais o seu envolvimento em movimentos sociais e a construção do
conhecimento a partir da prática.
Outra tipologia semelhante é a construída por Sáez (1998), que identifica três tipos de
educadores de adultos correspondentes a três modelos de construção do conhecimento, que podem
ser complementares. Temos o educador como tecnólogo, representante do modelo de
conhecimento científico, tido como objectivo, neutral. Trata-se dum modelo em que a teoria
orienta e explica totalmente a prática, modelo no qual o educador aparece como um executor
especializado, um aplicador de conhecimento elaborado por actores exteriores ao contexto da sua
aplicação efectiva. Neste tipo de actuação os educadores não têm que pensar no conhecimento que
aplicam. Temos o educador facilitador, que aparece como representante do modelo interpretativo
do conhecimento, no qual a prática é entendida como a base da teoria e o educador aparece como
actor que facilita os processos de aprendizagem tendo em conta as experiências dos seus
interlocutores. Temos ainda o educador como intelectual transformador, que representa o modelo
contra-hegemónico, no qual o conhecimento é visto como um fenómeno politica, económica,
social e historicamente contextualizado, como um fenómeno que se constrói dialecticamente em
meio social através da reflexão na acção, por meio da articulação entre teoria e prática. Neste
modelo o educador assume uma prática social crítica visando a transformação social, procurando
fazer com que os seus interlocutores (educandos) consigam atingir níveis de autodeterminação,
por via da posse de conhecimento, de forma a melhorarem as suas condições de vida.
São nítidas nestas abordagens as influências de Giroux (1997a), de Apple (1989, 1996,
1997), tal como existem aproximações ao pensamento de Bernstein (1993, 1998) acerca do
discurso oficial pedagógico. Vemos nelas também aproximações ao pensamento de Freire (1975,
1977, 1997, 2001) e ao papel do educador no processo de mudança. Segundo Freire (2001) só um
trabalhador comprometido socialmente pode ter esse papel, só um actor capaz de actuar e
simultaneamente reflectir sobre a realidade é capaz de a transformar, mas isso implica
conhecimento sobre ela, um conhecimento cientificamente fundamentado, mas também um
conhecimento que articule a técnica e o «humanismo» (ibidem:22), a teoria e a prática, o
conhecimento do trabalhador especializado e o saber daqueles com quem actua. Aliás, a
problemática da transformação social está patente, de forma mais ou menos explícita, nas
abordagens apresentadas anteriormente. Esta é, sem dúvida, uma das maiores preocupações na
área da educação de adultos, podendo ser analisada em diversas obras, entre as quais apontamos, a
título exemplificativo, a de Wangoola e Youngman (1999) e a de Widemeersch et al. (2000).
Quanto a nós, defendemos que, idealmente, o educador de adultos, bem como todos os
trabalhadores desta área devem, na sua actuação diária, procurar articular conhecimento abstracto
e saber contextual (Caria, 2000a, 2005b), sendo essa articulação mediada pela reflexão sobre a
acção e na acção (Schön, 1992, 1998).
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CAPÍTULO 4

O TRABALHO COMO LOCAL DE CONHECIMENTO, SABER E
APRENDIZAGEM

Se até aqui nos centramos no tratamento que a sociologia da educação tem feito do
conhecimento, procurando inserir nessa análise novas áreas às quais pensamos que ela deve dar
atenção, a partir de agora realizamos uma análise da questão do conhecimento, enfatizando o local
de trabalho como contexto privilegiado para a efectuação dessa mesma análise, contexto que
consideramos ser, precisamente, uma dessas novas áreas de estudo.
Começamos por nos referir à questão da divisão social do conhecimento e dos
trabalhadores que preferencialmente lidam com o conhecimento abstracto e com as estruturas de
informação, dos quais fazem parte aqueles que foram objecto da nossa investigação. Num
segundo momento, focamos a nossa atenção na discussão dos tipos de conhecimento que existem,
procurando confrontar vários termos usados para abordar esta questão: conhecimento,
informação, saber, competência, qualificação. De seguida, realizamos uma breve aproximação à
relação entre a estrutura social e a acção dos indivíduos, justificada pelo facto do trabalho em
organizações (tal como toda a actividade em geral) ser enquadrado por determinadas normas, o
que pode ter influência na acção dos actores em geral e no uso que fazem dos conhecimentos e
saberes em particular.
Após esta abordagem de âmbito mais geral, passamos a centrar-nos em alguns aspectos
relacionados com o trabalho, com o fazer em si. Questões como tarefas, actividades, prática, entre
outras, serão tratadas nesta secção.
Terminamos com a análise particular dos contextos de trabalho como locais de
conhecimento, saber, aprendizagem e educação. Aí focam-se temas como, por exemplo: o
conteúdo do saber profissional, isto é, procura-se perceber de que é feito esse saber; o
relacionamento com o conhecimento abstracto dos actores quando agem; as formas como gerem
esses conhecimentos e os seus saberes; as formas como os locais de trabalho podem ser
educativos para quem neles executa a sua prática.

4.1. O CONHECIMENTO E OS TRABALHADORES DO CONHECIMENTO
São vários os autores que consideram que o conhecimento actual apresenta uma
característica distinta relativamente ao conhecimento de épocas anteriores. Referimo-nos à
separação entre a produção e os produtores de conhecimento e o uso e os utilizadores desse
mesmo conhecimento. Ou seja, quem usa o conhecimento actualmente não é, em grande medida,
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quem o produziu, existindo, por isso, uma separação entre o conhecimento em si e aqueles que o
utilizam nas mais diversas situações (Giddens, 1992, 1997, 2000b; Bernstein, 1993, 1998).
São igualmente vários os que se referem à intensificação da divulgação, circulação e
acesso a esse tipo de conhecimento descontextualizado (Barbier, 1996; Gonçalves, 2000, 2001;
AAVV, 2000; Jarvis, 2000b; Nelson, 2000), tendo em muito contribuído para essa intensificação
as novas tecnologias da informação e comunicação (Castells, 1994).
Mas são também vários os que alertam para a ilusão do acesso e uso real, por vastas
camadas da população em geral e muitos trabalhadores, do conhecimento assim disponível
(Kovács, 1998; Lash, 2000a). Esta característica do conhecimento tem como um dos efeitos o
surgimento dos chamados mercados do conhecimento.
O que acabámos de referir permite-nos falar em vários espaços do conhecimento. Por
exemplo, Barbier (1996b) distingue três espaços sociais do saber (ou dos vários saberes), saber
que considera ser sempre uma construção social: os espaços sociais da produção do saber, que são
os espaços de investigação, sendo aqui que se situa o saber teórico; os espaços sociais de
mobilização do saber, que são os espaços do trabalho e da vida quotidiana, onde se situam os
saberes da acção; e os espaços sociais de comunicação, difusão e apropriação dos saberes, que
incluem instituições como a escola, por exemplo, estando presentes nestes espaços também o
saber teórico sob a forma didáctica.
Bernstein (1993, 1998), como vimos já, distingue três espaços de conhecimento: o
campo de produção do discurso oficial, o campo de recontextualização desse discurso e o campo
de reprodução do mesmo.
Como vemos, estas e outras sistematizações remetem-nos, de uma forma ou de outra,
para um contexto de produção do conhecimento que se apresenta separado, desligado dos locais
de uso, que aparece, como diz Nunes (2001:300), referindo-se ao conhecimento científico,
«desincorporado, deslocalizado e desterritorializado». É neste sentido que Giddens (1992, 1997,
2000b) nos fala dos sistemas periciais, nos quais se inclui o conhecimento abstracto (Caria,
2000a), e Lash (2000a, 2000b) das estruturas de informação e comunicação, como já vimos
também.
Giddens (1992, 1997, 2000b) desenvolve a sua argumentação em torno dos três factores
dinâmicos da actual sociedade, já antes apresentados, e nessa argumentação joga especial
importância a questão da descontextualização, e seus mecanismos, e a questão da reflexividade
institucional. Mais precisamente, dá-se especial relevo ao sistema pericial, ao conhecimento
pericial e aos seus representantes, os peritos, e ao relacionamento que estes estabelecem com os
leigos, bem como ao mecanismo de excelência de reapropriação deste tipo de conhecimento: a
reflexividade institucional e a sua influência na vida quotidiana.
Ora isto quer dizer que, para o autor, os sistemas periciais, os peritos e a reflexividade
institucional são factores essenciais das actuais sociedades. Desta forma, embora não exclua o
acesso dos leigos ao conhecimento pericial por via directa, realça o papel que os peritos, ou os
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técnicos especialistas, como também os designa, têm como intermediários desse tipo de
conhecimento situado nos tais sistemas periciais descontextualizados.
Para Giddens (2000b), a pericialidade caracteriza-se precisamente pelo seu carácter
descontextualizado, isto é, existe e fundamenta-se em princípios que são independentes dos locais
da sua aplicação. Ela baseia-se também na reflexividade institucional filtrada, realizada pelos
representantes dos sistemas periciais. E fundamenta-se na confiança que os leigos têm
relativamente aos sistemas periciais e ao conhecimento técnico, embora possam também
desenvolver com eles outro tipo de relação.
Esta ideia de conhecimento pericial descontextualizado e da sua influência no
quotidiano faz com que Giddens (ibidem:85) conceba o conhecimento local como «informação
recontextualizada derivada de sistemas abstractos». Isto é, o conhecimento local seria o resultado
de várias recombinações de conhecimento oriundo de sistemas descontextualizados. Embora
concordemos que hoje o conhecimento local é fortemente influenciado por esses sistemas,
pensamos que ele é também constituído por especificidades próprias, por rotinas próprias que não
têm a ver com esses sistemas.
O autor centra também a sua análise, como referimos, no relacionamento entre peritos e
leigos e na confiança que os últimos depositam no tipo de conhecimento que aqueles representam.
Mas isto não quer dizer que não toque, ainda que muito esporadicamente, no relacionamento que
os próprios peritos desenvolvem com o sistema que representam ao falar «da arte ou do talento»
para lidar com ele no exercício da sua função (ibidem:82).
Lash (2000a:116), por seu turno, fala-nos das estruturas da informação e comunicação,
que são «canais ligados em rede através dos quais flui a informação e (…) espaços em que ocorre
a aquisição de capacidades de processamento da informação». Estruturas, que, segundo o autor,
potenciam a capacidade reflexiva dos actores, sobretudo em contexto de trabalho, nomeadamente:
elas «são a condição para a reflexividade dos agentes sociais da modernidade tardia. Elas são a
condição para a produção altamente reflexiva no local de trabalho» (Lash, 2000b:202).
Mas isto não quer dizer que essa capacidade reflexiva esteja generalizada à sociedade
como um todo e a todos os trabalhadores, pois se é verdade que há um aumento de «produtores
reflexivos», não deixa de ser real também a grande quantidade de «”trabalhadores lixo”, como os
trabalhadores desqualificados», não deixaram de existir «batalhões inteiros de “perdedores da
reflexividade” nas actuais sociedades da informação» (Lash, 2000a:115). E mais, como refere
Reich (1996), há muitas profissões de processamento da informação que também se enquadram
em serviços de rotina.
Portanto, a capacidade para aceder, adquirir e processar de uma forma reflexiva a
informação disposta nas tais estruturas, é um processo limitado a um tipo particular de
trabalhadores, aqueles a que Caria (2003a) chama profissionais-técnicos, que são o centro do
nosso interesse, conforme dissemos.
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Também Reich (1996) se refere a espaços de conhecimento descontextualizados,
embora limitados a espaços geográficos, e aos trabalhadores que preferencialmente lidam com
eles. São as áreas geográficas de perícia, ou as «zonas simbólico-analíticas» (ibidem:457), nas
quais a informação circula muito rapidamente entre aqueles que dela fazem parte, os analistas
simbólicos. Estas zonas são, por isso, espaços de aprendizagem, funcionam como comunidades de
aprendizagem.
Os analistas simbólicos são trabalhadores (investigadores científicos, engenheiros,
especialistas de gestão da informação, especialistas em desenvolvimento organizacional, entre
outros), que manipulam símbolos, que «resolvem, identificam e intermedeiam problemas,
manipulando símbolos. Simplificam a realidade, transformando-a em imagens abstractas que
podem ser reordenadas, objecto de malabarismo, objecto de experimentação, comunicadas a
outros especialistas e, finalmente, transformadas de novo em realidade. As manipulações são
realizadas com ferramentas analíticas, afiadas pela experiência. As ferramentas podem ser
algoritmos matemáticos, argumentos legais, expedientes financeiros, princípios científicos,
conhecimento psicológico (…), sistemas de indução ou dedução, ou qualquer outro conjunto de
técnicas que permitam fazer puzzles conceptuais» (ibidem:254-255). Como vemos, no exercício
do uso da ferramenta analítica é destacada a importância da experiência dos trabalhadores. Mais
importante que o acesso «a corpos estabelecidos de conhecimento» descontextualizados, «é a
capacidade de utilizar eficaz e criativamente» esse conhecimento (ibidem:260).
Este tipo de trabalhadores costuma realizar a sua função de forma isolada, ou em
pequenos grupos, tem como principal instrumento de trabalho o computador, passa também várias
horas em reuniões, e realiza periodicamente «relatórios, planos, projectos» e outras actividades do
mesmo género (ibidem:256). As suas principais características são: a capacidade de abstracção, o
pensamento sistémico, a experimentação e a capacidade de colaboração com os seus pares.
Assim, como vemos, é dado grande relevo, na actual sociedade, àqueles que, no
exercício da sua profissão ou ocupação, lidam com o conhecimento pericial (Giddens, 1992, 1997,
2000b), com as estruturas de informação (Lash, 2000a, 2000b), com as zonas simbólico-analiticas
(Reich, 1996), com o conhecimento abstracto (Caria, 2000a, 2005b), enfim, aos que estão de
alguma forma estão relacionados com um conhecimento descontextualizado e com características
abstractas.
Mas, quem são afinal esses actores? A nós interessa-nos, para além da sua identificação,
problematizar também o relacionamento desses trabalhadores com o sistema pericial ou, se
quisermos, com as estruturas de informação, e com o conhecimento neles (as) incluído, no
decorrer da sua acção. Assim, não se trata, no nosso caso, de questionar sobretudo, como o faz
Giddens (1992, 1997), a relação entre quem possui um determinado conhecimento, o perito, o
técnico, e quem não o possui, o leigo, mas sim de questionar a relação entre aqueles que são os
representantes ou que usam o conhecimento abstracto inscrito nos sistemas periciais e esse mesmo
conhecimento. Desta forma, cabe perguntar: que tipo de relacionamento desenvolvem com o
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conhecimento pericial, ou abstracto? Até que ponto o seu conhecimento e a sua acção são
enformados por esses sistemas periciais, por essas estruturas de informação? Até que ponto
reformulam e usam as regras e recursos disponíveis numa variedade de formas combinadas?
Confiam nos sistemas periciais e no conhecimento neles enquadrado? Confiam mais nos sistemas
periciais e seu conhecimento ou nos saberes dos seus pares? Que pontos de acesso exploram para
contactar com o conhecimento abstracto?
Parte destas questões serão retomadas adiante, altura em que nos dedicaremos ao
conhecimento e ao saber profissional em particular. Aliás, já antes, quando falámos dos estilos de
usos do conhecimento abstracto realizados pelos professores (Caria, 2000a), ou quando
procurámos identificar os tipos de trabalhadores de educação de adultos, tendo por referência os
modelos de conhecimento em que se baseiam para agir, realizámos aproximações à questão geral
dos tipos de relacionamento com o conhecimento por parte de quem o usa ou com ele contacta.
Não avançando, por enquanto, mais nesta questão dizemos apenas, na linha de Nunes (2001), que
pensamos ser possível realizar uma apropriação contra-hegemónica do conhecimento hegemónico
- o conhecimento científico - ou outro qualquer tipo de conhecimento deslocalizado.
Para já, ficamo-nos pela identificação dos diferentes tipos de trabalhadores que, de uma
forma ou de outra, se relacionam com o conhecimento abstracto. Também já antes fomos
realizando aproximações a esta questão, quando nos referimos aos campos do discurso
pedagógico oficial de Bernstein (1993, 1998), ou quando falámos dos tipos de trabalhadores
envolvidos na educação de adultos. Trata-se, portanto, neste momento, de tentar sintetizar o que
fomos dizendo antes, de uma forma dispersa, acerca do assunto.
Identificamos três tipos de actores como aqueles que, preferencialmente, lidam com este
género de conhecimento. Os fabricantes dos sistemas abstractos, ou seja, os produtores de
conhecimento teórico, científico, ou filosófico, enfim, os produtores de conhecimento abstracto
(Caria, 2000a), onde enquadramos investigadores ligados a vários tipos de instituições. Os
gestores do conhecimento abstracto, aqueles que o deslocam do seu campo original de criação e
através de processos de recombinação, ou recontextualização, o transformam noutro tipo de
conhecimento, podem incluir-se aqui técnicos de vários ministérios, quadros superiores de
organizações e também os professores universitários. Por fim, consideramos os práticos
aplicadores, que são todos aqueles que usam o conhecimento abstracto numa perspectiva
reprodutiva, numa perspectiva apenas tecnicista do mesmo.
Como vemos, existe uma grande aproximação à proposta feita por Bernstein (1993,
1998) acerca dos campos do discurso pedagógico oficial. No entanto, consideramos que não há
posições estáticas nesta divisão. Ou seja, um actor que se encontra num contexto de reprodução
do discurso criado e inicialmente recontextualizado por outros pode ser, ele próprio, produtor de
conhecimento e também recontextualizador. O mesmo se passando com os gestores de
conhecimento, também eles podem ser criadores de conhecimento e, em algumas circunstâncias,
apenas aplicadores de conhecimento. Também consideramos que os criadores de conhecimento
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não são sempre fazedores originais de conhecimento, para o fazerem terão certamente que, várias
vezes, ser também recontextualizadores do conhecimento produzido por outros.
Esclarecemos ainda que o facto de um qualquer actor se posicionar num determinado
campo não faz com que ele seja automaticamente um representante legítimo desse mesmo campo,
ou seja, alguém que trabalhe num campo de gestão de conhecimento pode não ser um gestor de
conhecimento e ser sobretudo um reprodutor, por exemplo. Para além disto, julgamos que a
relação com o conhecimento deste género, abstracto, envolverá, muitas vezes, o uso por parte dos
actores, em maior ou menor grau, dos saberes experienciais.

4.2. O CONHECIMENTO E O SABER, SUAS MODALIDADES E OUTROS CONCEITOS AFINS
Até aqui falámos de conhecimento, de informação, de saber, de relação com o saber, de
competência e de outros termos que, muitas vezes, se confundem entre si, mas não fizemos ainda
um exercício de sistematização relativamente a esta matéria. É chegada a altura de procurarmos
dar conta dos vários entendimentos sobre estes termos, tentando construir uma tipologia que dê
conta dessa diversidade e, simultaneamente, nos sirva de base analítica para parte da nossa
investigação.
Uma análise do assunto mostra-nos, claramente, que não existe acordo entre os diversos
autores no que toca às concepções que estes termos encerram. Cornu (2003) diz mesmo que é uma
ilusão querer obter-se consenso acerca dos termos qualificação e competência, dada a diversidade
de significações com que são usados. Nós dizemos que o mesmo se pode afirmar relativamente
aos outros termos.
Um exemplo do que acabámos de afirmar é o uso indiferenciado dos termos
conhecimento e saber, realizado por diversos autores, ou seja, a não distinção entre eles
(Perrenoud, 1999, entre outros). O uso de um ou de outro termo para se designar a mesma coisa,
ou algo muito semelhante, é outro exemplo: para uns o conhecimento liga-se à acção, a
experiência, aos contextos (Frenay, 1996; Cornu, 2003), para outros é o saber que tem estas
características (Lahire, 1993; Barth, 1996; Caria, 2003a). Há ainda quem use apenas o termo
conhecimento subdividindo-se em vários tipos, é o caso de Usher e Bryant (1992), que
identificam o conhecimento teórico, técnico e prático, ou de Frenay (1996), que nos fala de
conhecimentos declarativos, processuais e condicionais. Há quem, pelo contrário, use apenas o
termo saber realizando um exercício semelhante ao anterior e nos fale de saber praxeológico,
teórico e científico (Mialaret, 1996), ou de saber factual, intelectual, saber-fazer e saber relacional
(Lundvall, 2000).
Estes exemplos mostram bem a complexidade da questão. Que fazer perante ela?
Sabemos que seja qual for a nossa posição ela poderá ser sempre objecto de discordância.
Realizamos, de seguida, uma discussão geral em torno dos termos conhecimento, saber,
qualificação e competência, termos que estão relacionados e se cruzam entre si. Apresentamos,
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aquando da abordagem do conhecimento e do saber, algumas das múltiplas tipologias usadas para
se falar das modalidades de saber, ou de conhecer, conforme os casos dos autores a que nos
referirmos. Procuramos tomar uma posição relativamente a esta matéria, apresentando também
uma tipologia.
A perspectiva que agora expomos é, sobretudo, estática, ou seja, concentramo-nos em
tentar chegar aos conceitos e tipologias em questão, não realçando tanto as interconexões
existentes entre eles e elas, o que será efectuado adiante, por exemplo quando discutirmos como a
teoria se pode encontrar com a prática profissional e o saber a ela associado.
4.2.1. A qualificação
Relativamente à qualificação não existe, como dissemos antes, um acordo quanto ao seu
significado. É, na verdade, um conceito usado em múltiplas perspectivas e até com variações
geográficas (Terssac, 1996; Dubar, 1998; Cornu, 2003). Seja como for, ela andou sempre
associada ao trabalho, ao valor social das tarefas realizadas e às modalidades de formação
exigidas aos trabalhadores para o desempenho das mesmas (Dubar, 1998; Cornu, 2003)55.
Ao que parece, o conceito tem evoluído no sentido de um entendimento ligado às
habilidades, à astúcia, aos saberes práticos possuídos pelos trabalhadores e cuja origem está na
aprendizagem realizada através do fazer e da experiência profissional, para um entendimento
ligado aos conhecimentos oriundos dos diplomas, da certificação e respectivo posicionamento na
escala sócio-profissional (Dubar, 1998; Bellier, 2001; Cornu, 2003).
Para Caria (2003a), a qualificação é relativa ao conhecimento certificado, cujo valor se
encontra diferenciado, com base no qual os actores, usando tal conhecimento, desempenham
determinadas funções. Ou seja, em termos de conhecimento, ou saber, passa-se de uma
perspectiva contextualizada para uma perspectiva descontextualizada da qualificação.
Mas este movimento não quer dizer que o primeiro entendimento de qualificação tenha
desaparecido. Terssac (1996), por exemplo, numa análise da evolução do conceito, destaca
precisamente o seu carácter contextual, ao dizer-nos que na década de 70 a qualificação andava
associada ao fazer, na década seguinte ao saber-fazer, aos conhecimentos tácitos, e na década de
90 ao saber que fazer, ou seja, ao saber que atitudes tomar perante situações incertas, complexas e
até de risco.
Sintetizando, pensamos poder dizer que existem duas grandes posições relativamente ao
entendimento de qualificação: a qualificação associada à habilidade profissional, à aquisição de
saber no posto de trabalho, aos saberes dos trabalhadores adquiridos e praticados em situação, e
ao respectivo posicionamento dos trabalhadores fruto de saberes diferenciados; e a qualificação
associada à aquisição prévia de conhecimentos escolares, portanto de conhecimentos
55
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também em Almeida (2005).
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formalizados, procedimentais, abstractos, e descontextualizados em função dos quais se concebe a
preparação diferenciada para a ocupação dos diferentes postos de trabalho (Dubar, 1998; Cornu,
2003). São, como vemos, duas perspectivas completamente diferentes quanto à forma como se
entende que a formação do trabalhador é feita, e quanto ao entendimento dos tipos de
conhecimentos que a ela andam associados.
Como dissemos antes, a segunda perspectiva é aquela que predomina actualmente e é
um entendimento muito próximo do que temos de qualificação. Assim, a qualificação remete para
um conjunto de conhecimentos formais, certificados, adquiridos previamente pelos indivíduos,
com base nos quais se concebe socialmente a preparação e a permissão dos mesmos para o
desempenho diferenciado das tarefas (Gabiña, 1995; Barbier, 1996a; Canário, 1999; Caria,
2003a). Fica então claro que a qualificação e conhecimentos associados são independentes dos
contextos e dos próprios indivíduos em si mesmos, quer dizer, esse tipo de conhecimento existe
independentemente da pessoa em particular (Bellier, 2001), tem, portanto, um carácter
descontextualizado e colectivo.
Tendo em conta o interesse da nossa investigação, convirá perguntar: que uso (s) farão
os trabalhadores do tipo de conhecimentos (abstractos) associado às suas qualificações nas suas
actuações profissionais ou ocupacionais? Assim, procurar saber até que ponto, nos locais de
trabalho, se faz uso, e que tipo de uso, do conhecimento abstracto adquirido através da
qualificação é o aspecto que nos interessa relativamente a este conceito.
4.2.2. A competência
Também em relação à competência não existe um único posicionamento, existindo
múltiplas definições (Canário, 1999; Bellier, 2001; Jobert, 2001), muito associadas ao mundo do
trabalho (Stroobants, 1993; Minvielle, 1998; Cornu, 2003). No entanto, o termo competência tem
vindo a ser generalizado e a ser utilizado em múltiplos contextos, que vão do da formação e da
educação escolar (Levy-Leboyer, 1997; Tanguy, 1998; Perrenoud, 2001) até aos da actuação
quotidiana dos indivíduos (Costa, 2003). Daí falar-se não apenas da competência mas sim de
múltiplas competências: competências genéricas, competências específicas (Levy-Leboyer, 1997;
Cornu, 2003); competências-chave, competências transversais (Barbier, 1996a; Costa, 2003);
competências universais, supracompetências, competências de referência (Levy-Leboyer, 1997);
competências formais, competências informais (Castro, 2000), entre muitas outras. Daí falar-se
também da gestão das competências (Levy-Leboyer, 1997), do balanço e certificação de
competências (Castro, 2000; Liétard, 2001), ou das competências para uma sociedade educativa
(Costa, 2003). E daí ainda a abundância de definições existentes, à qual nos referimos acima.
Reinbold e Breillot (1993), citados por Canário (1999), recensearam 120 noções diferentes de
competência.
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Portanto, não há dúvida que se trata dum conceito com uma grande difusão e
generalização de usos. Mas o que é afinal a competência?
Já antes, no capítulo 2, nos referimos a este conceito, quando, ainda dentro da análise
feita ao tratamento que a sociologia da educação tem realizado da questão do conhecimento, nos
debruçámos sobre as abordagens centradas nos usos do conhecimento. Nessa altura vimos que,
para Perrenoud (1999, 2001), a competência tem a ver com a capacidade dos indivíduos
mobilizarem recursos vários para a acção, nomeadamente para a acção complexa, assentando essa
mobilização na reflexão na acção dos actores. Entendimento diferente tem Caria (2003a) para
quem a competência faz referência às procuras e aquisições dos actores de conhecimento
abstracto para a resolução de problemas nos seus locais de interacção.
Pensamos que a perspectiva de Caria (2003a) encerra um pouco o entendimento de
competência. Aceitamos que se possa falar de competência fazendo alusão ao uso de
conhecimento abstracto, trata-se da competência ligada à racionalidade técnica, ou seja, à
aplicação da teoria e da técnica para a resolução de tarefas, actividades e problemas instrumentais,
como refere Schön (1992). Mas não concordamos que a competência enquadre apenas o
conhecimento abstracto, pois, como referem diversos autores, a competência faz apelo à
mobilização de múltiplos recursos, nomeadamente saberes de diferente ordem (Terssac, 1996;
Perrenoud, 1999, 2001; Bellier, 2001; Vergnaud, 2001; Cornu, 2003; Tanguy, 2003). Por outro
lado, esse tipo de conhecimentos abstractos pode não ser suficiente para tratar das tais situações
complexas, ou zonas indeterminadas da acção (Schön, 1992, 1998; Perrenoud, 1999, 2001).
Nestes casos é preciso, muitas vezes, fazer uso ou mobilizar outro tipo de recursos mediado pela
reflexão na acção, recursos da ordem da experiência, da imaginação, da criatividade, da
improvisação, do conhecimento implícito. Esses recursos, ou melhor a capacidade de mobilizar
esses recursos para resolver situações complexas, são o que Schön (1992, 1998) designa por arte
profissional, que vai para além da aplicação do conhecimento abstracto.
Portanto, a competência faz apelo à mobilização de diversos tipos de recursos,
nomeadamente de conhecimento abstracto, ou de saberes, mas, como já dissemos antes, quando
nos referimos pela primeira vez a esta questão, a competência não são os saberes em si, embora
não possa haver competência sem saberes de vária ordem (Levy-Leboyer, 1997; Perrenoud, 1999,
2001; Bellier, 2001; Le Boterf, 2001). Assim, ao contrário da qualificação, que se refere ao
possuir conhecimentos, a competência faz alusão ao saber usar esses e outros recursos para agir
(Cornu, 2003). O que quer dizer, como também já elucidámos, que ter-se conhecimento, ou saber,
não equivale a ser-se competente (Gabiña, 1995; Canário, 1999).
Outra característica da competência, como terá ficado percebido pelo já dito, é a sua
ligação à acção, e mais precisamente à implementação de uma acção desejável, capaz de fazer
bem e de resolver problemas. Esta ideia de desempenho eficiente está ligado ao conceito desde
início, como nos diz Cornu (2003). Aliás, os múltiplos conceitos ou referências à competência
fazem alusão a esta característica (Schön, 1992, 1998; Gabiña, 1995; Le Boterf, 1995, 2001;
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Barbier, 1996a; Dubar, 1998; Bellier, 2001; entre muitos outros). É esta ligação que faz com que
se fale de competência associada a competitividade e se veja no desenvolvimento das
competências de um país um dos principais factores do seu desenvolvimento (Rodrigues, 1991).
Portanto, a competência está enreigada na acção, ela só existe na acção, e só existe na
medida em que os actores têm a tal capacidade de mobilizar para a acção, para o seu contexto de
actuação a totalidade ou parte do reportório dos seus recursos de forma articulada. Desta forma, a
competência está intimamente ligada aos contextos, aos seus actores, às suas tarefas e actividades
e aos usos que fazem dos seus recursos (AA.VV, 2000; Bellier, 2001).
Este aspecto pode fazer pensar que a competência é apenas individual. Existem,
inclusive, abordagens que dizem que ela é inata ao indivíduo. Tal como Cornu (2003), não
concordamos com esta perspectiva. A competência de um indivíduo e o seu desenvolvimento
dependem dos contextos da sua actuação, dependem da interacção, do diálogo entre pares, ela
pode ser aprendida não só pelo fazer individual, mas também pelas aprendizagens entre pares em
contexto de actuação (Terssac, 1996; AA.VV, 2000), o que quer dizer que, caso isso aconteça,
estamos na presença de contextos educativos. Ou seja, apesar de concordarmos que a competência
está ligada ao tácito, ao implícito, ao indivíduo, pensamos que podemos falar também de
competências contextuais, para além das individuais, sempre que os actores inseridos em
determinados contextos consigam explicitá-las e partilhá-las uns com os outros.
É disto que nos fala Minvielle (1998), ao afirmar que existem competências individuais
e competências contextuais, ou externas ao indivíduo, com as quais ele se relaciona e ao longo do
tempo vai incorporando. É também de um processo semelhante que Schön (1992, 1998) nos fala,
quando se refere aos diálogos entre os práticos reflexivos, os detentores da arte, da competência, e
os actores com menos experiência profissional. Como diz Le Boterf (1994), citado por Canário
(1999), não há competências sem transacção entre pares, sem trocas. Assim, a competência tem,
quanto a nós, uma forte dimensão comunicacional e, logo, grupal.
A contextualidade da competência, inerente ao próprio conceito, levanta uma questão:
até que ponto a competência, ou as competências, são apenas contextuais? Não poderemos falar
também de competências transversais?
Como dissemos antes, a competência está ligada às tarefas, às actividades que se
desenvolvem e ao seu contexto de enquadramento, mas pensamos que isso não é impeditivo de se
poder falar em competências transversais. Se admitimos que os actores, no seu contexto concreto
de actuação, mobilizam os seus recursos não só para realizar as suas actividades rotineiras mas
também para enfrentarem as situações novas, incertas, enfim, para as tais situações complexas,
não poderemos admitir também que esse tipo de mobilização possa ocorrer entre contextos de
actuação diferentes? Não estamos, em ambos os casos, a falar de situações novas, embora, é certo,
de âmbito diferente?
Assim, pensamos que existem competências específicas, que serão apenas aplicáveis em
determinadas situações, mas também competências transversais, isto é, transferíveis para
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diferentes situações e para a resolução de problemas novos (Barbier, 1996a; Levy-Leboyer, 1997;
Costa, 2003) dentro do mesmo contexto de actuação, ou entre contextos diferentes. Portanto,
falamos em competências transversais em dois sentidos: as que permitem enfrentar situações
novas dentro do mesmo contexto de actuação, e aquelas que permitem actuar e resolver problemas
em contextos diferentes.
Terminamos apresentando os conceitos dados por dois autores que contemplam algumas
das características que antes apontamos à competência.
Para Bellier (2001:244), a competência «permite agir e/ou resolver problemas
profissionais de forma satisfatória num contexto particular ao mobilizar diversas capacidades de
maneira integrada».
Le Boterf (1995:55) diz-nos que as competências são o «conjunto de saberes, técnicas e
atitudes que são directamente úteis e aplicáveis no contexto particular de uma situação de
trabalho. A competência materializa uma ou várias capacidades possuídas pelo sujeito».
Acrescenta que a competência se refere ao «saber combinatório» que o sujeito possui para ser
capaz de gerir a tempo e com êxito situações complexas, sujeito que «constrói as suas
competências» precisamente «ao combinar e ao mobilizar um duplo equipamento de recursos:
recursos incorporados (conhecimentos, saber-fazer, qualidades pessoais, experiência...) e redes de
recursos do seu ambiente (redes profissionais, redes documentais, bases de dados...)» (Le Boterf,
2001:364-365). E é por isso que a construção da competência dos actores é «obtida pela
confrontação com outros saber-fazer individuais» e não é «possível haver competência na
ausência de transacção» (Le Boterf, 1995, citado por Canário, 1999:47).
Este conceito é particularmente interessante, porque permite pensar a possibilidade de
mobilização combinada ou separada de diversos tipos de conhecimentos e saberes por parte dos
actores quando agem. Já antes fizemos referência às potencialidades analíticas da abordagem da
acção baseada neste conceito, pelo que nos abstemos de as repetir. Realizamos apenas uma
questão: até que ponto e em que tipo de práticas os actores mobilizam de forma combinada os
saberes da acção e os conhecimentos abstractos para agirem? Procuraremos fazer uma
aproximação a esta questão quando tratarmos do trabalho como local de conhecimento e de saber.
4.2.3. Conhecimento e/ou saber? A diversidade de tipos
Se falar de qualificação e de competência é tarefa não muito simples, pela
multiplicidade de entendimentos existentes acerca delas, falar de conhecimento e saber torna a
tarefa ainda mais complexa, pois muito frequentemente estes dois termos usam-se para designar a
mesma coisa, como dissemos antes. Comecemos precisamente por esta questão, ou seja,
apresentando perspectivas diferenciadas quanto ao entendimento de um e de outro termo,
passando, posteriormente, à apresentação de diversas tipologias de conhecimento e de saber.

186

4.2.3.1. Conhecimento e saber: diferentes entendimentos

Para Beillerot (1998:23), saber e conhecimento não são a mesma coisa, o saber
«depende da relação entre a língua e as acções no campo de uma determinada prática social».
Portanto, o saber está fortemente ligado à acção, à actividade, à prática, seja ela mental ou
material, e implica, desta forma, o domínio de uma técnica. Ele está muito próximo do fazer, ele
só existe através da acção que o torna possível. Por isso, o autor defende, numa perspectiva
próxima à de Charlot (2000), a quem nos referimos antes, que o saber é uma relação com o real e
que só há saber se o real tem sentido para os actores, se tem um uso potencial. Outro aspecto que
o autor distingue é a contextualidade histórica, linguística e geográfica do saber, quer dizer, os
saberes são produzidos, falados e desenvolvidos numa realidade social e cultural específica. O
autor diz também que as práticas sociais e faladas de saber se exercem sempre em interacção, o
que dá ao saber um carácter colectivo. Por fim, defende que o saber implica uma consciência de
saber, ou seja, quem pratica um determinado saber tem consciência desse saber, caso contrário
não podemos, na perspectiva do autor, falar de saber, porque o saber é intencional.
Assim, embora admita que existe saber sob a forma de um produto, uma reserva, isto é,
um conjunto acumulado de conhecimentos, esse conjunto só se transforma realmente em saber
quando o indivíduo actua sobre ele, o saber é muito mais um processo de aquisição, de criação, de
transformação: «o saber é uma acção que transforma o sujeito para que este transforme o mundo»
(Beillerot, 1998:34).
O conhecimento tem uma natureza diferente, pois «pode entender-se (...) como
intimidade, intuição ou experiência do ser, ou como processo intelectual, abstracto, que evidencia
o exercício da razão. Os saberes são domínios inventariados, catalogados e o conhecimento
representa uma certa organização dos saberes», ou seja, «o conhecimento remete para a teoria» e
o saber remete para as práticas, «tanto do espírito como da transformação do mundo» (Beillerot,
1998:23,24).
Uma visão semelhante tem Caria (2003a), ao distinguir o saber (que considera um tipo
de conhecimento situado, informal, que se constrói na e pela interacção social, o que permite aos
actores desenvolverem um conhecimento adaptado às situações e problemas quotidianos do
contexto e lhes permite também poderem ser reconhecidos como autónomos e capazes de
partilhar com os outros o seus saberes) da informação (que é descontextualizada, formal e se
enuncia num plano abstracto e geral com base na escrita). Também Infante et al. (1996) falam de
saber prático adquirido pela experiência e de conhecimentos teóricos.
Convirá dizer, a propósito da informação, que para Morin (1995:159) conhecimento e
informação não são o mesmo. A informação apresenta-se «sob a forma de unidades rigorosamente
designáveis sob a forma de bits», enquanto o conhecimento é o processo através do qual se
organiza a informação que existe no universo. Visão muito semelhante têm Sallis e Jones (2002),
para quem o conhecimento é a informação em uso e não a informação em si.
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Já para Wells (2001), a informação tem um sentido que se afasta quer do de Morin
(1995) e do de Sallis e Jones (2002), quer do de Caria (2003a). Para ele, a informação consiste
«nas interpretações que outras pessoas fazem sobre a experiência e os significados» que outros
actores têm e pode assumir vários «géneros, desde a conversa informal às obras de arte e desde os
folhetos às obras impressas de maior referência». Pode dizer respeito a «objectos, pessoas ou
eventos específicos ou pode ter um alcance mais geral e tratar de relações de abstracção e
teóricas» (ibidem: 103).
Grize (1996:119), por seu turno, distingue saber de conhecimento baseando-se no
critério da interioridade ou exterioridade relativamente ao indivíduo. Assim, os saberes são as
diferentes aquisições realizadas pelo indivíduo e pertencem-lhe, são aquilo que ele «conhece do
mundo e lhe permite agir sobre ele. Os saberes de qualquer um em qualquer domínio estão muito
próximos das suas competências», os conhecimentos, por sua vez, são exteriores aos indivíduos e
aparecem «directamente ligados às coisas».
Barth (1996:61), embora não diferencie saber de conhecimento, fala-nos do saber de
uma forma próxima à dos autores anteriores. Assim, para a autora, «o saber não existe
exteriormente aos indivíduos que o conceberam», é, portanto, algo claramente ligado aos actores.
Para além disso, o saber tem ainda outras dimensões: é estruturado, ou seja, está organizado,
funciona como um sistema, «como um conjunto organizado de elementos dependentes» que cada
pessoa constrói; é evolutivo, isto é, é provisório e inacabado, tendo forte influência nesse processo
de construção quer os tipos de «encontros» com determinada realidade, quer «a qualidade da
ajuda que tivemos para os interpretar»; é cultural, ou seja, é partilhado, ele «nasce da troca»56; é
contextualizado, o nosso contexto de actuação tem uma enorme influência na construção do nosso
saber; e é afectivo, ou seja, o nosso saber e a nossa dimensão afectiva interlaçam-se diversas vezes
(Ibidem:59-86).
A autora, tal com Beillerot (1998), afirma que existem duas grandes formas de encarar o
saber: o saber como produto, o saber construído, o conjunto dos saberes já constituídos; e o saber
como processo em permanente construção, concluindo que o «saber é um processo e não um
produto» (Barth, 1996:92).
Desta forma, pensamos poder afirmar que, grosso modo, todas as abordagens acima
descritas associam o saber aos actores, às suas práticas e aos seus contextos de actuação.
Visão diferente tem Cornu (2003), para quem, basicamente, os dois termos têm um
sentido inverso ao que vimos apresentando. Assim, o saber diz respeito a «um conjunto
logicamente construído e socialmente transmissível que permite descrever, interpretar e encarar a
possibilidade de transformar o mundo e a vida. Todavia, o saber não é utilizável como tal. Para o
aplicar, deve sofrer uma metamorfose e tornar-se “conhecimento”, mergulhar no mundo das
relações materiais e sociais», através dos processos de adaptação (aplicação) à actividade e de
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Estaremos, neste caso, muito próximos da dimensão relacional da relação com o saber a que Charlot (2000) se
refere, como vimos.

188

correcção do «saber inicial ou da maneira de o aplicar». Os conhecimentos constituem-se, assim,
«a partir da prática e da experiência» e a sua constituição em saber implica um outro tipo de
processo, o de «extracção (...) para fazer dele um corpo transmissível através do discurso»
(Ibidem:326,327)57.
Como vimos antes, também para Frenay (1996) o conhecimento está intimamente
ligado à acção e à experiência do sujeito. Dewey (1971) é outro autor que associa claramente o
conhecimento à acção, à experiência. Para ele o conhecimento só existe na acção, na experiência,
mas esta só é efectivamente conhecimento quando mediada pela reflexão. Uma visão semelhante
tem Freire (1975), como vimos quando nos referimos ao seu conceito de “conscieciatização”.
Também para Wells (2001) o conhecimento está associado à acção, ao contexto, ele
constrói-se, emprega-se e melhora-se na acção, na interacção, que para o autor não implica
necessariamente a presença cara-a-cara. Isto é, essa interacção pode ocorrer sem que os indivíduos
estejam na presença efectiva uns dos outros, podendo a mediação do conhecimento ser efectuada
pelo texto, que o autor considera um tipo diferente de interacção social. Assim, de acordo com
este autor, o conhecimento está sempre ligado à actividade dos sujeitos, actividade que assume
diversas formas, o que faz com que haja conhecimentos contextualizados e conhecimentos
descontextualizados, não deixando estes, pelo facto de o serem, de se referirem também a um tipo
de actividade.
Por fim, Monteil (1985) distingue conhecimento, informação e saber. A informação é
exterior ao sujeito, existe sob a forma de dados que podem ser armazenados e duplicados. O
conhecimento diz respeito ao sujeito, resulta da sua experiência e da sua actividade, por isso é
intransmissível. O saber resulta do conhecimento através de um processo de objectivação e
reflexão realizado por parte do actor em confronto com outros actores, é, portanto, a parte
objectiva do conhecimento que o sujeito exterioriza através desse processo, como tal torna-se
externo ao sujeito e pode, por seu turno, transformar-se em informação.
O posicionamento deste segundo grupo de autores é, como vimos, diferente do dos
anteriores, podendo afirmar-se que, grosso modo, para eles é o conhecimento que é
contextualizado, que está intimamente relacionado com os actores e com a sua actuação.

4.2.3.2. A multiplicidade de tipologias

Muitos destes e de outros autores têm realizado um esforço no sentido de estabelecerem
tipologias que retratem a variedade de formas em que o conhecimento e o saber se materializam.
Como veremos, estas tipologias apresentam um problema de fronteira entre as diferentes
modalidades apresentadas, ou seja, é difícil sabermos exactamente onde começam e acabam
algumas delas. Muitas delas cruzam-se entre si. Seja como for, pensamos que, por uma questão
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Apesar desta distinção o autor acaba por, no decurso da sua obra, falar sempre em saber, mesmo quando
nitidamente se refere ao fazer e aos contextos de actuação concreta, como veremos.
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analítica, esses esforços de sistematização são pertinentes. Vejamos algumas dessas modalidades
à luz das propostas efectuadas por alguns desses autores. Lembramos que já antes fizemos
referência a autores que estabelecem, de alguma forma, tipologias de saber e/ou conhecer (Cabo,
2000; Charlot, 2000), aos quais não nos referiremos agora para evitar repetições.
Encontrámos três grandes formas de estabelecimento de tais modalidades, formas que
várias vezes se entrecruzam, pelo que é possível termos numa tipologia essa variedade de formas
de realização. Assim temos: as tipologias mais abrangentes, que têm por pano de fundo a
distinção entre teoria e prática; as tipologias que têm como principal critério de distinção o
conhecimento ou saber ser implícito ou explícito; e as tipologias que desenvolvem na totalidade,
ou em grande parte, modalidades ligadas apenas ao fazer. Comecemos pelas mais abrangentes.
Malglaive (1995) apresenta-nos uma das tipologias mais amplas. O autor faz uma
primeira distinção entre saberes teóricos, processuais, práticos e saberes-fazer. O saber teórico
refere-se ao que é, ou seja, «dá a conhecer as leis de existência, de constituição, de funcionamento
do real», é ele que torna possível «conhecer o objecto e as suas modalidades de transformação»
(ibidem:70,87). Os saberes processuais, que se fundamentam em parte nos anteriores, são aqueles
«que regulam a acção», são aqueles que criam procedimentos para se fazer o que se deseja fazer,
portanto para se atingir determinado fim com eficácia, isto é, são a formalização dos
«encadeamentos de operações, as regras e condições a respeitar para obter os efeitos pretendidos e
só obter os que se organizam em procedimentos ou em planos de acção» (ibidem:70,75). São,
então, saberes que dizem respeito ao que, quando e como fazer para se obter o resultado
pretendido, eles «dizem respeito aos modos de fazer, às modalidades de organização dos
procedimentos, às maneiras como funcionam» (ibidem:87)58.
Os saberes práticos, ao contrário dos anteriores, derivam directamente da acção e dos
seus imprevistos e dificuldades. É nessas alturas que surge este tipo de saber, que é «muito menos
estruturado e codificado do que o saber teórico» e também «do que os saberes processuais», mas
que permite dar «conta de tudo» o que estes «deixam na sombra para assegurar a pertinência dos
seus enunciados», é ele que «preenche os interstícios deixados por estes últimos». Os saberes
práticos dizem respeito à parte do saber que é necessário para se agir e que é construída «na
própria acção». É, então, através da experiência e da «co-acção» que este tipo de saber é
construído, é um tipo de saber que diz respeito ao domínio das situações complexas «em que
intervém não só o conhecimento do real e sobre o qual opera a acção como também o do sistema
sociotécnico em que se realiza» (ibidem:76-78). Os saberes-fazer também se referem à prática,
são os «actos humanos disponíveis em virtude de terem sido apreendidos (...) e experimentados»
com eficiência, dizem respeito às rotinas, aos hábitos. Deles fazem parte o reportório
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Uma distinção semelhante a estes dois tipos é aquela que Barbier (1996a:45) realiza ao referir-se: às
«representações conceptuais ou saberes teóricos», que podem ser definidos como «as representações relativas
aos caracteres comuns de diferentes objectos ou de diferentes situações»; e às «representações-processo ou
saberes-métodos», que dizem respeito a prescrições e regras acerca do que, quando e como fazer, podendo tais
saberes apresentar-se sob a forma de documentos orientadores da acção.
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«constituído» pelos actos disponíveis e também «por actos potenciais que» possibilitam «fazer
face a novas situações», são eles que materializam os saberes processuais, podem ser
manifestações motoras dos actos humanos, no caso da acção material, e «intelectuais na acção
simbólica» (ibidem:80-82, 87).
Ao conjunto destes saberes, ou melhor à dinâmica combinatória, móvel e complexa
desses saberes na acção, que ora faz sobressair uns ou outros, conforme o tipo de actividade em
questão, chama o autor «saber em uso» (ibidem:87).
Para além desta distinção, Malglaive (1995) realiza uma outra, que tem a ver com as
maneiras possíveis do saber se apresentar face a um mesmo fenómeno, situação ou objecto.
Temos: o saber científico, que estabelece leis gerais e baseia-se na experimentação; o saber
racional, que se baseia na razão, nas operações formais do pensamento, apresentando, tal como
anterior, princípios explicativos sobre os fenómenos que observa, mas não se tratam, como
acontece no caso anterior, de princípios que conduzem a leis dedutivas; o saber pragmático, que
diz respeito apenas à acção em si mesma, resulta da acção e procura torná-la eficaz; e o saber
mágico, que também se funda na acção, mas que é ineficaz, pelo que não conduz à rectificação da
acção.
Caria (2003a, 2003b) apresenta-nos também uma tipologia do conhecimento que
pensamos poder enquadrar aqui. Grosso modo, distingue entre «conhecimentos-informações
abstractos (geralmente referidos na bibliografia como teorias ou saberes teóricos)» (Caria,
2003b:13), conceito a que já nos referimos anteriormente no capítulo 2, e saber contextual. Este
pode assumir três sentidos: o «procedimental-relacional», através do qual os «actores na
interacção social» usam os recursos existentes por forma a introduzir ligeiras modificações na
rotina de trabalho, procurando, dessa forma, corresponder às expectativas dos seus interlocutores
(pares, clientes...); o «categorial-classificatório», através do qual os «actores na interacção social»
sabem designar e classificar fenómenos que estão a ocorrer, sem que para tal tenha de haver uma
negociação explícita dos «significados da linguagem verbal» colectivamente usada; e o
«narrativo-normativo», através do qual os actores na sua interacção recorrem «a acontecimentos
passados relevantes» dos locais onde actuam, reconstruindo assim a sua memória colectiva, que
lhes permite falar do “nós” e dos “outros” (Caria, 2003a:11,12; Caria, 2003b:21,22).
Wells (2001), por seu turno, refere-se, a partir duma análise histórica, a cinco
modalidades de conhecimento: instrumental, que diz respeito às habilidades ligadas ao emprego
de artefactos e práticas associadas a determinada actividade; procedimental, que é o exercício
reflexivo que permite exteriorizar e formalizar os procedimentos associados ao fazer em si, o que
permite demonstrar e explicar como se faz; substantivo, que diz respeito a um tipo de
conhecimento mais distanciado da acção em concreto e que permite realizar generalizações e
planificar a acção futura; estético, que são representações religiosas ou artísticas que pretendem
explicar, interpretar, compreender e avaliar determinado fenómeno; e teórico, que ao contrário dos
outros tipos de conhecimento não implica uma interacção directa com a realidade e procura tratar
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os objectos de forma descontextualizada, chegando à produção de taxionomias e de modelos
relativos ao real e seu modo de funcionamento.
Hargreaves (2000) refere-se: ao saber declarativo, que identifica como o saber o que é, o
qual se apresenta frequentemente sob uma forma proposicional e codificada; ao saber científico,
que se trata de uma especificação do anterior; ao saber processual, referente ao saber como fazer;
e ao saber pessoal, que resulta da experiência dos indivíduos e das suas várias aprendizagens,
nomeadamente daquelas vindas da experimentação e dos erros.
Bellier (2001:248) usa uma terminologia em parte idêntica à do autor anterior. Assim,
fala-nos dos «conhecimentos procedentes» que se referem ao método, ao como fazer, ao
raciocínio, conhecimentos que se adquirem na acção e formam, em grande medida, o reportório
de conhecimentos a partir do qual o sujeito enfrenta situações futuras. Refere-se também aos
conhecimentos declarativos, que são os conhecimentos teóricos e académicos, que a autora
considera serem para o indivíduo mais efémeros que os anteriores, mas só na medida em que não
sejam articulados como os conhecimentos procedentes, porque a partir do momento em que tal
acontece os conhecimentos declarativos inscrevem-se «de forma muito mais profunda» no
indivíduo, o que torna difícil distingui-los dos primeiros. A autora refere-se ainda ao saber-estar,
que é da ordem comportamental, da ordem da sociabilidade, do sentido de comunicação.
Nóvoa et al. (1992) realizam um tipo de distinção semelhante, ao referirem-se ao saber
(conhecimentos teóricos, científicos e técnicos), ao saber-fazer (conjunto de métodos e
instrumentos a usar na acção) e ao saber-ser (relativo às atitudes e comportamentos). Tochon
(1993:243) também distingue conhecimentos declarativos, referentes a dados factuais e que
respondem ao que é, dos conhecimentos processuais que concernem às operações necessárias para
a realização de uma acção e respondem ao como fazer. Mas acrescenta um outro tipo de
conhecimento, o conhecimento contextual, que diz respeito ao saber quando, porquê e como
avaliar a acção, é o «conhecimento estratégico». Este mesmo autor, a propósito da possível
articulação entre teoria e prática, refere-se ainda a um outro tipo de saber: o saber focal, que é um
saber de síntese «teórico-prático», é «o ponto de junção entre saber teórico e saber da acção»,
saber que se funda na experiência dos actores (Tochon, 1996:267).
Dubar (1997), a propósito dos saberes profissionais, apresenta-nos uma tipologia
semelhante à do autor anterior. Assim temos, em seu entender: os saberes práticos, que são
aqueles que são adquiridos directamente pelo exercício da própria prática; os saberes teóricos, que
se caracterizam pelo seu carácter académico; e os saberes técnicos, que são saberes que combinam
os dois anteriores, ou seja, «são saberes de aplicação que permitem à experiência aprofundar e
enriquecer esquemas que têm o seu fundamento na teoria científica» (ibidem:50). O autor referese ainda ao saber organizacional, que é o conjunto, o património dos saberes anteriores de uma
organização.
Também Usher e Bryant (1992) usam esta terminologia, substituindo saber por
conhecimento. No entanto, aprofundam mais a sua argumentação e não têm exactamente o mesmo
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entendimento desses termos. O conhecimento teórico não é situacional ou contextual, nem está
orientado para a acção, é impessoal e geral e tem como objectivo explicar a realidade através da
formulação de leis gerais sobre ela e não pretende actuar sobre ela. O conhecimento técnico diz
respeito ao saber como fazer, ou seja, aos procedimentos necessários para se atingir fins, ou
produtos, previamente determinados. O conhecimento prático é contextual, é situacional, refere-se
ao saber como actuar em concreto, é por isso dependente do contexto de actuação, o que não
acontece com o conhecimento técnico, que não depende do contexto concreto. No conhecimento
prático os fins e os meios não se encontram determinados previamente, dependem sempre do caso
específico, do contexto de actuação. O conhecimento prático tem ainda uma dimensão ética, o que
não acontece com o conhecimento técnico, que é sobretudo instrumental.
Barbier (1996b) também se refere aos tipos de saber tendo como pano de fundo a
distinção entre teoria e prática, embora sua tipologia seja mais complexa. A autora começa por
dizer que, tradicionalmente, se associa os saberes teóricos à teoria e, portanto, esses saberes são
disciplinares, universais, abstractos, dedutivos, aplicáveis e transponíveis para a prática. Por sua
vez, os saberes da acção associam-se às competências práticas, à experiência, ao informal, às
habilidades adquiridas na prática, são, portanto, saberes tidos como contingentes, locais,
efémeros, incertos. Posteriormente, avança para uma distinção com a qual se identifica mais.
Assim, distingue saberes objectivos, ou enunciados, de saberes detidos. Os primeiros são saberes
exteriores aos indivíduos, são acumuláveis, armazenáveis, transmissíveis, apropriáveis, são
enunciados proposicionais, são formalizações do real, como por exemplo um procedimento
técnico. Os segundos são a antítese dos primeiros, são indissociáveis dos indivíduos e inscrevemse na zona das capacidades, das atitudes.
Mas a autora defende que os saberes, desde que correspondam a enunciados, podem ser
mobilizados para a acção. De acordo com ela, existem os enunciados de tipo afirmativo e os de
tipo operativo. Os de tipo afirmativo referem-se às actividades de produção de representação do
real. Estes podem ser enunciados directamente ligados a um objecto, acontecimento ou situação,
são os enunciados descritivos que podem ser designados por «saberes factuais», que são, então, as
representações formalizadas das coisas; e podem ser também enunciados «relativos às relações
entre classes de objectos», que já remetem para a explicação, para a análise, para a compreensão,
a interpretação, a inteligibilidade, ou para a pesquisa, a estes enunciados, que já exigem um outro
nível de abstracção, a autora chama «saberes de inteligibilidade» e são estes saberes que usam o
«saber teórico» para poderem eles próprios existir (ibidem:14-15).
Os enunciados de tipo operativo referem-se à transformação da realidade, surgem,
portanto, na actividade concreta, mas exigem uma acção suplementar de tomada de consciência,
de explicitação e de verbalização por parte dos envolvidos nessa actividade de transformação da
realidade. Esse saberes operativos podem, por seu turno, ser divididos em três tipos de saberes: os
«saberes da rotina», que dizem respeito à estabilidade das operações e materiais usados nessas
operações, e que são atingidos através das actividades de rotina, de imitação e respectiva
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explicitação das operações; os «saberes métodos», que dizem respeito às actividades de
transferência, de transposição, de aplicação e exigem uma abstracção das regularidades
constatadas na estrutura dos procedimentos; e os «saberes da acção», que se referem à resolução
de situações inéditas que exigem o uso de uma multiplicidade de operações e materiais novos, o
que exige uma actividade mental específica relativamente a essa situação, que se traduz em novas
representações e enunciados relativos ao resultado da acção e do procedimento e materiais usados
para atingir esse resultado (ibidem:16).
Terminamos a referência às tipologias mais abrangentes apresentando a que foi
construída por Lundvall (2000). Para este autor podemos falar de saber factual, que é aquele que
se refere ao conhecimento dos factos, que assume a forma de dados e pode ser fragmentado e
transaccionado, sendo adquirido através da leitura de livros, da frequência de cursos, ou utilizando
uma base de dados. Podemos distinguir também o saber intelectual, que diz respeito ao
conhecimento dos princípios e das leis que regulam a natureza, o espírito humano ou a sociedade,
e cujas fontes de aquisição são as mesmas do tipo de saber anterior. O saber-fazer é outro tipo
identificado, e refere-se à capacidade de executar este ou aquele procedimento, sendo a sua
aquisição e desenvolvimento realizada no quadro da experiência individual ou de uma equipa e
mantém-se confinado a esse mesmo quadro. Por fim, temos o saber relacional, que se refere ao
saber procurar quem detém um saber ou um saber-fazer, e diz também respeito à capacidade
social de cooperar e comunicar com diferentes pessoas e técnicos especializados, sendo adquirido
na interacção social.
A propósito destes tipos de saber, o autor diz-nos que os dois primeiros são explícitos,
ou codificados, e são mais facilmente partilhados que os outros tipos de saber, que são mais
individuais e tácitos, mas tal não quer dizer que não existam saberes-fazer colectivos e que o
tácito não se possa explicitar, nomeadamente em situações de maior estabilidade. O autor termina
defendendo que estas oposições, entre saberes público e privado e entre tácito e codificado, têm
menos interesse do que a procura dos saberes «híbridos», ou seja, dos saberes que misturam todas
essas competentes (ibidem:150).
A abordagem deste autor permite-nos passar para a segunda forma de realização das
tipologias. Aquelas que se baseiam na distinção entre conhecimentos tácitos ou implícitos e
conhecimentos explícitos, que, como ficará evidente, se cruzam com as tipologias apresentadas
antes. Pineau (2001) é um desses autores. Para ele, o conhecimento tácito refere-se basicamente
ao saber-fazer e engloba simultaneamente elementos cognitivos, crenças, esquemas e outros
procedimentos. Trata-se de uma «unidade biocognitiva tão incorporada que no limite é
incomunicável explicitamente. Sente-se, ressente-se, cheira-se». Os «saberes explícitos», por sua
vez, são saberes formalizados, são formas de operar formalmente descritas (ibidem:339).
Sallis e Jones (2002) realizam também este tipo de diferenciação ao falarem da natureza
do conhecimento. Para eles existem duas grandes formas de conhecimento: o explícito, que é
preciso, formal, codificável, articulável e facilmente acessível e transmissível entre indivíduos e
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por isso ele pode ser facilmente procurado e usado para criar novo conhecimento; e o
conhecimento tácito, que, pelo contrário, é mais dificilmente comunicável e partilhável, é a
dimensão subjectiva do conhecimento, é pessoal e contextual por isso depende das experiências
pessoais e dos grupos, é relativo a sinais, intuições, sentimentos e imaginações, expressa-se por
metáforas e analogias, adquire-se de forma mais lenta que o conhecimento explícito, e não se
separa da actividade, diz respeito ao como fazer algo. Para estes dois autores, estes tipos de
conhecimento são complementares e é possível, tal como para Lundvall (2000), tornar o
conhecimento tácito em conhecimento explícito.
Um dos autores que mais se dedicou ao carácter tácito do conhecimento foi Schön
(1992, 1998), nomeadamente através do seu conceito de conhecimento na acção, que é o conjunto
de «conhecimentos que revelamos nas nossa acções inteligentes, sejam elas observáveis
exteriormente, como sejam as execuções físicas (...), ou se tratem de operações privadas, como é o
caso de uma análise instantânea de um balancete. Em ambos os casos o conhecimento está em
acção. Revelamo-lo através da nossa execução espontânea e hábil, e, paradoxalmente, somos
incapazes de torná-lo explícito verbalmente» (Schön, 1992:35). A este processo chama Giddens
(2000a:17,49) «a consciência prática», ou seja, «o conhecimento tácito que é habitualmente
utilizado no desempenho de sequências de conduta, mas que o actor não se encontra capaz de
formular discursivamente», ou, dito de outra forma, «um conhecimento incorporado naquilo que
os actores “sabem como fazer”», mas não conseguem expressar.
No entanto, Schön (1992:35) admite que é possível explicitar esse tipo de conhecimento
tácito através da reflexão que realizamos sobre as nossas acções e que, por exemplo, nos
permitem descrever as sequências de operações e procedimentos que executamos. São as nossas
«teorias» da acção. Mas tal processo reflexivo e descritivo do conhecimento na acção é já uma
construção, uma representação simbólica que trará consigo alguma distorção relativamente ao
conhecimento na acção em si e, portanto, estaremos já num outro nível do conhecimento, no nível
da explicitação e que poderemos designar como conhecimento sobre a acção realizada. A este
processo de explicitação chama Giddens (1995) a consciência discursiva, «isto é, aquilo sobre que
os actores são capazes de “falar sobre”» ou «são capazes de falar sobre o que fazem» (Giddens,
2000a: 49-50).
O que acabámos de referir leva-nos ao terceiro e último modo de classificação do saber
ou do conhecer que detectámos. Aquele que se centra precisamente na acção, na prática e a partir
daí estabelece as suas tipologias. Terssac (1996), numa abordagem que consideramos próxima da
de Schön (1992, 1998), refere-se: aos saberes para a acção, que são aqueles que orientam a acção
e são feitos de saberes anteriormente adquiridos; aos saberes sobre a acção, que são constituídos
através de «um retorno sobre a acção realizada», processo através do qual se transforma a acção
em saber sobre a acção; e ao «saber-dizer», que é a explicitação da acção e do saber na acção,
processo que torna possível criar o saber sobre a acção (ibidem:238,239). O autor refere-se ainda,
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por referência ao trabalho, aos saberes de planificação, aos saberes partilhados e ao saber
colaborar.
Beillerot (1998) é outro autor que estabelece a sua tipologia a partir da prática. Para ele,
todo o saber é saber-fazer, ainda que de ordem diferente. Desta forma, temos o saber-fazer
propriamente dito, ou seja, o saber que se refere à realização de uma prática concreta (nadar,
cozinhar, elaborar projectos), e temos o saber-fazer discursivo, que é um saber como fazer, que
pode não coincidir com o saber-fazer concretamente, isto é, pode-se saber como se nada sem se
saber nadar. O saber discursivo é uma técnica discursiva, enquanto o saber-fazer concreto é uma
técnica de transformação da relação do indivíduo com o meio.
Por fim, Cornu (2003) destaca também na sua tipologia os saberes ligados à prática.
Assim, refere-se muito brevemente aos «saberes», que são os saberes transmissíveis, os saberes
teóricos, passando de seguida a centrar-se nos saberes-fazer, no saber-viver e no saber conjecturar.
O saber-fazer adquire-se na prática, em contexto, e diz respeito ao domínio de uma tarefa. Mas
esse saber é inseparável do saber-viver na prática que enquadra a tarefa, no contexto da sua
realização. O saber-viver diz respeito a diferentes formas de «linguagem corporal» que «estão
largamente dependentes da utilização das capacidades sensoriais nas diferentes actividades,
capacidades estreitamente ligadas aos saber-fazer». E, conforme os casos, ou seja, o tipo de
actividade em causa, assim será «a vista», «o ouvido», o «olfacto», ou «o tacto» a dominar.
(ibidem:148). O saber conjecturar diz respeito à capacidade de prever, ou seja, ao ser-se capaz de
prever situações futuras, recorrendo-se a experiências passadas que permitem realizar
comparações pertinentes para a efectivação desse saber conjectural. Também neste tipo de saber
joga especial importância, segundo o autor, o ver e o ouvir contextual.
Desta forma, é evidente a multiplicidade de tipologias existentes, várias das quais são
sobrepostas, outras complementares, outras ainda opostas. Convirá, por isso, esclarecer o nosso
posicionamento relativamente a esta matéria, que, naturalmente, é fruto de todos esses
contributos.
Antes de mais, distinguimos conhecimento de saber. O conhecimento é, no nosso caso,
associado ao conhecimento abstracto, ou à informação de Caria (2003a, 2005b). Portanto, é
descontextualizado, existe independentemente dos indivíduos em situação de actuação concreta e
apresenta-se, normalmente, sob a forma escrita. O saber tem um carácter contextual, e, por isso
mesmo, está claramente ligado aos actores e suas actividades, assumindo relevo, neste caso, a
comunicação oral, gestual e visual. Quer um, quer outro, pode assumir diversas modalidades, que
seguidamente apresentamos sob a forma de quadro. Para além das modalidades, cada qual com
referência à especificidade de conhecimento ou saber em causa, o quadro refere-se também às
suas principais fontes e formas assumidas. A construção desta tipologia provisória fez recurso,
não só aos autores apresentados neste capítulo, mas também a autores antes citados (Cabo, 2000;
Charlot, 2000).
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Quadro nº 2 – Modalidades do conhecimento e do saber
Informação
Conheciment
o teórico: o
que é

Saber
Conhecimento procedimental: o que,
como e
quando fazer

Saber-fazer:
domínio da
actividade,
pequenas
alterações

Fontes: livros,
documentos
normativos,
bases de
dados, etc.

Fontes:
contexto de
interacção/
Acção; fontes
externas

Formas:
escrito,
formalizado,
codificado,
explicito,
colectivo,
exteriores ao
indivíduo;
descontextuali zado

Formas:
implícito/
Explícito;
individual/Col
ectivo
(comunidade
de prática);
oral; internos/
Externos ao
indivíduo;
contextual

Saber prático: Saber
situações
relacional:
complexas
procurar
quem sabe,
cooperar

Saber
conjecturar:
prever
situações
futuras

Saber
narrativo:
reportório
colectivo que
se mobiliza
para agir

Saber dizer/
Saber sobre a
acção:
explicita o
como fazer

Saber
categorial:
designar e
classificar
fenómenos da
acção

Saber
estratégico:
quando e
como avaliar
a acção; para
quê da acção

Saber
declarativo:
explicitar o
que é da
acção

Esta tipologia é estática, o que quer dizer que em acção toda esta multiplicidade de
saberes e formas de conhecimento se podem misturar. É aliás esta mistura, esta mestiçagem, como
referimos antes, que mais nos parece interessante. É esta dinâmica que faz com que autores como
Malglaive (1995), Lundvall (2000) ou Tochon (1996), nos falem respectivamente dos saberes em
uso, dos saberes híbridos e do saber focal, como vimos. Portanto, isto quer dizer que, por
exemplo, os conhecimentos teóricos ou os procedimentais podem ser mobilizados para a acção,
quer dizer também que os saberes contextuais se misturam com muita frequência, quer dizer ainda
que um indivíduo, ou um conjunto de indivíduos reunidos em torno de uma prática têm, ou podem
ter, em interacção uma multiplicidade de conhecimentos e saberes, têm um reportório individual e
colectivo. O interesse, na nossa perspectiva, é tentar perceber como e quando se articulam estas
diferentes modalidades.

4.3. A ESTRUTURA E A ACÇÃO: UMA RELAÇÃO MEDIADA PELA REFLEXÃO
Já antes nos referimos, em diferentes momentos, à forma como pensamos a relação
entre estrutura e acção. Recordamos que, embora reconhecendo a força da estrutura, não
limitamos a acção dos actores a um determinismo excessivo da mesma, tal como não caímos no
pólo oposto, ou seja, não concebemos a acção como simples resultado das vontades individuais
dos actores. Assim, reforçamos a ideia que entre estrutura e acção existe uma simbiose, uma
articulação, uma relação dialéctica, que poderá, conforme os contextos de actuação, permitir
maior ou menor grau de autonomia dos actores. Enfim, tal como Guerra (2002:21), pensamos que
o actor é capaz de dar «sentido à sua acção», de reflectir sobre ela, e que o seu comportamento
não pode ser pensado apenas como o resultado de um conjunto de normas totalmente
determinadoras da mesma. Existem sempre, mesmo nos sistemas sociais mais estruturados,
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espaços de liberdade, existem sempre margens de manobra para a acção alternativa,
nomeadamente em contexto de trabalho. São estes espaços que nos fazem concordar com Boudon
(1990:265), quando diz, a propósito das teorias da mudança social, que «as regularidades
estruturais sofrem numerosas excepções».
São vários os autores que nas suas análises têm realçado, em graus diferentes, o papel
do actor como sujeito não simplesmente subjugado à estrutura: Freire (1975, 1997, 2001), Cozier
e Friedberg (1977), Boudon (1990, 1995), Touraine (1994), Giddens (1995, 2000a), Friedberg
(1995b), Dubet (1996), Giroux (1997a), Apple (1996), Bonal e Rambla (1998), Caria (2005b),
entre outros.
A análise de Cozier e Friedberg (1977), centrada nas organizações, é bem elucidativa
desta forma de pensar a relação a que nos referimos. Para estes autores, se é verdade que o actor
«não existe fora do sistema que lhe define a liberdade e a racionalidade que pode usar na acção»,
também não é menos verdade que «o sistema não existe senão pelo actor, o único ser que lhe pode
dar vida e mudar-lhe o sentido» (ibidem:11). É esta perspectiva que faz os autores criticarem
aqueles que concebem a acção, nomeadamente a que ocorre nas organizações, como o simples
resultado de uma coordenação mecânica e um determinismo simplista resultante da estrutura, ou,
como eles referem, do modelo tecnocrático das organizações. Na vida real das organizações, e não
só, os actores «escapam» a esse modelo, porque há sempre «um mínimo de liberdade», por isso «a
conduta humana não deverá ser assimilada em nenhum caso ao produto mecânico da obediência
ou da pressão dos dados estruturais» (ibidem:41,42,45).
Duas décadas depois, Friedberg (1995b:16) reafirma este entendimento da relação entre
estrutura e acção, pois, se é «certo que os actores nunca actuam num espaço não estruturado» e
que a «sua racionalidade e a sua capacidade de escolha são pré-estruturados pela sua pertença a
culturas» e ainda que a «sua liberdade de acção (...) é restringida pelas condições materiais e
sociais que prevalecem no seu contexto de acção», que por sua vez «são escoradas por um
conjunto de estruturas e de regulações englobantes», tal facto não elimina a existência de margens
de liberdade dos actores para poderem escolher a sua conduta. Assim, a acção não deve ser
«redutível a tais estruturas englobantes», pois ela é, na verdade, «fruto de um bricolage pessoal
que combina numa disposição original elementos tirados dessas estruturações englobantes e das
considerações de oportunidade estratégica resultante das interacções e processos de troca nos
quais os actores se empenham localmente» (ibidem:16).
É este entendimento que faz com que o autor defenda também que a ordem local, tal
como a acção dos indivíduos, não é redutível «às grandes estruturações englobantes» e que ao
nível da acção humana podem estar inclusive fontes de mudança e transformação que se podem
traduzir em alterações dessas mesmas «estruturações» (ibidem:16,17,18). Como refere Silva
(1994:57), nos «contextos que são sempre estruturantes (...), utilizando recursos de racionalidade
e poder que são sempre limitados, envolvidos em rotinas práticas, os agentes são actores, mantêm
uma relação activa face aos constrangimentos e às condições de acção».
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No mesmo sentido dos autores anteriores vão as observações de Santos (2000:286), ao
afirmar que no interior «dos limites estruturais, há um oceano de contingências» e que as
«diferentes formas estruturais de poder social, de direito e de conhecimento» ao poderem
desenvolver-se num sentido de «abertura-de-novos-caminhos», provocam «contingência e podem
deslocar os limites» das formas estruturais existentes.
Na base deste processo dialéctico está, em nosso entender, a capacidade reflexiva dos
actores. Sem a reflexão, sem a existência de uma consciência, de um conhecimento de diferentes
níveis por parte dos actores acerca daquilo que os rodeia e da sua acção, o tal processo de
bricolage, de combinação entre estrutura e acção, não seria possível. Na nossa perspectiva, o autor
que melhor expressa as ideias que vimos expondo é Giddens (1995, 2000a), através da sua teoria
da estruturação ou, mais concretamente, da sua dualidade da estrutura.
Como nos diz Giddens (2000a), normalmente a acção e a estrutura aparecem como
realidades completamente distintas, em que a segunda determina a primeira. Não é esse o seu
entendimento, pois uma pressupõe a outra de forma dialéctica, ou seja, «as propriedades
estruturais dos sistemas são, simultaneamente, um meio e um resultado das práticas» desses
sistemas (Giddens, 1995:61), portanto a estrutura «é parte integrante tanto das condições como
das consequências» da acção (Giddens, 2000a:1). Por isso, o autor defende que a estrutura tanto
condiciona como possibilita e os actores tanto reproduzem as condições da sua acção, como a
podem alterar. Acção que pode traduzir-se em algo de novo, mas que, simultaneamente, se baseia
num passado. Por isso, Giddens (2000a:44) defende também que «a estrutura não deve ser
concebida como uma barreira à acção, mas sim como encontrando-se envolvida na sua
produção». Assim, a ideia de constrangimento estrutural é por ele rejeitada. Não concordamos
totalmente com o autor neste aspecto, pois pensamos que há casos em que há constrangimentos à
acção, o que defendemos é que os actores podem ultrapassar esses constrangimentos e, inclusive,
podem fazer deles fonte de uma acção alternativa.
Ainda de acordo com Giddens (1995, 2000a), a estrutura são as regras e recursos que se
organizam em propriedades dos sistemas sociais. As regras não devem ser vistas, em seu
entender, como simples proibições, determinações totalitárias da acção, porque, por um lado «não
existe uma relação única entre uma actividade e uma regra» e, por outro, «as regras e as práticas
só existem em conjunção mútua» (Giddens, 2000a:33). Ou seja, regras e recursos «são
mobilizados pelos actores através da produção de interacções, mas acontece que é também desse
modo que são reconstituídos através de tais interacções» (ibidem:45).
Ora, isto quer dizer que os actores têm conhecimento, reflectem sobre o que os circunda
e as suas práticas, que a própria acção pode ser entendida, como diriam Berger e Luckmann
(1999), ou Pais (2002), como fonte de conhecimento. Como afirma Giddens (2000a:47), os
actores não devem ser representados «como dopados culturais ou meros “suportes do modo de
produção”», sem consciência, sem qualquer tipo de reflexão acerca do que os rodeia e do que
fazem. É aliás esse processo reflexivo, que se traduz em consciência prática, consciência
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discursiva e reflexividade institucional (Giddens, 1992, 1995, 1997, 2000a,b), conceitos aos quais
já nos referimos anteriormente, que possibilita a dualidade da estrutura. Portanto, como vemos, o
elemento reflexivo dos actores joga uma importância fulcral na teoria da relação entre estrutura e
acção de Giddens. Ele é, como refere Couturier (2002), o eixo integrador entre estrutura e actor na
teoria em causa.
Terminamos como começamos, reafirmando que a acção é enquadrada pela estrutura,
mas o comportamento dos actores não se limita a esse enquadramento, não se trata, portanto, de
um determinismo que faz dos actores simples máquinas executoras, eles têm mãos, coração e
inteligência. Pensamos, tal como Caria (2005b:42), que esse não determinismo será, à partida,
mais sentido nos actores que lidam com os sistemas de informação, pois estes «profissionaistécnicos» terão que, «hipoteticamente», «ser mais competentes no uso de sistemas de regras». Isto
não quer dizer que também eles não estejam, de alguma forma, condicionados pelas estruturas de
informação (Lash, 2000a, 2000b) nos seus locais de trabalho, pois existirão contextos fortemente
normativos, mas pensamos que, por mais forte que seja essa normatividade, é sempre possível
fazer um uso recontextualizador do conhecimento abstracto que enquadre a sua acção.

4.4. PROCURANDO UM QUADRO GERAL DE ANÁLISE DO TRABALHO
Como o título indica, com esta secção pretende-se construir um quadro que permita
realizar um olhar o mais rigoroso possível sobre o trabalho. Trata-se de uma construção simples,
que procura apenas chegar à clarificação de alguns termos (que costumam ser usados quando nos
referimos ao trabalho e de forma mais geral à globalidade da acção humana) como forma de
melhor tentar perceber o conteúdo do trabalho. Prática, tarefa, actividade, acção, acto, entre
outros, são alguns dos termos usados para fazer referência ao fazer em geral e ao fazer ligado ao
trabalho em particular. Vejamos o que alguns autores nos dizem acerca desses termos, começando
por algumas abordagens mais gerais, para depois apresentarmos referências ligadas ao trabalho,
dando especial destaque ao conceito de comunidade de prática.
Ainda nesta secção abordamos, brevemente, outros temas também pertinentes para se
fazer uma análise dos contextos de trabalho: rotinas e zonas indeterminadas da acção; e a
autonomia dos actores.
4.4.1. Das tarefas às actividades: a pertinência do conceito de comunidade de prática
Para Giddens (2000:14) a acção não diz respeito a um conjunto «de actos discretos
combinados entre si, mas a um fluxo contínuo da conduta», trata-se de «uma corrente de
intervenções causais, concretas ou projectadas», trata-se do conjunto das actividades/actos
regularizados dos agentes. A acção é, por isso, «um processo contínuo, um fluir no qual o registo
reflexivo dos actores é fundamental» (Giddens, 1995:46). Portanto, parece-nos que para este autor
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acção e reflexão, de diferentes níveis, andam associadas, daí falar de conduta estratégica,
racionalização da acção, consciência prática, consciência discursiva, monitorização reflexiva da
acção, entre outros termos (Giddens, 1995, 2000).
A percepção e compreensão da acção, segundo o autor, com o qual concordamos, só é
verdadeiramente possível nos contextos de actuação, por isso ele defende que «as práticas sociais
são sempre actividades situadas» (Giddens, 2000:12).
Malglaive (1995:40) apresenta-nos uma reflexão complexa acerca da prática e da acção.
A prática diz respeito à «transformação intencional da realidade» por parte dos actores. Assim, ela
tem um objectivo, uma meta a atingir, o que pressupõe a existência de uma origem, ou seja, um
ponto de partida, uma determinada realidade na qual, por diversos meios, se investe a acção.
Portanto, da prática fazem parte os objectivos a atingir, a realidade e os meios para se atingir os
fins.
A prática pode ser de dois tipos diferentes, mas imbricados um no outro: a prática
material, portanto aquela que remete para as acções materiais; e a prática simbólica, que se refere
às representações do real, da matéria, representações que assumem a forma de enunciados e são
«formalizadas numa linguagem qualquer». As práticas simbólicas dizem, assim, respeito aos
discursos, aos códigos, às significações e significados, desempenhando um papel fundamental,
neste tipo de prática, a linguagem. Os dois tipos de prática simbólica mais facilmente
identificáveis são a prática científica, portanto a que se refere aos discursos relativos «ao real e ao
seu funcionamento», e a prática relativa à formalização dos procedimentos (ibidem:43, 45), ou se
quisermos e usando outros termos do autor já antes enunciados, são aquelas práticas que nos
levam para os saberes teóricos e para os saberes processuais.
Mas esta distinção não esgota a sua reflexão em torno da prática. Malglaive (1995)
refere-se ainda à acção observável, explícita, que inclui tanto a prática material como a simbólica
manifesta, e à acção inobservável, à acção mental, implícita, que designa por cognição. À
primeira chama a face exteriorizada da acção, à segunda chama a face interiorizada da acção, que
normalmente guia a anterior. A cognição, que é feita dos saberes em uso, organiza-se em sistemas
de representações (construções do pensamento) de objectos, de situações ou fenómenos e pode
assumir três tipos: representações pragmáticas, que «estão totalmente ligadas à acção e à
actualização dos estados e das transformações que nela se realizam»; esquemáticas, que «são
representações nas quais estados e transformações são agrupados em classes gerais articuladas
entre si», o que pressupõe um primeiro trabalho de formalização da acção; e conceptuais, que
«são representações em que o objecto é reconstruído sob a forma de modelo simbólico»
(ibidem:160-161).
O autor refere-se ainda à relação entre a acção (exteriorizada) e a cognição, distinguindo
três tipos de relações, não existindo entre eles barreiras intransponíveis: a acção não controlada
pela cognição, referente aos hábitos, aos automatismos que podem ser verificáveis tanto nas
práticas materiais como nas simbólicas; a acção acompanhada pela cognição, que diz respeito à
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explicitação das articulações dos procedimentos que permitem criar modelos que antecipam a
acção a realizar e os fins a obter; e a acção dominada pela cognição, que é referente aos casos em
que «a acção» se desenvolve inicialmente «na face interiorizada antes de se executar na face
exteriorizada», o que acontece nos casos em que nem os hábitos nem as acções acompanhadas
pela cognição se revelam suficientes para fazer face à situação e é preciso «um conhecimento das
leis de transformação do objecto que sofre a acção» (ibidem:175).
Cornu (2003) refere-se à acção, ao acto e à actividade para enquadrar as três grandes
correntes da análise do trabalho. O autor começa por realizar, tendo por referência Gagnepain
(1990), uma separação entre o sujeito (aquele que trabalha), o projecto (que tem a ver com a
concepção e a organização), os objectos (que dizem respeito aos materiais, ferramentas e aos
produtos efectuados), e o trajecto (que é o espaço-tempo que vai do projecto aos objectos
produzidos). A noção de trajecto pode ser melhor compreendida se concebermos o trabalho como
estando dividido em dois grandes momentos que se implicam um ao outro: o trabalho como
acção, ou seja, «o momento da representação do produto acabado, do acto e do trajecto, da
decisão e da organização», «e o momento da concretização do acto ou actividade» (ibidem:12).
Assim, o autor distingue: a acção, que se refere à «intelecção da concepção, da decisão e da
organização (do projecto)»; a actividade, que é a «intelecção da execução, da gestão, do uso (do
trajecto)»; e o acto, que articula a acção e a actividade, ou dito de outra forma, que dá conta da
«relação do trabalho vivo com o trabalho morto incluído nos meios de produção e nas formas de
organização, ou então, como fazem os ergonomistas,» da «relação da actividade com a tarefa». O
trabalho morto é o trabalho passado do indivíduo e o dos outros e que serve «para criar o mundo
artificial que o homem» interpõe «entre ele próprio e a natureza» (ibidem:13-14).
A análise ergonómica do trabalho baseia-se precisamente na distinção entre tarefa e
actividade. «A tarefa é uma prescrição externa ao operador» e a «actividade é aquilo que é feito,
aquilo que é posto em jogo pelo sujeito para realizar a tarefa» (Falzon e Teiger, 2001:166). Ainda
de acordo como estes dois autores, podemos falar de tarefa prescrita e tarefa efectiva para fazer o
mesmo tipo de distinção. A tarefa prescrita, ou a tarefa simplesmente, é explicitada em termos de
objectivos a atingir e dos seus termos, ou condições de execução. A actividade diz, então, respeito
ao desempenho ligado à tarefa. Entre uma e outra pode existir maior ou menor desvio, o que
depende, entre outros aspectos, da compreensão da tarefa por parte de quem a activa. Assim, a
actividade é sempre «uma construção singular» que retrata, simultaneamente, a tarefa prescrita e o
actor que a executa, bem como as suas competências, valores, entre outras características
associadas a ele (ibidem:169).
Jobert (2001) faz também, igualmente a propósito da distinção entre tarefa (trabalho
prescrito) e actividade (trabalho real), alusão ao desvio que normalmente ocorre entre uma e outra.
Para ele, tal desvio pode ficar a dever-se a um desconhecimento ou falha dos prescritores
relativamente à realidade, resultando desse facto um concepção errada de modos de operar. Pode
também resultar da distância que vai entre a concepção de regras de acção, que se referem a
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situações padronizadas e estabilizadas, e as situações reais de implementação de tais regras que
estão sujeitas à variabilidade, à eventualidade. Por fim, há ainda a distância entre o discurso
acerca da coisa e a coisa em si, ou seja, há sempre algo da realidade que foge ao discurso acerca
da realidade.
Malglaive (1995) também efectua esta distinção entre tarefa e actividade, salientando
que a actividade tanto se refere à execução aproximada do procedimento prescrito, como ao
desenvolvimento de actos não previstos nessa prescrição, resultando dessa actuação improvisada,
muitas vezes, resultados positivos.
Por tudo isto defendemos, como acima dissemos, que o trabalho, tal como a acção em
geral, não é somente a aplicação da norma, da regra, da informação, mas deste aspecto falaremos
com maior pormenor adiante. Para já realçamos a ideia que distingue tarefa prescrita (projecto),
actividade (trajecto/execução) e acto (mediação entre uma e outra), que designaríamos por
mediação reflexiva da acção.
Terminamos esta discussão em torno dos termos antes referidos, chamando a atenção
para o conceito de comunidade de prática de Wenger (2001), que nos parece ser um conceito
pertinente para a realização da análise do trabalho em várias dimensões. Santos (2002:4)59 salienta
a sua importância para se poder captar «a forma como as actividades locais são organizadas e se
interligam no sistema social mais amplo», portanto a autora dá relevo à potencialidade do
conceito para se conseguir compreender «a localidade da prática», sem no entanto se ficar apenas
preso nessa dimensão. Matos (2002:9), liga claramente o conceito de comunidade de prática «a
um domínio de trabalho», a um sector qualquer do trabalho. Martins (2002:10) afirma que «o
objecto de estudo e de análise nas comunidades de prática» são os «saberes em uso» de
Malglaive, e são também o fazer e o como se fazer. Também Santos (2002) alerta para esta
dimensão da comunidade de prática, ou seja, para a sua pertinência para se estudar o
conhecimento e a aprendizagem situada. Assim, podemos dizer à partida que o conceito é
relevante para se estudar a prática em causa e as aprendizagens e saberes a ela associados,
aspectos que retomaremos adiante.
Mas, o que é afinal uma comunidade de prática? Wenger (2001) desenvolve este
conceito num quadro mais amplo de uma teoria social da aprendizagem, na qual a participação
social é vista como um processo de aprender e conhecer. Como acabámos de dizer, este aspecto
será retomado com mais pormenor adiante, interessando-nos no momento apenas elucidar o
conceito em si.
O autor começa por afirmar que a prática é uma forma de falar dos recursos históricos e
sociais, dos quadros de referência e também das perspectiva partilhadas por actores que, dessa
forma, se podem comprometer numa acção conjunta. Mas não se trata apenas de discurso, trata-se
de fazer efectivamente e de fazer com significado social, ou seja, a prática é sempre uma prática
social, pois, como elucida Wenger (2001:71), o «conceito de prática remete para fazer algo, mas
59

A autora desenvolveu o seu doutoramento com base no conceito de comunidade de prática (Santos, 2004).
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não simplesmente fazer algo em si mesmo e por si mesmo; é fazer num contexto histórico e social
que outorga uma estrutura e um significado ao que fazemos. Neste sentido, a prática é sempre
uma prática social».
O seu conceito de prática inclui tanto os aspectos explícitos como os implícitos do fazer,
inclui o que se diz, se expõe e o que se cala e se dá por dito, inclui «a linguagem, os instrumentos,
os documentos, as imagens, os símbolos, os papéis definidos, os critérios especificados, os
procedimentos codificados, as regras que as diversas práticas determinam para uma variedade de
propósitos. Mas também inclui todas as relações implícitas, as convenções tácitas, os sinais subtis,
as normas não escritas, as intuições reconhecíveis...», por isso o seu conceito de prática não
reflecte a dicotomia acção/conhecimento, ou manual/mental, ou ainda concreto/abstracto, pois o
«processo de participar numa prática implica sempre (...) actuar e conhecer ao mesmo tempo. Na
prática, a chamada actividade manual não é irreflexiva e a actividade mental não é incorpórea» e
as «comunidades de prática» incluem tudo isto, portanto, nelas tanto há conhecimento/saber,
como acção (ibidem:71-72).
Mas nem toda a prática, apesar de ser sempre social, se enquadra no conceito de
comunidade de prática, assim como nem todas as comunidades são comunidades de prática. Para
que tal aconteça tem que existir uma associação entre uma prática específica e uma comunidade,
ou, talvez melhor, tem que haver uma comunidade que tenha uma prática específica. Wenger
(2001) identifica três dimensões interdependentes da prática que dão coerência a uma comunidade
e assim tornam possível falar-se de comunidade de prática. Em primeiro lugar, tem que existir um
compromisso mútuo entre os elementos de uma comunidade que em conjunto levam a cabo
determinada prática com o objectivo de chegarem a um mesmo produto final. Tal implica a
interacção entre os membros dessa comunidade, interacção que não tem de ser necessariamente
realizada com base na proximidade física dos seus membros, embora tal proximidade favoreça a
interacção necessária. Os membros de uma comunidade de prática não se constituem como um
grupo uniforme, têm papéis diferentes, entram em conflito, têm saberes diferentes que se
completam e sobrepõem, etc., mas o facto de terem entre eles um compromisso mútuo permite
também falar-se da existência de uma certa homogeneidade.
Em segundo lugar, temos «a negociação de um empreendimento conjunto», ou seja, a
comunidade de prática é o resultado de um processo colectivo de negociação de resposta local às
condições, aos recursos e limitações da situação vivida pelos seus membros, sem que isto queira
dizer que a prática desenvolvida seja cega e totalmente independente dos condicionalismos
externos, mas ela constitui-se sempre como uma resposta local assente na responsabilização
mútua dos seus membros (ibidem:105-110).
Por fim, a comunidade de prática assenta também num reportório partilhado que vai
sendo criado no desenvolvimento da prática através do tempo. Esse reportório diz respeito ao
conjunto de recursos partilhados pelos seus membros e usados para a concretização da prática, e
inclui não só actuações como também artefactos. Ele «inclui rotinas, palavras, instrumentos,
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maneiras de fazer, relatos, gestos, símbolos, estilos, acções ou conceitos que a comunidade
produziu ou adoptou no curso da sua existência e que passaram a fazer parte da sua prática»
(ibidem:110).
Lash (2000) também nos fala das comunidades de prática, apresentando o seu conceito
dimensões semelhantes às de Wenger (2001). As principais características das comunidades de
prática tal como Lash as define (2000a) são: a existência de um conjunto de indivíduos que
partilham significados; que partilham uma prática que tem por finalidade a produção com êxito de
um produto comum; prática que exige interacção, comunicação entre os seus membros; prática
que exige instrumentos e ferramentas com que se trabalha, incluindo a linguagem e a informação;
que implica ainda um envolvimento afectivo com o produto e as ferramentas da prática por parte
dos membros, a geração de padrões específicos, e a responsabilização dos seus membros.
Pensamos que o conceito de comunidade de prática destes autores, sobretudo o de
Wenger (2001), ajuda na análise daquilo que se constitui como o conteúdo do trabalho,
particularmente do trabalho realizado em conjunto. Nestes casos parece-nos que os elementos
constituintes de análise do trabalho são a prática, composta por tarefas, actividades e actos, levada
a cabo por um conjunto de actores que procura a realização de um produto final a partir de um
compromisso mútuo, de um empreendimento conjunto e de um reportório partilhado. Este
conceito permite-nos igualmente pensar o local, pensar a existência de comunidades de prática no
trabalho, mesmo num tempo de descontextualização e de individualização a que antes nos
referimos.
4.4.2. Outros elementos de análise do trabalho
O quadro geral de análise do trabalho acima apresentado necessita ainda de outros
elementos relacionados com os descritos. Pensamos, particularmente, na questão da autonomia
dos actores, na questão das rotinas e das zonas indeterminadas da acção de que nos fala Schön
(1992, 1998). Assim, podemos perguntar, por exemplo, no contexto da presente análise: o que é a
rotina? O que são as zonas indeterminadas do trabalho? Até que ponto a maior ou menor
autonomia dos trabalhadores lhes permite realizar, no desenrolar da sua actividade, desvios
maiores ou menores relativamente às tarefas prescritas? Ou até que ponto os trabalhadores mais
autónomos lidam melhor com as rotinas e seus problemas e com as situações verdadeiramente
complexas, entenda-se novas, da acção?
A prática profissional pode ser dividida em zonas mais ou menos familiares. Assim,
distinguimos as situações de rotina, ou situações familiares, as situações não tão familiares e as
zonas indeterminadas da prática (Schön, 1992, 1998; Reich, 1996). As primeiras reportam para
um exercício rotineiro de acções, regras e procedimentos, trata-se de dar cumprimento a
actividades através de acções repetitivas que conduzem a um produto final esperado. São acções
orientadas por procedimentos estandardizados e regras codificadas. Ao contrário do que se possa
pensar, as rotinas também fazem parte de profissões não manuais, como sejam, por exemplo, as
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ligadas ao processamento da informação. As segundas dizem respeito a situações que escapam à
rotina, embora possam ser resolvidas ainda por referência às regras de referência. Por fim, temos
as zonas indeterminadas da acção, que remetem para situações completamente inesperadas,
incertas, únicas e muitas vezes causadoras de conflitos. Em todas estas situações da prática
surgem problemas, embora de grau diferente e em todas elas pensamos haver espaço para o uso
alternativo das regras e recursos, mesmo nas situações de rotina.
Quanto à questão da a autonomia, esclarecemos que a que nos interessa não é tanto
aquela das discussões realizadas na sociologia das profissões e que desembocam no maior ou
menor estatuto das profissões e das ocupações (Macdonald, 1995; Rodrigues, 1997). A autonomia
que nos interessa questionar é, sobretudo, aquela que nos locais de trabalho permite, ou não, aos
actores um uso alternativo dos recursos que dispõem e das regras enquadradoras da prática,
nomeadamente do conhecimento teórico e do conhecimento procedimental, que, como vimos,
compõem a informação/o conhecimento abstracto, tal como o definimos. É essa autonomia real,
que se constrói no local em interacção com o exterior e não tanto a decretada, que nos interessa
analisar em particular (Caria, 2005b).

4.5. SABER E APRENDER EM CONTEXTO DE TRABALHO
Como dissemos antes, interessa-nos problematizar o contexto de trabalho como local de
conhecimento, de saber, de educação e aprendizagem. Realizamos esta abordagem duma forma
geral, embora tenhamos por foco particular de análise o trabalho que exige o contacto e o uso de
conhecimento abstracto e o trabalho realizado de forma interactiva, em grupo. É, portanto, o
trabalho técnico-intelectual e a recontextualização do conhecimento abstracto que ele pressupõe
que nos interessa (Caria, 2005b). Dividimos esta secção em três pontos: o primeiro dedica-se à
questão do conhecimento e do saber em contexto de trabalho; o segundo dedica-se ao trabalho
como factor e meio de aprendizagem; e o terceiro procura realizar uma síntese entre os dois
pontos precedentes, que estão intimamente ligados.
4.5.1. O conhecimento e o saber em contexto de trabalho
A problematização do trabalho como local de conhecimento e saber é uma questão que
vem sendo discutida desde há muito tempo. Tais discussões centram-se nos saberes e
conhecimentos possuídos e usados na prática pelos profissionais em geral (Schön, 1992, 1998;
Rodrigues, 1997; Caria, 2005b), ou por algum tipo particular de trabalhadores, como sejam os
professores (Tochon, 1993; Alarcão, 1996a; Perrenoud, 1999; Caria, 2000a; Braga, 2001; Maroy,
2001), os educadores ou técnicos de educação de adultos (Usher e Bryant, 1992; Usher et al.,
1997; Loureiro, 2005), os médicos (AA.VV, 2000; Hargreaves, 2000), os médicos veterinários
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(Caria, 2005a), os técnicos agrícolas (Pereira, 2005), os engenheiros (AA.VV, 2000), entre muitos
outros.
Assim, pode-se dizer que estas discussões centram-se, grosso modo e de forma directa
ou indirecta, na base do saber profissional e na dinâmica que esse saber e conhecimento, tal qual
os definimos anteriormente, assumem na prática profissional ou ocupacional. É também sobre
estes aspectos que nos vamos debruçar. De que é composto o saber dos profissionais? Qual é a
relação que os práticos têm com o conhecimento abstracto? Como, na prática, se misturam, ou
podem misturar, conhecimento e saber? Enfim, como gerem os práticos os conhecimentos e os
saberes quando actuam?
No trabalho mobilizam-se vários tipos de saberes e de conhecimento (Malglaive, 1995;
Barbier, 1996a; Terssac, 1996; Perrenoud, 1999; Caria, 2003a), quer de forma combinada, quer de
forma separada, ocupando lugar central neste processo, e em muitas das manifestações dinâmicas
dos saberes e dos conhecimentos em contexto de trabalho, a atitude reflexiva dos actores. Antes
de nos dedicarmos ao aspecto dinâmico do saber e do conhecimento profissional, vejamos
algumas opiniões acerca do que se constitui como a base do saber profissional ou ocupacional.
4.5.1.1. A base do saber profissional

Parece existir uma certa concordância quanto à diferença do carácter do saber de sector
profissional para sector profissional, o que depende daquilo que se constitui como o centro de
gravidade desse saber. Há sectores onde a base do saber assenta no que designámos por
conhecimento abstracto, ocorrendo o contacto e a aquisição desse conhecimento, por parte dos
profissionais, a partir de formações iniciais organizadas. Há outros sectores profissionais ou
ocupacionais em que a base do saber depende essencialmente dos saberes contextuais e
experienciais dos actores. Assim, no primeiro caso, assume maior relevo o conhecimento
científico e os saberes são mais codificados, estruturados, explícitos e partilhados colectivamente,
no segundo os saberes são essencialmente tácitos, não codificados e assumem sobretudo uma
forma individual. Mas, quer num caso quer noutro, os saberes que emergem da acção são de muita
importância. A participação ou não dos sectores profissionais em mercados concorrenciais
também parece afectar a base dos seus saberes, sendo que a inovação e a rápida difusão dos
saberes assume particular relevo no primeiro caso e menor importância no segundo (AA.VV,
2000).
Existem diversos estudos comparativos que nos procuram mostrar a variação do saber
tendo em conta o tipo de profissão ou ocupação em causa. As comparações mais frequentes
tratam de analisar as diferenças e também as semelhanças entre os professores e outras profissões
com outras características, como sejam os médicos, os engenheiros, os advogados, os
profissionais das tecnologias da informação e comunicação, entre outros.
Perrenoud (1999) diz-nos que nas verdadeiras profissões (médicos, engenheiros,
arquitectos, advogados, etc.) os saberes estão fortemente organizados, codificados, são
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amplamente reconhecidos e também partilhados no seio dessas profissões. Nestes casos, a
transmissão dos conhecimentos e saberes aos futuros profissionais é relativamente fácil e faz-se
pela transmissão de conceitos e procedimentos em local de educação formal e também em local
de trabalho. No caso dos professores, os seus saberes são mais ambíguos, bem como a sua relação
com o conhecimento, pois, entre outras razões, eles não recolhem nas ciências da educação
recursos equivalentes aos que os médicos e engenheiros, por exemplo, encontram nas ciências que
estão na base da sua formação. O saber dos professores é um saber essencialmente privado, pouco
partilhado e sem uma linguagem específica e comum. Apesar desta diferenciação, o autor
considera que a ambiguidade dos saberes existe também, embora em menos grau, no que designa
por verdadeiras profissões e que elas não devem ser consideradas como uma simples utilização da
tecnologia e da ciência, pois, como todas profissões ou ocupações, elas desenvolvem também
saberes a partir de constatações pragmáticas.
Um outro estudo promovido pela OCDE comparou também o saber dos professores
com o dos médicos e engenheiros, tendo chegado a resultados semelhantes aos do autor anterior.
Assim, conclui-se que o saber dos docentes é essencialmente tácito, que assenta nas suas
experiências individuais, que se trata de um saber que não se apoia num corpo científico nem num
conjunto de resultados de investigações que ajudem as suas práticas, o que faz com que exista
uma ausência de vocabulário técnico e que a sua linguagem seja muito simples do ponto de vista
conceptual, e que a sua acção seja mais orientada pelo impulso e pelo sentimento que pela
racionalização da mesma. Assim, trata-se, de acordo com este estudo, de um saber muito rico do
ponto de vista do saber-fazer pessoal e tácito, mas muito pobre do ponto de vista do saber
partilhado e codificado. Quanto ao saber dos médicos, assenta grandemente no conhecimento
científico, organiza-se numa formação inicial e contínua que combina cada vez mais a instrução
teórica com a formação prática, é mais codificado e partilhado colectivamente, mas isso não quer
dizer que todos os médicos realizem o uso desse saber da mesma forma. O saber dos engenheiros
é fruto de uma articulação entre o conhecimento transmitido nas universidades (codificado,
explícito) e o saber adquirido nas empresas (saber-fazer), trata-se, portanto, de um modelo
interactivo de construção do seu saber, é um saber constituído por conhecimento científico e
tecnológico e por saber-fazer (AA.VV., 2000).
Hargreaves (2000), partindo de parâmetros que considera influenciarem a base do saber
dos profissionais, comparou também o saber dos professores com o dos médicos. Um desses
elementos é a base científica dos saberes de uns e de outros. No caso dos médicos, considera-se
que a estrutura do seu saber é essencialmente feita de conhecimento científico, o que não ocorre
com os professores, pois as ciências que enquadram a sua formação não conseguiram criar um
corpo útil para a sua prática, baseando-se esta muito em saberes experienciais. Outro elemento de
comparação, aliás intimamente relacionado com o anterior, é a formação de base ou inicial de uns
e de outros. Considera-se que a formação dos médicos assenta numa transmissão efectiva dos
conhecimentos e saberes dos especialistas para os iniciados, enquanto no caso dos professores
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esse tipo de transmissão é negligenciada. Um terceiro elemento de comparação é a participação
dos profissionais em exercício em programas investigação e produção de conhecimento. No caso
dos professores há uma baixa participação nesse tipo de programas, por isso muito do
conhecimento que lhes chega é produzido por outros, no caso dos médicos sucede o inverso, pois
muitos deles fazem investigação e produzem eles próprios conhecimento que depois usam. Um
outro elemento de comparação é a partilha, ou difusão, maior ou menor, dos saberes,
considerando-se que ela é muito maior no caso dos médicos que no dos docentes. Apesar de todas
estas diferenças, o autor considera que há pelo menos uma semelhança entre estas profissões: a
existência de um saber modelado pela experiência, embora isto seja mais determinante nos
professores.
Foray (2000) realizou o mesmo tipo de comparação e chegou, grosso modo, às mesmas
conclusões: o saber dos professores é mais tácito, enquanto o dos médicos é mais codificado, mas
ambos os casos têm no seu saber elementos de um e de outro tipo de saber.
No geral, concordamos com as conclusões destes estudos, mas consideramos que do
saber dos professores e também de outros trabalhadores do sector educativo, como sejam os
técnicos de educação de adultos, faz parte também o conhecimento abstracto, embora este possa
não estar organizado de forma tão estruturada como no caso de outras profissões ou ocupações.
Na verdade, muitos dos técnicos de educação de adultos não têm uma formação prévia sobre este
tema antes de entrarem no mercado de trabalho.
Seja como for, o que nos parece relevante é que em todas as profissões, ou pelo menos
nas que apelidamos de técnico-intelectuais (Caria, 2003a; 2005b), e no exercício prático das
mesmas, estão presente, em grau diferente, a ciência, a técnica e a arte (Schön, 1992, 1998), o
conhecimento teórico e o conhecimento prático (Infante et al., 1996; Perrenoud, 1999), o saber
focal (Tochon, 1996), o saber em uso (Malglaive, 1995). Portanto, consideramos que o saber
profissional é feito de várias dimensões, umas mais teóricas outras mais práticas, como nos
provam vários estudos (Barbier et al., 1996; Caria, 2005a; Loureiro, 2005; Pereira, 2005). Ele é
feito de saber contextual e de conhecimento abstracto tal como os definimos acima. Os práticos
quando actuam fazem uso dos seus saberes e mantêm uma relação prático-contextual com o
conhecimento abstracto que mobilizam para agir, podendo, ou não, combinar este conhecimento
com aqueles saberes. Neste exercício ganha relevo, como dissemos antes, a atitude reflexiva dos
actores, o conceito de competência entendido como a mobilização de recursos vários, entre os
quais estão, ou podem estar, os saberes e o conhecimento abstracto, para se agir (Le Boterf, 1995,
2001; Terssac, 1996; Perrenoud, 1999, 2001).
Consideramos que quando há mobilização de conhecimento abstracto para se agir ela
não será, a maior parte das vezes, meramente aplicativa, mesmo no caso da rotina profissional, ou
seja, a relação do profissional com um conceito ou com um procedimento formalizado será
essencialmente prática. Pensamos, ainda, que quando há uma articulação entre os saberes
contextuais e o conhecimento abstracto mobilizado para a acção, este passará a fazer parte do
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saber do profissional, ou seja, pensamos que sempre que ocorre esta interpenetração o
conhecimento torna-se saber, passando a fazer parte do reportório do profissional.
4.5.1.2. A dinâmica do saber profissional

Estes últimos aspectos remetem-nos para o que designamos por dinâmica do saber
profissional. Centremo-nos, então, em alguns dos seus aspectos, que estão intimamente
articulados entre si: o trabalho como local de uso, mobilização, gestão de saberes e conhecimentos
variados; como local de construção e reconstrução do saber e, portanto, de enriquecimento do
reportório existente; e como local de transferências de saberes de vária ordem.
Os práticos na sua actuação vão mobilizando e gerindo os seus saberes e o
conhecimento de acordo com as situações com que se vão deparando. Assim, e ao contrário do
modelo da racionalidade técnica, que concebe a prática profissional como um exercício de
aplicação na prática do conhecimento teórico e procedimental, pensamos que o exercício
profissional pode ir muito para além desse mecanicismo.
É verdade que há situações em que os profissionais fazem um uso “reprodutor” do
conhecimento, usando os termos de Bernstein (1993, 1998). Estas são as situações da rotina
profissional (Schön, 1992, 1996, 1998). Mas, mesmo nestes casos, consideramos que esse tipo de
uso do conhecimento abstracto não é, a maior parte das vezes, totalmente reprodutor, porque cada
contexto de actuação e os seus profissionais farão um uso próprio desses princípios teóricos e
procedimentais. Portanto, como referem Usher e Bryant (1992), não se tratará, a maior vezes,
apenas de uma mera transposição da teoria para a prática profissional. A teoria não se aplica
sempre de forma mecânica na prática profissional, trata-se mais de um processo de relação com o
conhecimento desenvolvido pelos actores (Beillerot, 1998).
Desta forma, pensamos ser possível falar-se em recontextualização do discurso oficial
(Bernstein, 1993, 1998) ou do conhecimento abstracto (Caria, 2003a, 2003b, 2005b) nas situações
de rotina profissional e também em situações que fogem a essa rotina. Ou seja, os técnicosintelectuais podem «mobilizar, reorganizar e actualizar em novos contextos (em síntese,
recontextualizar) conhecimentos-informações abstractos (geralmente referidos na bibliografia
como teorias ou saberes teóricos)» (Caria, 2003b:13). E, de acordo com este autor, podem fazê-lo
de duas maneiras: através do sentido interpretativo e justificativo do saber, ou seja, através do uso
do conhecimento abstracto com a finalidade de «interpretar e/ou explicar as situações-problema»
e de legitimar a sua actividade; e através do sentido «técnico-estratégico» do saber, isto é, através
do uso do conhecimento abstracto que lhes permite o uso variado de recursos disponíveis para
agir (Caria, 2003a:11).
Assim, pensamos que, de uma forma geral, o uso do conhecimento abstracto na prática
profissional é um uso recontextualizador, por isso ele materializa-se de acordo com os actores que
o usam, ele terá em conta, precisamente pelo uso que dele é feito, os contextos práticos de
actuação dos profissionais (Schön, 1992, 1998; Caria, 2005b). Portanto, há efectivamente
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situações da prática profissional que são fortemente orientadas pelo conhecimento abstracto, mas
não concebemos essa orientação como o modelo da racionalidade técnica instrumental a concebe,
pois mesmo em locais de trabalho muito estruturados haverá sempre espaços, brechas, para se
fazer um uso, uma mobilização própria desse conhecimento (Apple, 1996, 1997). Enfim, como
refere Tochon (1996), a mobilização dos conhecimentos teóricos, descontextualizados por
abstracção, para os contextos de trabalho exige sempre um exercício de recontextualização
profissional. Terssac (1996) fala-nos do exercício de adaptação a realizar por parte dos práticos
sobre os conhecimentos adquiridos pela formação inicial ou contínua, para que estes possam ser
úteis à extrema variabilidade e singularidade dos contextos de trabalho.
Esta visão permite passarmos da abordagem dualista da relação entre a teoria, ou o
conhecimento abstracto, e a prática, ou os saberes, em que a primeira se sobrepõe e comanda
totalmente a segunda, para uma visão integradora dessa relação, para uma visão interactiva (Usher
e Bryant, 1992; Barbier, 1996b; Tochon, 1996; Grize, 1996; Usher et al., 1997). Permite-nos
passar da concepção da racionalidade técnica instrumental para a concepção da epistemologia da
prática profissional de que nos fala Schön (1992, 1996, 1998): a prática reflexiva. É esse tipo de
epistemologia que permite realizar usos recontextualizadores do conhecimento abstracto.
Tendo também em consideração as situações de rotina e as situações familiares da
prática profissional, podemos dizer que nela estão ainda presentes saberes contextuais de vária
ordem. Os saberes-fazer, que são muitas vezes enquadrados pelo conhecimento teórico e pelo
conhecimento processual, serão os mais comuns (Malglaive, 1995). Mas estão também presentes
o saber categorial, o saber dizer e o saber narrativo, entre outros.
Para além destas situações da prática, os profissionais deparam-se também com
situações inesperadas, com situações novas, incertas, com as situações complexas de que fala
Perrenoud (1999), ou as zonas indeterminadas da prática como diz Schön (1992, 1996, 1998).
Nestes casos, de acordo com este autor, o conhecimento abstracto e o seu uso “aplicativo” por si
só não se revela suficiente. Nestes casos inesperados, de surpresa, os práticos fazem uso da arte,
que é um tipo de saber assente na improvisação, na imaginação, na criatividade do prático, que a
partir do desenvolvimento de um processo de reflexão na acção (conversação reflexiva com a
situação), põe em causa os seus saberes fundados sobre as regras, as teorias e todo o conjunto de
outros saberes provenientes da sua prática, enfim põe em causa o seu saber da acção. Ou seja,
reestrutura os seus saberes, o seu reportório, e experimenta novas acções por forma a tentar
ultrapassar os problemas com que se deparou, comportando-se como um investigador.
Portanto, e ao contrário do que possa pensar-se, essa arte não surge do nada, ela tem por
referência os saberes anteriores, dos quais podem fazer parte também o conhecimento teórico e
técnico dos práticos. Como refere Alarcão (1996b:13): a arte de que nos fala Schön (1992) é um
saber «sólido, teórico e prático, inteligente e criativo que permite ao profissional agir em
contextos instáveis, indeterminados e complexos». Assim, o saber revelado nestas alturas e a
improvisação manifestada pelos práticos, assenta, a maior parte das vezes, num reportório sólido
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que permite que tal “improvisação” tenha efeitos positivos. Como diz Tochon (1993, 1996), tratase de uma improvisação bem planificada, assente na experiência dos actores.
Mas a resposta ao inesperado não ocorre apenas pela reflexão na acção. Pode dar-se
também pela reflexão sobre a acção realizada, ou seja, o prático reflecte sobre o que fez
procurando vislumbrar o que do seu saber falhou. Pode dar-se ainda pela reflexão sobre a reflexão
na reflexão anteriormente realizada, processo que permite ao prático modelar a acção futura
(Schön, 1992, 1998). Neste caso estaremos próximos do que Gabiña (1995) chama de reflexão
prospectiva, ou daquilo que Cornu (2003) designa por saber conjecturar. Todos estes tipos de
reflexão compõem a arte que serve para enfrentar as tais zonas indeterminadas da acção (Schön,
1992, 1996, 1998).
Assim, em situações complexas da prática os profissionais farão uso dos seus saberes de
uma forma dinâmica, reorganizando-os. Saberes e reflexão, ou diferentes tipos de reflexão,
interpenetram-se num processo de reconstrução do saber existente. E nesse processo, como nos
diz Malglaive (1995:180), os práticos têm muitas vezes necessidade de procurar conhecimentos
teóricos e processuais novos para darem conta da nova situação, ou seja, mobilizam «saberes
formalizados e instrumentos de formalização» por forma a que eles «se tornem saber em uso e
não permaneçam formalismos abstractos». Nestes casos é, então, o próprio trabalho que exige,
que promove a procura de conhecimento abstracto. Portanto, como refere Freire (2001:21,22), o
exercício da profissão comprometida, nomeadamente em situações de incerteza, exige
«humanismo», e a consideração dos saberes comuns, mas também exige o «carácter técnico» do
conhecimento.
É neste tipo de situações de incerteza que os analistas simbólicos (Reich, 1996) se
revelam, conseguindo resolver os problemas mais complicados através do uso criativo do
conhecimento teórico articulado com o seu saber experiencial. Tal procedimento baseia-se na
capacidade de abstracção, de experimentação, de visão sistémica da realidade e dos problemas e
ainda na capacidade de colaboração (Reich, 1996). Será nesta zona da prática profissional que
ganhará maior relevo o trabalho do prático reflexivo (Schön, 1992, 1996, 1998), dos engenheiros
do saber (Hargreaves, 2000), do profissional-técnico (Caria, 2003a).
De acordo com que referimos, pensamos que nas zonas indeterminadas da acção os
profissionais farão uso do seu reportório de saber e também de novos conhecimentos abstractos
que necessitam para dar resposta a tais situações, podendo estes passar a fazer parte desse mesmo
reportório.
Assim, defendemos que os profissionais na sua actuação, da qual fazem parte tanto as
situações de rotina como as zonas indeterminadas, gerem vários tipos de saberes e conhecimentos.
Põem em prática o seu saber focal (Tochon, 1996), o seu saber accionável (Argyris, 2003), o seu
saber em uso, que, como vimos, é composto por conhecimento teórico, processual, saber-fazer e
saber prático (Malglaive, 1995), podendo, em certos casos, realizar aquilo a que Caria (2002a)
chama de racionalização da sua cultura profissional, ou seja, a realização de uma articulação entre
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conhecimento abstracto e saber contextual, entre reflexividade institucional e interactiva, para
actuarem. Eles gerem, como referem Sallis e Jones (2002), conhecimento formal, declarativo,
explícito e saber informal, tácito, numa relação que idealmente deve ser de complementaridade e
fusão para que as organizações tenham êxito.
Desta forma, os práticos (práticos reflexivos, analistas simbólicos, técnicos-intelectuais)
no desenrolar da sua actividade desenvolverão um exercício reflexivo de mestiçagem, de
articulação, entre diferentes tipos de saberes e conhecimentos. Estes, uma vez postos em prática,
passarão a fazer parte também do seu saber, como dissemos antes, pois o seu uso será mais
recontextualizador do que apenas reprodutor. É que, como diz Jobert (2001:230), «trabalhar não
consiste nunca em uma pura execução de normas antecedentes mas exige por parte dos
operadores uma mobilização da inteligência, de invenção, de tomada de decisão, seja para tornar
as regras aplicáveis apesar da singularidade das situações, seja para remediar a sua falta ou a sua
inadequação». Este procedimento estará presente diversas vezes no uso do conhecimento
abstracto realizado por parte dos profissionais, por isso ele é, nestes casos, recontextualizador e
não reprodutor, e ao sê-lo torna possível a tal integração desse conhecimento no saber
profissional.
Estes elementos da gestão do saber profissional remetem-nos para outros aspectos da
dinâmica desse saber em local de trabalho, aliás já presentes na breve abordagem que fizemos
desta gestão ou uso dos vários tipos de saberes. Referimo-nos à construção, à reconstrução do
saber em contexto de trabalho e aos processos de circulação e transferência do saber.
Efectivamente, para além do uso em si há também a construção e a reconstrução, as
transferências, a circulação e a colectivização do saber que, aliás, se fazem a par desse uso, dessa
gestão do saber.
São vários os autores que se referem à prática, à actividade profissional e ocupacional
como fontes de produção de saber. Como diz Barbier (1996b), têm sido feitos diversos estudos
que procuram destacar este aspecto. Braga (2001), referindo-se ao caso concreto dos professores,
concebe-os como construtores do seu saber e como processadores activos da informação que lhes
chega. Mialaret (1996), tendo também por referência o campo da educação escolar, afirma que
toda a actividade, excepto a que se refere aos automatismos e gestos estereotipados, produz saber.
Moisan (1997) defende igualmente que a actividade humana, sobretudo a reflexiva, é em si fonte
de desenvolvimento do saber. Cornu (2003:19), referindo-se à prática do trabalho em geral, falanos da experiência, distinguindo dois sentidos do termo: «a experiência como memória dos actos
de trabalho», que consideramos ser um elemento essencial na análise do reportório dos práticos,
«e a experiência-experimentação como base da construção de conhecimentos teórico-práticos».
Para este autor, toda a prática «é fonte de experimentação, logo, produtora de enunciados
reutilizáveis» (ibidem:20). Portanto, de acordo com ele, é este segundo sentido do termo que nos
leva para o campo da produção de saberes em local de trabalho, saberes que podem ser
reutilizados.
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Tendo por referência a reflexão deste último autor, pensamos poder distinguir entre
saber-reportório, ou saber constituído, e saber em construção, podendo este processo, que assenta
na experimentação, na reflexão dos actores e também na eventual negociação de significado,
partir, ou não, do saber-reportório. Mas ele acabará por contribuir para a reconstrução do saber
existente, logo, para o enriquecimento do saber constituído dos profissionais. Sejamos um pouco
mais específicos.
A experimentação, ou como referem outros autores o “tatonear” (AA.VV, 2000), é
então um processo de produção e reconstrução do saber comum ao exercício da prática
profissional. Ela pode ser efectuada em diversas situações da prática, embora pensemos que esse
processo se torna mais visível e mais intenso nas situações que fogem à rotina. Jobert (2001:230)
diz-nos que nas alturas em que os trabalhadores têm que enfrentar algumas resistências da
realidade «produzem eles mesmos saberes próprios». Mialaret (1996) afirma que, quando o
reportório de um profissional não chega para dar conta de uma situação, inicia-se um processo de
busca de soluções que podem levar inclusive à articulação entre prática e teoria, constituindo-se,
desta forma, um novo saber que contribui para o enriquecimento do saber existente.
Infante et al. (1996) referindo-se aos professores, defendem que a transformação de
factos em saber, portanto, que a construção do seu saber tem que assentar numa mobilização
articulada de conhecimentos teóricos, saberes prático e valores pessoais.
Hargraves (2000) distingue dois tipos de situação que podem levar à experimentação, ou
à “bricolage”: zonas da prática rotineira que deixam de funcionar como o previsto, recorrendo
nestas alturas o profissional ao seu reportório de saber para experimentar outra forma de fazer
para que a situação volte a funcionar; e zonas da prática mais complexas, nas quais o profissional
tem de recorrer a saberes para além dos que fazem já parte do seu reportório, nomeadamente a
conhecimentos abstractos, iniciando-se assim um processo de «investigação em vias de criar um
saber» novo (ibidem:262). De acordo com este autor, quando a experimentação dá origem a uma
prática com bons resultados, ela vem enriquecer a base dos saberes pessoais do prático. Essa
prática pode ser difundida junto dos seus pares e, se for aceite como uma boa prática, passa a fazer
parte da base dos saberes colectivos dos profissionais onde foi difundida. Ela pode dar ainda mais
passos se for confirmada a um nível mais geral, se for considerada como um facto demonstrado e,
nesses casos, essa prática e esse saber podem vir a ser integrados no conjunto dos conhecimentos
oficiais (conhecimento abstracto) de determinada profissão. Trata-se, nestes casos, de processos
de realimentação do conhecimento oficial da prática profissional que extravasam o contexto de
actuação concreto dos profissionais.
Considera-se que o acto de experimentação por tentativas é mais fácil se for feito em
conjunto, pois nestes casos haverá partilha de ideias, entreajuda e integração combinada dos
elementos criativos que fazem parte do processo de tatoneamento (AA.VV, 2000). Estes
procedimentos levam-nos para a circulação e colectivização do saber profissional, aspectos a que
daremos maior atenção adiante.
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De uma forma geral, o tatonear, que pode ter vários graus de profundidade, leva, ou
pode levar: a uma revisão, avaliação e reorganização do saber adquirido; a uma produção de uma
nova prática e de um novo saber a ser integrado no conjunto de saberes individuais ou colectivos
dos profissionais; a uma busca que exija a integração de conhecimento abstracto na prática, o que
passará por um exercício de recontextualização, que pode ser considerado também como um
processo de criação de saber (AA.VV, 2000).
Na construção e reconstrução do saber assume evidente relevo a reflexão dos
profissionais, processo claramente associado ao mecanismo da experimentação, como terá ficado
patente pelo que dissemos. São diversos os autores que salientam este aspecto. Um deles é Schön
(1992, 1996, 1998) que, como vimos antes, aponta a reflexão na acção, que surge nas tais zonas
indeterminadas da prática, como o processo através do qual os práticos põem em causa o seu
saber adquirido e experimentam novas práticas e produzem novos saberes. Esta é uma perspectiva
de construção situada do saber profissional, assente sobre um reportório que se constrói e
reconstrói, nomeadamente através do recurso às metáforas generativas de que nos fala o autor.
Uma visão semelhante têm Usher e Bryant (1992), ao defenderem que a reflexão na
acção é um processo de constante criação de novos saberes. Essa reflexão, segundo os autores,
parte do reportório existente e cria um novo saber que, por sua vez, vai ser inserido no reportório.
Trata-se, diríamos nós, de um movimento circular do saber que parte do reportório existente e a
ele volta, reconstruindo-o. Nesta abordagem ganha claro relevo o papel da experiência dos
actores, pois é a partir dela e dos saberes a ela associados que a reflexão ganha maior pertinência.
O mesmo tipo de raciocínio desenvolve Alarcão (1996c), ao considerar que a construção
de um novo saber profissional assenta no processo reflexivo dos actores. Portanto, a reflexão
promove essa construção, mas essa construção e a inerente reflexão dos práticos só se faz se
existir uma base de saberes sólidos sobre os quais se reflecte: «quando reflectimos sobre uma
acção, uma atitude, um fenómeno (...) e queremos compreendê-los (...) precisamos de os analisar
à luz de referentes que lhe dêem sentido. Estes referentes são os saberes que já possuímos, fruto
da experiência ou da informação, ou dos saberes» possuídos (ibidem: 179).
Lalanda e Abrantes (1996) salientam também a importância da experiência, do
reportório dos profissionais na construção do saber. Elas defendem, igualmente, que pensar a
acção com base nos saberes passados é um factor de sucesso do exercício reflexivo e,
simultaneamente, de transformação desses saberes.
Assim, como vemos, todos estes autores dão grande relevo ao que acima designámos
por saber-reportório na problematização da relação entre a construção do saber e o processo
reflexivo dos actores. Concordamos com eles, mas repetimos o dito antes: a construção do saber e
processos de experimentação e reflexão associados podem não partir desse reportório.
A construção e reconstrução do saber têm, ou podem ter, uma dimensão colectiva muito
significativa no mundo do trabalho de hoje, sobretudo quando nos referimos aos contextos de
trabalho onde estão envolvidos interactivamente vários actores. Lundvall (2000) defende que a
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construção do saber profissional corresponde cada vez mais a um fenómeno interactivo, que
ocorre no seio das organizações. É neste sentido que se pode falar de um saber-fazer colectivo das
organizações, do qual fazem parte códigos comuns de comunicação, formas semelhantes de saber
e fazer e métodos comuns de resolução de problemas (AA.VV, 2000). É também neste sentido
que se fala da memória organizacional, que se refere ao conjunto dos saberes experienciais
colectivos, que envolvem um processo triplo: a sua aquisição, o seu armazenamento e a sua
utilização (Bolivar, 1997). Este aspecto não diminui, em nosso entender, o espaço para a acção e
saberes individuais dos actores que fazem parte de uma organização. Pensamos que os saberes
colectivos e os saberes individuais coabitam e se enriquecem uns aos outros no seio de uma
organização.
Girod (1995), citado por Bolivar (1997), identifica três tipos de saber colectivos
(declarativos, referentes aos saberes técnicos; procedimentais, referentes ao como fazer; e saberes
de juízo, que são os saberes relativos ao saber que se fazer para actuar de forma eficaz) e três tipos
de tratamento desses saberes (individuais, o tratamento realizado por cada membro; colectivo
descentralizado, referente ao tratamento realizado interactivamente pelos membros do grupo; e
colectivo centralizado, que remete para um tratamento do saber que o torna explícito, formalizado,
inscrito em documentos e por isso acessível a todos os membros do local de trabalho). Os saberes
inscritos nesta última modalidade de tratamento, os saberes oficiais, são pouco usados no dia-adia, são saberes que são mobilizados em situações de uso externo, de uso burocrático, mas são
aqueles que têm uma longevidade maior e são mais independentes dos actores em si. Os saberes
inscritos nas outras duas modalidades de tratamento (que levam para os saberes, os saber-fazer de
cada um postos ao serviço da organização, e para a aquisição, criação e interpretação de saberes
através do trabalho colaborativo) são mais dinâmicos, são usados diariamente, mas têm uma
longevidade menor.
Sallis e Jones (2002) são dois autores que também se dedicam à análise do processo de
construção do saber no seio das organizações. Eles salientam a importância que assume a
interacção entre saber tácito e explícito no processo de criação de saber no seio das organizações.
Para eles a conversão do saber tácito em saber explícito é uma das principais fontes de produção
de saber nas organizações, assumindo particular relevo neste processo de transformação o recurso
a metáforas e analogias que os membros da equipa de trabalho fazem para conseguirem
exteriorizar o saber tácito que possuem e, dessa forma, tornar possível que tal saber passe do
plano tácito/individual para o plano explícito/colectivo. Como vemos, este processo dá conta de
uma das formas possíveis de circulação, transferência e colectivização do saber. Pensamos que na
base destes procedimentos de explicitação está aquilo a que Tochon (1996) chama de gramáticas
da experiência, ou seja, da explicitação, da verbalização reflectida da experiência e dos saberes
práticos dos profissionais. No mesmo sentido vão as apreciações de Bolivar (1997), ao salientar
que a experiência ganha carácter de saber quando é reflexivamente verbalizada e formalizada.
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Ainda de acordo com Sallis e Jones (2002), quando no seio das organizações este
processo de criação/transformação do saber acontece, podemos falar de comunidades de
conhecimento. Estas comunidades caracterizam-se por interpretar e transformar a informação que
lhes chega, são repositórios de saber tácito que desenvolvem e convertem em saber explícito,
assumem a forma de uma «inteligência colectiva», são fundamentalmente criadoras de saber,
assumindo um enorme relevo em todo este processo de criação e transformação do saber os
«mecanismos de comunicação» que desenvolvem os membros dessa comunidade (ibidem:24-27).
Wells (2001), referindo-se ao contexto escolar, e apoiando-se nas teorias de Vygotsky,
salienta igualmente a importância da comunicação entre os membros desse contexto, da
linguagem que usam para se chegar a uma co-construção colaborativa do conhecimento, para se
construírem comunidades de indagação dialógica. Esta abordagem da construção do saber anda
muito próxima da que Freire (1975, 1977) nos apresenta e à qual já nos referimos antes: a
construção dialógica do saber.
Wenger (2001) também nos fala das comunidades de prática como locais de criação e
conversão do saber, portanto como comunidades de conhecimento. Wenger e Lave (1999)
afirmam que as comunidades de prática são condições essenciais para a existência de
conhecimento. Para se referir a este aspecto, Wenger (2001) centra-se sobretudo nas organizações,
locais onde podem surgir comunidades de prática tal qual as define. Segundo ele, as organizações
são formadas por uma constelação de práticas, cada qual com tipos específicos de conhecimento
que convém interligar. Em todo este processo assume particular importância a negociação de
significado, a realizar pelos membros da comunidade, bem como os processos de comunicação
que lhe estão inerentes. É a negociação de significado que permite que se conservem e
simultaneamente se possam produzir novos conhecimentos numa comunidade de prática,
realimentando-se, desta forma, o reportório dessa comunidade. A negociação de significado é a
base das comunidades de prática, ela ocorre nas situações de rotina, mas manifesta-se
essencialmente em situações de desafio, de solução de problemas. Ela refere-se à experiência dos
actores, à sua prática, é isso que se negoceia, ou melhor é o significado dessa prática que se
negoceia numa comunidade, podendo essa negociação ocorrer num plano individual ou colectivo.
Os elementos constitutivos da negociação são a participação efectiva dos membros de uma
comunidade numa prática e na definição da significação da mesma, e a coisificação da prática e
do seu significado, ou seja, o processo de dar forma à experiência, à prática, produzindo objectos,
sendo estes entendidos quer como produtos, quer como processos da prática. A coisificação
refere-se, assim, à parte visível da prática, assumindo diversas formas possíveis: «abstracções,
instrumentos, símbolos, relatos, termos e conceitos» (ibidem:84). Portanto, ela refere-se tanto ao
processo como ao produto da prática a que os seus membros tratam de dar forma.
A negociação de significado e os seus processos de comunicação assumem também
relevo quando se trata da aquisição e difusão de uma nova informação externa. A aquisição e
partilha de uma nova informação, trazida por um ou mais membros da comunidade, é um aspecto
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muito importante nas comunidades de prática e este processo pressupõe, normalmente, a
negociação de significado, como forma de colectivização dessa nova informação. Wenger
(2001:298) conclui que as comunidades de prática, para além de serem locais de conservação e
criação de conhecimento, são também locais de «difusão, de interpretação e uso de informação».
Todas estas perspectivas nos ajudam a pensar os locais de trabalho como potenciais
locais de saber colectivo, constituídos por um saber-reportório comum que se constrói, reconstrói,
partilha e usa na prática profissional ou ocupacional. Mas isto, como dissemos antes, não é
sinónimo de homogeneidade, de uniformização, nem de desvalorização dos saberes individuais de
cada membro de um local de trabalho assim concebido.
Pensamos poder afirmar, também, que nas abordagens que aqui apresentamos está
presente, embora em graus diferenciados, a lógica da relação com o saber feita pelos actores no
seu contexto de trabalho. Ou seja, mais que um uso puramente aplicativo do conhecimento
abstracto e do saber contextual, está presente em tais abordagens a concepção do trabalhador
como alguém que mantém uma relação activa com o conhecimento e o saber. Esta perspectiva, à
qual já nos referimos anteriormente quando nos dedicamos aos autores que dentro da sociologia
da educação escolar passaram de uma abordagem centrada nos conteúdos para uma abordagem
centrada nos usos do conhecimento, permite pensar os actores, nomeadamente os trabalhadores,
como construtores de saber (Beillerot, 1998), como actores que se relacionam com o saber numa
perspectiva activa, sendo esse relacionamento diferenciado no tempo, ou seja, a pertinência desse
relacionamento não é sempre igual, varia no tempo, apresenta rupturas, não é homogéneo
(Charlot, 2000).
Pelo referido até aqui, terá ficado claro que os locais de trabalho são locais de
transferências e circulação de conhecimento e saber. Quando se fala de transferências de
conhecimentos ou saberes, somos remetidos para a ideia de mobilização desses recursos
adquiridos em determinada situação para outra situação diferente (Barth, 1994; Bourgeois, 1996;
Frenay, 1996; Perrenoud, 2001). Frenay (1996) distingue dois tipos de transferências: as
transferência de baixa gama, automáticas que assentam na memorização; e as transferências de
alta gama, que exigem um nível consciente de abstracção.
Muitas vezes também é tido por referência o contexto escolar, ou outros contextos
educativos formais ou não-formais, seja para se fazer alusão às transferências de conhecimentos
entre situações diferentes dentro do contexto escolar, ou formativo (Toupin, 1991), seja para se
fazer referência às transferências ocorridas entre os conhecimentos adquiridos no contexto
formativo e outros contextos sociais diferentes, nomeadamente os do mundo do trabalho (Toupin,
1991; Tochon, 1996; Hargreaves, 2000; Perrenoud, 2001). Em ambos os casos estamos perante
situações de recurso aos reportórios existentes. Num deles salientam-se as transferências entre
situações dentro do mesmo contexto, no caso o formativo, no outro salienta-se a mobilização de
conhecimentos entre contextos sociais diferentes (da escola, ou de outro contexto educativo
formal ou não formal para o trabalho).
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Este segundo tipo de alusão (da formação para o trabalho) remete-nos, precisamente,
para uma das formas de mobilização do conhecimento que os profissionais realizam e à qual já
nos fomos referindo em diferentes momentos. Trata-se da mobilização de conhecimento abstracto,
que pode ser adquirido por diferentes modalidades e em diferentes contextos (educação escolar,
formação profissional, etc.), para o contexto de trabalho e que pressupõe, em princípio, um
trabalho de recontextualização por parte dos actores (Malglaive, 1995; Tochon, 1996; Caria,
2003a, 2005b). Nestes casos estaremos, portanto, num tipo de recontextualização relativo ao
conhecimento entre contextos.
Mas as transferências no mundo do trabalho não ocorrem apenas desta forma. Como
vimos, elas ocorrem também entre pares num mesmo contexto de trabalho (Wenger, 2001; Sallis
e Jones, 2002). Este é um processo complexo e difícil de trocas de saberes entre actores, que
implica a explicitação do saber implícito de uns membros relativamente a outros, que por sua vez
têm que os integrar no seu saber para que possam fazer uso deles (AA.VV, 2000; Sallis e Jones,
2002; Loureiro, 2005).
A troca de saberes entre profissionais do mesmo ramo, pode ainda suceder de outra
forma: entre actores que exercem a mesma profissão ou ocupação, mas que não trabalham no
mesmo contexto, por exemplo entre professores de escolas diferentes. Nestes casos, as
transferências são ainda mais difíceis de concretiza que no caso anterior (AA.VV, 2000).
Podemos ainda referir-nos às transferências, ou mobilizações dos saberes realizadas
pelos profissionais entre situações diferentes dentro do mesmo contexto de trabalho: sempre que
um actor recorre ao seu reportório de saber para encarar uma situação nova, estaremos perante um
caso destes (Schön, 1992, 1998; Alarcão, 1996c; Loureiro, 2005). Nestes casos pensamos poder
falar, pelo menos em algumas situações, de um exercício de explicitação do saber implícito por
parte do indivíduo que realiza essa mobilização do seu saber. É possível falarmos também de
transferências de saberes entre contextos de trabalho diferentes, realizados por um indivíduo que
vai usando o saber adquirido anteriormente nas situações com que se depara no seu novo contexto
de trabalho (Loureiro, 2005).
Todas estas formas de transferências de conhecimento ou saber nos dão conta da
complexidade da circulação e colectivização do saber profissional. Podemos falar deste fenómeno
tendo em consideração vários aspectos: interlocutores, contextos, situações, tipos de saberes ou
conhecimentos implicados, entre outros.
Tendo em consideração o que referimos, pensamos ser possível criar uma tipologia
provisória para dar conta das diferentes possibilidades de transferência e circulação do
conhecimento e saber em contexto de trabalho. Assim, teremos:
(1) As transferências entre contextos, podendo enquadrar-se aqui as mobilizações de
conhecimento abstracto, oriundas de contextos formativos formais ou não-formais
(incluindo, por exemplo, a aquisição de uma informação realizada a partir da leitura
de um livro), para os contextos de trabalho, sendo possível esta modalidade ter um
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carácter individual, ou assumir um carácter de trocas interpessoal (alguém que
adquire a informação e a difunde aos seus pares). Incluímos neste tipo também a
transferência de conhecimentos ou saberes que chegam ao contexto de trabalho
através de actores de outros contextos de trabalho. Por fim, enquadramos ainda
neste tipo as transferências de saberes que os actores fazem de contextos de
trabalho anteriores para o seu actual contexto de trabalho. O que existe de comum
entre estas diferentes situações é que em todas elas estamos sempre a falar de
conhecimento ou saber que vem de fora para dentro do contexto de trabalho em
causa; e
(2) As transferências contextuais. Estas englobam as diversas trocas de saberes entre
pares e as transferências de saberes que os profissionais realizam para tratarem de
situações diferentes ou semelhantes no mesmo contexto de trabalho. Nestes casos,
o que há de comum entre elas é que estamos sempre a referir-nos a transferências
de saberes (e não de conhecimento abstracto, pois este enquanto tem esta forma é
sempre oriundo de um contexto externo) ocorridas no mesmo contexto de trabalho.
Com isto terminamos as considerações em torno do trabalho como local de saber
dinâmico, como local onde se faz uso, se constrói e reconstrói e onde circula esse mesmo saber.
Processo no qual, como procurámos mostrar, o conhecimento abstracto pode ter um papel muito
relevante.
4.5.2. Dimensões educativas do contexto de trabalho
Nesta secção pretendemos mostrar como o trabalho é ou pode ser educativo.
Naturalmente, o seu carácter educativo está intimamente relacionado com muito do que foi dito na
secção anterior. Ou seja, conhecimento, saber e aprendizagens em local de trabalho estão
umbilicalmente ligados.
Bourgeois (1996) afirma que a aprendizagem em geral se opera sobre o saber sempre
em transformação e que, neste sentido, aprender é transformar o saber actual num novo. Tendo
em consideração o que dissemos antes, pensamos poder cogitar a reconstrução do saber em
contexto de trabalho num sentido próximo ao do que este autor tem da aprendizagem. Barth
(1996) diz-nos que a aprendizagem é um processo de construção de sentido e de interacção entre a
informação que chega ao indivíduo e que lhe é estranha e o tratamento que o próprio dá a essa
informação. Não poderemos pensar a relação que os técnicos-intelectuais mantêm com os
sistemas de informação, portanto com o conhecimento abstracto, também nestes termos e logo
pensar essa relação como um processo potencialmente educativo? Frenay (1996) afirma que a
transferência é o principal efeito da aprendizagem, Cornu (2003) defende que a aprendizagem diz
respeito à transmissão, realizada entre indivíduos ou grupos, de saber-fazer. Então, pensamos que
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as transferências de conhecimento e saberes em contexto de trabalho a que antes nos referimos,
poderão ser também equacionadas como efeitos de aprendizagens diversas efectuadas pelos
trabalhadores: por exemplo, a troca de saberes entre colegas de trabalho é uma das formas pela
qual ele se revela educativo, trata-se de um caso de heteroformação. A autoformação, indicada
como uma das dimensões educativas dos contextos de trabalho, é também entendida como uma
forma de produção de novo saber (Moisan, 1997).
De forma geral, podemos dizer que nos locais de trabalho aprende-se, no tempo e no
local, o fazer e os saberes associados ao fazer. Mas, como se aprende efectivamente, ou pode
aprender, em contexto de trabalho? É possível falarmos de aprendizagens colectivas no trabalho,
de comunidades de aprendizagem, usando os termos de Wenger (2001)? Estas são duas questões
às quais procuraremos responder a partir de uma abordagem centrada em algumas das formas
possíveis de equacionar o trabalho como local de educação.
São vários os autores que, sob abordagens mais ou menos próximas, dão relevo ao
potencial educativo do trabalho (Pain, 1990; Tanguy, 1991; Barbier, Berton e Boru, 1996; Canário
1997a; Moisan, 1997; Canário, 1999; Senge, 2002; Cornu, 2003; entre muitos outros). Encarar o
trabalho como local de educação e aprendizagem remete, na nossa perspectiva, para as teorias da
aprendizagem social (trabalho em grupo, em equipa, comunidades de aprendizagem, organizações
que aprendem), da aprendizagem situada (num contexto, num local, numa organização) e da
aprendizagem experiencial (vinda da acção, da prática). Remete-nos ainda, entre outros aspectos,
para os processos de autoformação, heteroformação, ecoformação, educação informal e nãoformal. Essas teorias e esses processos ou modalidades estão, quanto a nós, intimamente
interligadas, são complementares e não opostas, podendo materializar-se em simultâneo num
contexto de trabalho.
É frequente abordar o trabalho como meio de educação, de aprendizagem, a partir da
prática e da experiência profissional ou ocupacional. Aprender pela prática e pela experiência, ver
a experiência como um recurso de aprendizagem é, assim, uma das formas pelas quais os
contextos de trabalho podem ser encarados como locais educativos. Por isso, se fala da
aprendizagem pela prática (Malglaive, 1995, 1997), pela experiência (Cornu, 2003), da actividade
como fonte de experiência e aprendizagem (Falzon e Teiger, 2001), da formação experiencial no
trabalho em geral (Hétu, 1991; Barbier, Berton e Boru, 1996; Amiguinho et al., 1997), ou nas
empresas (Jobert, 1991; Ollagnier, 1991), por isso se defende que a aprendizagem em local de
trabalho exige tempo e experiência (Hargreaves, 2000).
A experiência é, efectivamente, desde há muito, indicada como fonte de aprendizagem
(Dewey, 1971). Mas, como refere este autor, nem todas as experiências são educativas, elas
podem ser até «deseducativas», «tudo depende da qualidade da experiência por que se passa»
(ibidem:14,16). Para ser educativa ela deve articular passado, presente e futuro e essa articulação
assenta no processo de organização da experiência, no processo de reflexão que extrai das
experiências passadas «os significados positivos, que irão constituir o capital para se lidar
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inteligentemente com posteriores experiências» (ibidem:92-93). Ela deve também procurar ligar o
que resulta da experiência prática aos princípios explicativos e gerais do conhecimento e método
científico (Dewey, 1971).
No mesmo sentido vão as apreciações de Kolb (1984), que defende que a experiência é
um importantíssimo recurso da aprendizagem, mas também diz que para poder ser considerada
educativa ela terá que passar por um processo de transformação. De acordo com este autor, a
aprendizagem experiencial é um processo de criação de conhecimento realizado a partir da tal
transformação da experiência. Esse processo de aprendizagem passa por quatro etapas que
compõem o ciclo da aprendizagem experiencial: a experiência concreta; a observação reflexiva
sobre a experiência; a elaboração de generalizações realizadas com base nessa reflexão e a criação
de hipóteses; e a experimentação activa, que é a verificação concreta das hipóteses criadas que
conduzem a novas experiências.
Mialaret (1996), referindo-se aos docentes, também afirma que a experiência pode ser
uma fonte rica de educação ou não, ela pode inclusive ser atrofiadora, esclorosante. Ela é rica
quando faz com que o docente reflicta sobre o que faz, quando os insucessos são analisados,
avaliados e vistos como recursos para melhorar a própria acção. Nestes casos há uma procura de
soluções para os problemas surgidos, que pode levar a uma articulação entre prática e teoria, os
efeitos das acções são analisados em função de todas as variáveis em presença, faz-se, portanto,
uma análise sistémica da situação. Quando isto acontece a experiência torna-se altamente
educativa. Pelo contrário, ela é esclorosante quando o docente pensa que a sua prática não
necessita de qualquer melhoramento e quando os insucessos são atribuídos a factores externos.
Nestes casos a adaptação a situações novas é nula, a experiência profissional reproduz as mesmas
formas de fazer e desta forma ela não contribui para o seu próprio enriquecimento, logo não é
educativa.
Schön (1996) realça igualmente o papel da reflexão como factor de aprendizagem
profissional, como factor de enriquecimento da experiência e de transformação desta em meio de
educação profissional. Segundo ele, é essencialmente através da reflexão sobre a reflexão na
acção que a prática e a experiência profissional podem ser melhoradas. Este processo é visto pelo
autor como um meio de formação de adultos. Este processo de reflexão pode levar a vários tipos
de aprendizagem: aprender pelo sucesso, ou seja, ser capaz de descrever, explicitar o saber tácito
usado em determinada situação que resultou, realizar uma análise crítica das estratégias usadas,
conseguir formalizar a experiência positiva; aprender pela experiência do bloqueio, isto é,
conseguir identificar o processo de reflexão na acção que não lhe permitiu resolver o problema;
aprender pela transferência reflexiva, conseguir usar um determinado tipo de intervenção eficaz
noutra situação comparável, através de um procedimento de «re-invenção da prática original»
(ibidem:219), da experiência tida; e aprender pela «formação profissional» (ibidem:220), ou seja,
quando um prático hábil ajuda outro prático a aprender o que ele sabe fazer, o que leva a um
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processo de questionamento interactivo da própria forma de fazer e também ao desenvolvimento
da capacidade de demonstrar e de descrever a forma de fazer.
Portanto, a experiência por si só pode não ser educativa (Jarvis, 1987, 1995b; Canário,
1999). Para que a experiência presente possa ser educativa terá que se combinar com as
experiências passadas (Dewey, 1971; Canário, 1999, 2000b) e futuras (Dewey, 1971) e terá que
ser observada criticamente, terá que ser objecto de reflexão (Dewey, 1971; Freire, 1975; Kolb,
1984; Rogers, 1995; Canário, 1999, 2000b), de questionamento e de intencionalidade (Amiguinho
et al., 1997). Questionamento que pode levar ao refazer da prática, ao repensar da experiência e à
necessidade de se tornar a aprender, o que precisamente só é possível através da reflexão, do
questionamento (Freire, 1975; Mezirow, 1994, 1998).
Mas, não basta reflectir sobre a experiência, é necessário combinar essa reflexão, ou
inserir nessa reflexão elementos externos à própria experiência, como sejam, por exemplo, as
leituras sobre o assunto em causa (Rogers, 1995), ou conhecimento abstracto diríamos nós, ou os
elementos e métodos do conhecimento científico, diria Dewey (1971). Desta forma, pensamos que
os contextos de trabalho podem ser educativos quando os actores recorrem de forma dinâmica à
sua experiência, fazendo dela e da reflexão sobre ela meio para procurar novos saberes, ou
conhecimentos, e dessa forma refazer essa mesma experiência.
A experiência de que falamos desenvolve-se num local, ou em locais de trabalho. A
prática e a experiência estão assim situadas, tal como as aprendizagens realizadas em contexto de
trabalho. Desta forma, será possível falar da aprendizagem aí efectuada numa perspectiva próxima
da teoria da aprendizagem situada de Lave e Wenger (1999) e de Wenger (2001)60, que não só
referenciam o espaço, mas também o aspecto temporal e processual da aprendizagem, bem como
a dimensão social da mesma, ou seja a aprendizagem situada é vista como a participação em
comunidades de prática. De acordo com estes autores, as aprendizagens, as aquisições de saberes,
passam pela participação num grupo que detém uma certa prática e competência, que é
transmitida progressivamente aos que chegam de novo. O processo de aprendizagem realiza-se,
assim, pela participação numa prática, trabalho e aprendizagem confundem-se, acontecem em
simultâneo. Gradualmente, graças à observação e a uma prática enquadrada pelos membros da
comunidade, os novos membros vão começando a fazer parte efectiva dessa comunidade através
da passagem de uma participação periférica a uma participação cada vez mais efectiva na prática.
Assim, vão aprendendo a fazer, a estar e a ser membros dessa comunidade.
Cornu (2003), a propósito das formas de aprender em local de trabalho, apresenta-nos
uma abordagem que se aproxima da dos autores anteriores. Ele salienta no processo de
aprendizagem aquilo que designa por visão. Ver consiste no processo de aprendizagem que o
trabalhador desenvolve a partir da observação do que os outros (mais experientes) fazem e como
fazem, da audição do que os outros dizem acerca do que fazem, e do que os outros lhe mostram
acerca do que e como fazem.
60

Uma abordagem profunda sobre as teorias da aprendizagem situada pode ser vista em Santos (2004).

223

Assim, quando pensamos nos contextos de trabalho como contextos potencialmente
educativos, será pertinente pensar nas formas como as actividades são desenvolvidas em
determinado espaço e tempo, ou tempos, e também na sua dimensão social, colectiva. Conceber
os contextos de trabalho como locais de educação é também pensar neles como locais de
aprendizagem social.
As abordagens da aprendizagem social alertam-nos para diversos aspectos, alguns dos
quais já referenciados antes, que nos ajudam precisamente a ver os locais de trabalho como
contextos de aprendizagem colectiva. Wildemeersch et al. (1999) desenvolvem um modelo de
aprendizagem social por referência às aprendizagens realizadas em sistemas participados, como
grupos, organizações, comunidades, que estão envolvidos em situações problemáticas e de
incerteza social para os seus membros. Desta forma, é central neste conceito a «ênfase» dada «à
utilização optimizada do potencial do grupo (...) na resolução de problemas» (ibidem:106).
Assim, estes autores consideram que a participação colectiva em situações deste tipo pode ser
educativa. Também Beck (2000) considera que a dúvida, a incerteza, é fonte de aprendizagem
social.
Esse modelo assenta em quatro dimensões, que se caracterizam pela existência de
tensões e contradições internas a cada uma delas, realizando-se a aprendizagem pela procura de
um equilíbrio entre essas tensões e contradições: acção, reflexão, comunicação e cooperação, são
as dimensões em causa.
No desenvolvimento da aprendizagem social, e na consideração das suas dimensões,
assumem relevo os papéis que os actores são capazes de desenvolver. De acordo com o tipo, ou
tipos de papéis postos em prática assim se inibe, ou promove a aprendizagem social. Assim
temos: o «facilitador», que impulsiona o surgimento de novas perspectivas; o «obstrucionista»
que, pelo contrário, procura manter as perspectivas já existentes da realidade; o «intermediário»,
que é aquele que consegue articular as distintas posições e interpretações existentes; e o «actor
central», que é aquele que tem carisma suficiente para influenciar o posicionamento dos restantes
membros acerca da situação em causa (ibidem:121). Para além deste aspecto, os autores chamam
também a atenção para a importância que criatividade, o poder e a responsabilidade social dada
aos membros do colectivo em questão têm no desenvolvimento da aprendizagem. Consideramos
que estes três elementos são efectivamente fundamentais no desenvolvimento da aprendizagem,
nomeadamente em situações de trabalho. Mais precisamente, pensamos que a conjugação dos três
é fundamental, pois pode-se ser criativo, mas se não se tiver poder/autonomia para a exercitar tal
criatividade o processo de criação e de aprendizagem ficará limitado. A responsabilidade dada aos
trabalhadores é também fundamental, pois ao assumirem responsabilidade por determinadas
actividades, terão que decidir, terão que resolver problemas, terão que responder às expectativas
dos pares, e nesse exercício aprendem (Decomps e Malglaive, 1996; Malglaive, 1997). É no
exercício dessa responsabilidade que a criatividade poderá ser implementada, se à
responsabilidade for conferida autonomia.
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Voltando às dimensões da aprendizagem social de Wildemeersch et al. (1999), a acção
diz respeito à procura e ao que é feito para se atingir um objectivo delineado, tendo que para tal os
membros do grupo, organização, etc., mobilizarem meios e recursos diversos, tais como
conhecimento, meios materiais, entre outros. Muitas vezes, neste exercício de mobilização, faz-se
uso da «criatividade», que «consiste em combinar ou recombinar os recursos existentes, ou
mobilizar os recursos que faltam, de forma a que os objectivos sejam atingidos» (ibidem:110). Os
autores distinguem três tipos de competências desenvolvidas na acção: estratégicas, que dizem
respeito à capacidade de mobilizar recursos para se atingirem os objectivos; normativas, relativas
à capacidade dos membros construírem «juízos de valor sobre acções, acontecimentos e
experiências»; e interpretativas, que é a capacidade de atribuir significação à acção e aos
contextos de actuação (ibidem:111). Nesta primeira dimensão a aprendizagem ocorre através da
interacção que leva à aquisição, desenvolvimento e reestruturação das competências que
possibilitam o alcançar dos objectivos delineados. Nesse processo, aquele que aprende não deve
ser visto como alguém que não possui qualquer tipo de conhecimento ou saber, ele apropria-se
das competências necessárias de forma activa.
A reflexão é indicada pelos autores como um processo essencial à aprendizagem social,
distinguindo dois tipos de reflexão: a crítica, que se refere ao questionamento das próprias acções
e estratégias seguidas; e a estética, que diz respeito à reflexão sobre os significados partilhados
pelo grupo. É através desses processos reflexivos que a aprendizagem também ocorre, ela aparece
«como o resultados de uma reavaliação da acção e a apreciação do modo como os recursos, as
estratégias e os objectivos contribuíram para os resultados» (ibidem:112). Este tipo de reflexão
conjunta é apontado por vários autores como um momento de grande valor formativo. É o caso de
Amiguinho et al. (1997), que identificaram momentos deste género num projecto desenvolvido
junto de professores do 1º ciclo. É também o caso de Schön (1996), que se refere à reflexão
conjunta dos profissionais como um momento de educação dos mesmos.
A terceira dimensão do modelo dos autores é a comunicação. Esta pode assentar no
princípio do controlo unilateral, isto é, assentar numa comunicação defensiva, na qual os actores
não explicitam as suas preocupações, interrogações, logo os processos de aprendizagem têm uma
«eficácia limitada» (Wildemeersch et al., 1999:115). Ou pode assentar na comunicação baseada
num controlo multilateral, que é o exigido pela aprendizagem social, assente na interacção
colaborativa em que as ideias, as premissas dos actores se explicitam num clima de debate
conjunto.
Este aspecto leva-nos precisamente para a última dimensão do modelo: a cooperação.
Ela é essencial à aprendizagem social. A cooperação exige uma negociação constante entre os
membros do colectivo, negociação aberta e pública que procura o equilíbrio entre o consenso e a
falta dele no seio do grupo. Essas negociações são relativas aos objectivos e meios a usar para se
atingir tais finalidades. Num colectivo, o mais natural é que existam diferenças de opinião,
contradições, tensões, mas isso não deve ser impeditivo de levar o projecto adiante. Pelo
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contrário, essas tensões devem ser transformadas em factor produtivo, tal consegue-se através do
processo de aprendizagem colaborativa, que torna as diferenças em pontos de união e promove a
redefinição dos problemas por forma a encarar colectivamente a situação em causa. Portanto, num
processo de aprendizagem social é fundamental aprender a ultrapassar as tensões e contradições e
não a negligenciá-las.
Esta dimensão da aprendizagem social é evidenciada por outros autores, que nos falam
da aprendizagem colaborativa como o aspecto fulcral da aprendizagem social (Wells, 2001). A
aprendizagem colaborativa, realizada portanto entre membros de um grupo, uma organização,
etc., é apontada como um aspecto fundamental para a constituição das comunidades de
aprendizagem (Amiguinho et al., 1997; Dias, 2002).
A ideia de comunidades de aprendizagem assenta na teoria da aprendizagem social de
Wenger (2001) e na ideia das comunidades de prática, tendo esta sido exposta anteriormente. Para
este autor, a aprendizagem é concebida como a participação numa prática social. A sua teoria
assenta em quatro componentes interligadas: o significado, que é o sentido que atribuímos ao
mundo, e dessa forma aprende-se com a experiência, com a procura de sentido; a prática, que se
refere aos recursos, aos marcos de referência e às perspectivas partilhadas que permitem o
envolvimento mútuo na acção, levando-nos esta dimensão para a aprendizagem através do fazer; a
comunidade, que é o contexto onde as nossas finalidades e participação são tidas como valiosas, e
neste sentido aprendemos a desenvolver um sentido de pertença; e a identidade, que se refere ao
processo de construção da nossa identidade no interior das comunidades de que fazemos parte,
que é em si um processo educativo.
Para Wenger (2001), as comunidades de prática, tal como as definimos antes, podem ser
também comunidades de aprendizagem se a negociação de significado, a que também já nos
referimos, for um processo presente nessas comunidades. As comunidades de prática podem ser
concebidas «como histórias de aprendizagem partilhadas» (ibidem:115): assentes na participação
e coisificação que dão forma à memória da comunidade; assentes na própria prática, ou seja, na
aprendizagem das formas de desenvolvimento de um compromisso mútuo (desenvolver relações
entre pares, aprender a participar, descobrir quem sabe o quê, etc61), de compreensão do
empreendimento conjunto (aprender a responsabilizar-se individual e colectivamente por esse
empreendimento), e de desenvolvimento do seu reportório (que implica um processo de
renegociação do significado «de diversos elementos», de produção e adaptação de «instrumentos,
artefactos, representações», de registo e de recordar de acontecimento, de «inventar novos termos
e redefinir ou abandonar os antigos», de «contar e voltar a contar histórias» e de «criar e romper
com rotinas» (ibidem:125); e no encontro entre gerações de actores diferentes que vivem no seio
da comunidade e que, precisamente através de alguns dos processos ligados à prática,
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Santos (2002), a propósito desta dimensão, e recorrendo ao exemplo dos cozinheiros, salienta a importância das
interacções entre pares e a importância da complementaridade e a sobreposição de saberes na construção da
própria prática social e no processo de aprendizagem que ela (construção) implica.
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desenvolvem o potencial educativo da comunidade, como sejam os relatos, as explicações acerca
da prática.
Muitos destes princípios da aprendizagem social podem ser detectados nos contextos de
trabalho, nomeadamente em contextos em que existam equipas de trabalho. Wenger (2001)
defende que as comunidades de prática são essenciais às organizações que aprendem, pois aquelas
«constituem o tecido social» da aprendizagem das organizações, é nelas e no processo criativo de
aprendizagem, «entendido como um sistema social produtor de novos significados», de
negociação de significado, portanto, que as organizações que aprendem se devem basear, de
acordo como autor (ibidem:300, 309). Roca (1999) também afirma que para ocorrer a
aprendizagem organizacional, mais concretamente nos centros de formação, tem que se
desenvolver a ideia de comunidades de prática.
As abordagens das organizações que aprendem têm, assim, uma forte ligação a estas
teorias da aprendizagem social. Existem várias definições das organizações que aprendem.
Argyris e Schön (1978) foram dos primeiros autores a preocupar-se com esta questão. Para eles,
uma organização que aprende é aquela que, face aos erros detectados, ao invés de produzir
simplesmente uma resposta adaptativa à situação (modificando as estratégias mas não
questionando os objectivos da acção - aprendizagem de circuito simples), problematiza e se
necessário modifica as normas, valores e objectivos que orientam a acção dos actores e da
organização, aprendendo, desta forma, a antecipar o futuro (aprendizagem de circuito duplo), é
aquela que, através da cooperação dos seus membros, adquire e usa novos conhecimentos,
capacidades e valores para fazer face ao inesperado, quer esses conhecimentos sejam provenientes
do interior da organização ou do seu exterior, necessitando todo este processo um exercício de
explicitação por parte dos membros da organização das suas teorias da acção e da interpretação
realizada acerca da informação recebida (Argyris e Schön, 1978; Argyris, 1994, 2003; Schön,
1998).
Senge (2002) é outro autor que muito contribuiu para a disseminação do conceito de
organizações que aprendem. Estas são «organizações nas quais os membros expandem
continuamente a sua aptidão para criar os resultados que desejam, onde se criam novos e
expansivos padrões de pensamento, onde a aspiração colectiva fica em liberdade, e onde os
membros aprendem continuamente a aprender em conjunto» (ibidem:11), são organizações que
vêem e fazem «da aprendizagem contínua uma faceta vital da sua gestão» (Senge et al., 1998:6).
Sallis e Jones (2002) realçam a importância que assume a gestão dos conhecimentos e saberes nas
organizações que aprendem, o mesmo salienta Argyris (1994) ao referir-se à importância da
gestão dos sistemas de informação neste tipo de organizações.
Craig (1996), citado por Roca (1999), diz que uma organização que aprende é um grupo
de pessoas, uma comunidade, que continuamente incrementa a sua capacidade para criar aquilo
que quer criar. Este último autor afirma que a aprendizagem organizacional ocorre quando se
aprende como se faz aquilo que se faz, quando aquilo que se aprende é possuído pelo conjunto de
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indivíduos de uma organização. Bolivar (1997:83,84) salienta que a organização que aprende «é a
que tem uma competência nova, que a capacita para, ao aprender colegialmente com a experiência
passada e presente, resolver criativamente os seus problemas», salienta ainda a importância que
tem, nessa resolução de problemas, o «conjunto de conteúdos (saberes técnicos, procedimentos e
modos de fazer)» e «os processos (intercâmbio mútuo, retenção e disseminação/utilização)»
mobilizados. Poell e Tijmensen (1999) remetem o conceito para a forma de interligar trabalho e
aprendizagem, de forma a tornar a organização eficiente e flexível. Esse tipo de articulação poderá
passar pela formação intencional dos membros da organização (Moisan, 1997).
Para se chegar a este tipo de organizações é necessário a implementação de alguns
passos. Senge (2002) defende que é necessário: existir um pensamento sistémico, ou seja, o
desenvolvimento de um tipo de pensamento que relacione todas as partes de uma situação,
descobrindo as interligações ocultas entre elas; um domínio pessoal sobre as actividades, ou seja,
a existência de uma aprendizagem que expanda a capacidade pessoal dos membros da
organização para conseguirem os resultados que desejam e dessa forma, através da aprendizagem
individual dos membros, se atingir a aprendizagem organizacional; trabalhar os modelos mentais,
isto é, implementar a aprendizagem de um exercício reflexivo que ponha em causa as visões
internas dos indivíduos, que promova a planificação da acção; a construção de uma visão
partilhada, quer dizer promover o envolvimento genuíno dos membros nos objectivos da
organização; e uma aprendizagem em equipa, isto é, fazer com que se dê uma transformação da
atitudes colectivas, por forma a que os grupos tenham uma capacidade maior que a simples soma
das capacidades individuais dos seus membros, tal passa pela promoção do diálogo que permite a
descoberta de percepções colectivas que individualmente seria impossível de descobrir, permite
que as pessoas aprendam a observar os seus próprios pensamentos, permite chegar a pontos de
vista novos, e também passa pela promoção da discussão produtiva, ou seja, aquela que permite
explanar pontos de vista diferentes por forma a chegar-se a uma conclusão e tomar uma decisão.
Sallis e Jones (2002) salientam igualmente a relevância do diálogo e da conversação na
vivência das organizações que aprendem. As conversas educativas, que podem ocorrer no
decorrer da acção ou em espaços/tempos propositadamente criados para o efeito, permitem,
através da reflexão sobre a experiência da organização, construir e expandir a memória colectiva
dessa mesma organização.
Para Bolivar (1997), um dos elementos essenciais deste tipo de organizações é
precisamente a sua memória organizacional. Ela é entendida como um forte recurso de
aprendizagem, porque ela diz respeito ao conjunto dos saberes, essencialmente tácitos, adquiridos,
armazenados e usados pela organização. Assim, a aprendizagem é também aprender com a
experiência passada. Essa memória encontra-se em documentos, procedimentos padrão, modos de
relacionamento entre pares, na estrutura física da organização e também nas representações dos
seus membros sobre a realidade. É ela que selecciona o conhecimento a ser usado, que influencia
a interpretação dos acontecimentos e o que deve ser feito.
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Tendo em consideração o referido, podermos dizer que uma organização que aprende
tem como principais características: o desenvolvimento contínuo de aprendizagens individuais e
colectivas colaborativas que permitam a resolução de problemas; aprendizagens que podem
resultar das experiências positivas e negativas da organização (portanto os erros serão vistos como
fontes/oportunidades de aprendizagem), da implementação de novas formas de fazer e de pensar
(tatonear, experimentação, reflexão), da transferência da experiência de outros contextos; a
aquisição e eficiente difusão de conhecimento junto de todos os membros da organização, de
forma a ser integrado no colectivo e poder ser por ele usado; o diálogo e a discussão produtiva
como formas de aprendizagem em equipa; e a partilha e a explicitação dos saberes implícitos.
Pensamos ter mostrado que é possível aprender de forma colectiva nos locais de
trabalho. As organizações que aprendem assentam nesse princípio, como vimos. Mas isto (e as
próprias abordagens das organizações que aprendem) não nega o carácter individual da
aprendizagem nesses contextos. Assim, podemos falar de aprendizagens individuais e colectivas
nos locais de trabalho (AA.VV, 2000).
Uma das modalidades educativas do trabalho que nos leva para o carácter colectivo da
aprendizagem, presente no que foi referido antes, é a heteroformação. Esta transporta-nos para as
aprendizagens diversas que se realizam entre pares (Pineau, 1991, 2001; Hargreaves, 2000), o que
pode ocorrer pelas trocas de saberes, entre outros tipos de procedimentos cooperativos de
aprendizagem em local de trabalho (Moisan, 1997).
Pineau (1991, 2001) distingue ainda a autoformação e a ecoformação. A primeira,
refere-se a processos de aprendizagem que remetem para a formação do próprio indivíduo.
Moisan (1997) diz-nos que em situação de trabalho esse processo formativo do indivíduo pode
ocorrer pela integração de conhecimentos e saberes novos e pela actividade reflexiva do actor
sobre a sua experiência e saberes tidos. Também Schön (1998) considera a reflexão como um
processo de autoeducação.
A ecoformação leva-nos para a aprendizagem com as coisas, com os objectos e os usos
que delas/deles fazemos (Pineau, 1991). Essas coisas assumem diversas formas, podendo ser
«artefactos informáticos», «disciplinas científicas» (Moisan, 1997), podendo, portanto, ser
também conhecimento abstracto que os trabalhadores adquiram e usem em local de trabalho.
Temos, assim, um processo tripolar de educação que pode ocorrer em local de trabalho.
Esses três elementos fazem parte, para sermos mais precisos, do movimento que os indivíduos
efectuam no seu processo de relacionamento com o mundo, ao fim e ao cabo do seu processo de
formação. Desta forma, pode-se dizer que a autoformação ocorre pelo triplo relacionamento que o
indivíduo estabelece consigo próprio (dá-se pela educação de si mesmo, pela aprendizagem com a
sua experiência), com os outros (aprender com os pares) e com as coisas (aprender com os
objectos) (Pineau, 1991, 2001; Moisan, 1997; Canário, 1999).
Terminamos referindo-nos a mais duas modalidades pelas quais o trabalho pode ser
educativo, modalidades que aliás se entrecruzam com as anteriores: a educação informal e a
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educação não formal. O primeiro tipo de situação remete para aprendizagens que resultam da
actividade do trabalho, para os efeitos educativos desse trabalho, para as alterações duráveis de
comportamento, sem que tenha havido intenção em promover esse tipo de educação, sem que
tenha havido, muitas vezes, uma consciência da aprendizagem efectuada, ela ocorre em
simultâneo com a actividade principal, ela ocorre, portanto, de forma indiferenciada e subordinada
à actividade principal: o trabalho (Pain, 1990). Como referem Barbier, Berton e Boru (1996:256),
este tipo de educação remete para as «transformações de representações, de competências ou de
disposições adquiridas sem que se tenha posto em acção meios específicos para as obter».
Os locais de trabalho também podem ser educativos pelos momentos de educação não
formal proporcionados aos trabalhadores. Esses momentos podem assumir diversas formas, desde
a presença em seminários até à frequência em cursos de formação. Nestes casos, ao contrário da
modalidade anterior, existe uma organização e uma intencionalidade explícita do momento
formativo. Estes momentos são considerados como pontos de contacto com a teoria, com o
conhecimento abstracto. Existem diversos estudos que, com preocupações diferentes, se referem a
este aspecto de forma directa ou indirecta (Canário, 1997b; Parente, 1998; Rebelo, 1999;
Sainsaulieu, 2001; Wenger, 2001; Luís, 2003). Entre nós há investigações que procuram estudar
as modalidades formativas dos contextos de trabalho que se referem, entre outras, à educação não
formal desenvolvida nesses contextos: no sector da saúde, mais precisamente junto do grupo dos
enfermeiros, podemos referir os trabalhos de Botelho (1993), citado por Canário, (1997b), de
Wilson (1997), e de Luís (2003); no sector empresarial podemos referir o trabalho de Parente
(1998); no sector bancário temos, por exemplo, o trabalho de Coelho e Moura (1998).
Alguns destes estudos salientam a importância desse tipo de formação para o
desempenho profissional, mas também nos alertam para algumas das suas lacunas. Wenger
(2001), referindo-se aos comentários que os tramitadores de seguros realizam acerca dos cursos
de formação, aponta alguns dos aspectos menos conseguidos dos mesmos: o seu grau demasiado
geral e generalista e a brevidade dos mesmos.
4.5.3. Comunidades de prática, de saber e de aprendizagem
Tendo em consideração o referido nas secções anteriores, pensamos poder dizer que os
locais de trabalho, nos quais interagem diversos indivíduos, podem constituir-se e pensar-se como
comunidades de prática, de saber e de aprendizagem.
No local de trabalho desenvolve-se uma prática social com vista à obtenção de um
produto, ou produtos, conforme os casos. No desenrolar dessa prática estão envolvidos vários
indivíduos que, a partir de um empreendimento conjunto, de um compromisso mútuo e de um
reportório partilhado efectuam e constroem essa mesma prática, esse fazer (Wenger, 2001).
Esse fazer exige saber, ou saberes de vária ordem, na construção dos quais estão, ou
podem estar, também o uso recontextualizador do conhecimento abstracto. Naturalmente, esse
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fazer e esse saber implicam a aprendizagem por parte dos membros da comunidade acerca da
prática e dos saberes associados, o que pressupõe uma capacidade para aprender, através de
diferentes modalidades, o fazer e o saber já constituídos e também uma capacidade para aprender
a reconstruir esse fazer e saberes correspondentes, o que implica um tipo de relacionamento activo
por parte dos indivíduos com a prática, com o saber e também o conhecimento.
Assim, a prática, o saber e a aprendizagem são elementos constituintes do trabalho que
se encontram intimamente interligados, eles implicam-se uns aos outros. Em certos contextos,
como aqueles que são de nosso interesse, o conhecimento abstracto pode assumir um grande
relevo em toda a dinâmica profissional ou ocupacional, quer pelo seu simples uso, quer,
sobretudo, pelo seu uso recontextualizador.
A figura seguinte pretende representar a forma como os locais de trabalho onde estejam
envolvidos vários membros podem ser pensados da maneira como acabámos de os apresentar.
Local de trabalho
Concebido como comunidade de

Prática

Saber

Figura nº 4 – O trabalho como comunidade de prática, saber e aprendizagem.

Aprendizagem
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CAPÍTULO 5

METODOLOGIA

Começamos este capítulo com as palavras de Cornu (2003), pois elas traduzem, em
nosso entender, parte da forma como o caminho, o saber profissional dos que investigam a
realidade social, se faz e se constrói:
O trabalho de investigação nas ciências do homem e da sociedade decorre mais da arte do engenhoso
que da actividade do engenheiro, ainda que manuais bem intencionados, que se apoiam mais na ciência
feita que na ciência a fazer, desenrolem um processo que vai da interrogação teórica à constituição de
hipóteses, passando pelo estabelecimento de um protocolo de experimentação ou de observação, seguido
da colecta de dados, do seu tratamento, para chegar a um belo objecto devidamente empacotado e
etiquetecado que entrará na loja da ciência feita. A realidade é diferente. O trabalho do investigador
assemelha-se mais ao desenrascanço operário. (...). No desenrascanço operário estamos perante um
homem (ou uma mulher) da arte, do ofício, no trabalho de terreno. O investigador, no seu trabalho,
encontra-se perante um duplo conjunto de ideias confusas, o das teorias da sua disciplina ou dos
conhecimentos das outras disciplinas e o dos elementos do social com que é confrontado no terreno; e é
preciso agir com isso. Então, ele acumula, porque isso «pode ser sempre útil» (...) porque as coisas não
acontecem como se tinha imaginado, porque é necessário fazer um desvio, seguir aos ziguezagues, jogar
de lado como no bilhar (---), porque a realidade social não se deixa moldar. Marcel Griaule dizia muito
justamente (...) que «se encontram coisas que não se procuram ao procurar coisas que não se
encontram» (...). Pode servir para reparar, consertar, virar as teorias e aos métodos como se vira um
casaco (...). Também pode servir para trocar ideias com os colegas, porque nenhum investigador
trabalha sozinho, mesmo quando julga que o faz. Sem um mínimo de diálogo e de intercâmbio, não há
investigação. Então respiga-se, rabisca-se na horta dos outros (...). Assim, a investigação é sempre, em
diversos graus, mais ou menos pluridisciplinar (Cornu, 2003: 9-10).

Estas palavras ilustram, em parte, o nosso modo de fazer, o caminho que percorremos.
Um caminho que não estávamos habituados a trilhar em investigações anteriores. Nelas o
percurso fez-se sempre por “auto-estradas”, ou “vias rápidas”, e não por estradas secundárias,
caminho, atalhos, apenas parávamos para reabastecer nos postos de serviço, não tendo que fazer
grandes desvios ao percurso inicialmente planeado. Na actual investigação, não só percorremos as
tais estradas secundárias, como tivemos que ir alterando a ideia inicial, o que quer dizer que o
destino a que chegámos não foi bem o mesmo que inicialmente se definiu, nem o modo definido
para lá chegar. Por isso, a investigação realizada foi um momento intenso de aprendizagem.
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Tais palavras não diminuem a importância da teoria e dos métodos e técnicas já
existentes, nem, na nossa perspectiva, a forma habitual de fazer a viagem, apenas salientam
maneiras diferentes de ir traçando e fazendo essa viagem. Elas também não querem dizer que a
investigação se proceda sem qualquer preparação teórica e metodológica prévia, sem que o
desenho da investigação tenha sido elaborado antes de se “aterrar” na realidade que se pretende
estudar. Bem pelo contrário, pelo menos no nosso caso a investigação exigiu uma forte
preparação prévia, teórica e metodológica, e exigiu também um desenho que se fez inicialmente e
que se foi refazendo durante as diferentes fases da pesquisa (entenda-se pesquisa no seu sentido
amplo: de terreno e de análise teórica, que andaram a par).
Desta forma, não consideramos, tal como Caria (2003a:10), que «as metodologias de
investigação», mesmo as de pendor qualitativo, estejam «dependentes apenas da subjectividade e
emocionalidade dos seus autores e protagonistas». Como refere Costa (1987:134), a pesquisa de
terreno exige por parte do investigador uma preparação cuidadosa da observação a fazer, exige
que ele tenha «uma importante bagagem teórica e metodológica». Ou seja, apesar de se considerar
que este tipo de metodologias admitem que a pesquisa se constitui como um «contexto de
descoberta», tal não implica a «ausência de um quadro teórico», o que implica é «uma
disponibilidade e uma abertura a aspectos imprevistos e impensados» inicialmente, «assim como
deverá implicar a sensibilidade para eliminar ou reformular as próprias questões iniciais, se tal se
vier a revelar pertinente» (Silva, 2001:299,300-301). Portanto, mesmo neste tipo de metodologias
mais qualitativas não se dispensa a planificação, a preparação prévia da investigação a realizar,
“apenas” se concebe o caminho de uma forma mais flexível do que noutros tipos de metodologias.
Enfim, como diz Burgess (1997), nestes casos o processo de pesquisa e o desenho da mesma
nunca está totalmente feito, vai sendo refeito ao longo da própria pesquisa.
Este capítulo centra-se em três questões: uma breve descrição teórica acerca dos
métodos e técnicas existentes; uma reflexão sobre o caminho percorrido na construção do objecto
de análise; e a elucidação acerca da metodologia efectivamente empregue na investigação
produzida. Procurámos que esta parte do documento se constituísse num exercício de explicitação
da forma como fomos conduzindo o estudo, no sentido de «objectivar e racionalizar o que
ocorreu», tentando que a nossa «consciência prática» desse lugar «a uma consciência discursiva
contextualizada» (Caria, 2003a:10,11), e procurando racionalizar a nossa experiência de campo
(Caria, 1999b). Enfim, tratou-se de procurar explicitar um saber tácito e um processo de
aprendizagem, de realizar um exercício de reflexão sobre a acção efectuada e sobre a reflexão na
acção, como diria Schön (1992, 1998). Não foi tarefa fácil, nem temos certeza de o ter conseguido
plenamente, pois, como refere Geertz (1994:20), a propósito da “tradução”, objectivo
característico da etnografia, a metodologia, o caminho percorrido, é daquelas coisas «que é mais
fácil fazer que explicar».
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5.1. BREVE ABORDAGEM TEÓRICA AOS MÉTODOS E TÉCNICAS
Existem muitas obras sobre metodologia em ciências sociais. Umas mais gerais, que
procuram dar uma panorâmica acerca da variedade de métodos e técnicas existente (Mann, 1983;
Pinto e Silva, 1987; Marconi e Lakatos, 1988; Erasmie e Lima, 1989; Boudon, 1990b; Hayman,
1991; Almeida e Pinto, 1995; entre muitos outros), outras mais centradas em métodos e técnicas
particulares (Merriam, 1990; Foddy, 1996; Ghiglione e Matalon, 1993; Burgess, 1997; Caria,
2003d; entre outros).
Mas o que é uma metodologia ou um método e técnicas de investigação? Tal como em
relação a muitas outras matérias também nesta não há um uso único destes termos. Assim, e tendo
apenas dois exemplos em consideração, há quem se refira à observação participante como um
método (Iturra, 1987) e há quem se referira a ela como a principal técnica do método etnográfico
(Merriam e Simpson, 1989; Silva, 2001), há quem fale do inquérito como uma metodologia
(Foddy, 1996) e quem fale dele como uma técnica (Ferreira, 1987).
Para Lima (1981:10), a metodologia é a «análise sistemática e crítica dos pressupostos,
princípios e procedimentos lógicos que moldam a investigação de determinado problema. Situamse aqui as questões relacionadas com a estratégia da pesquisa a adoptar em referência e adequação
a certos objectivos de análise e em ordem à relacionação e integração dos resultados obtidos
através do uso de técnicas». Costa (1987:129) tem uma posição muito semelhante, ao afirmar que
um «método é uma estratégia integrada de pesquisa que “organiza criticamente as práticas de
investigação”, incidindo nomeadamente sobre a selecção e articulação das técnicas de recolha e
análise da informação». Caria (2003a: 9), por seu turno, diz-nos que «uma metodologia é uma
construção estratégica, que articula teoria e experiências para abordar um objecto». A
metodologia é, portanto, uma estratégia que diz respeito à maneira como investigar.
As técnicas são os instrumentos de recolha (Silva, 2001) e também de tratamento da
informação considerada útil para o estudo em causa (Ghiglione e Matalon, 1993). Métodos e
técnicas devem, naturalmente, ser seleccionados tendo em conta o objectivo da investigação
(Postic e Ketele, 1988).
As estratégias metodológicas e as técnicas que as acompanham são múltiplas, bem
como as classificações adoptadas. Cremos, apesar de tal diversidade, que se pode afirmar que
existem duas grandes estratégias metodológicas, as de natureza qualitativa e as de natureza
quantitativa, às quais correspondem diferentes preocupações (Hébert et al., 1994; Caria, 2000a;
Silva, 2001): a de observar em profundidade os vários componentes de um problema e a de
conhecer e medir o comportamento de determinada população, respectivamente. As investigações
de natureza quantitativa são recomendáveis quando pretendemos realizar estudos que envolvam
grande número de pessoas e permitem efectuar generalizações e comparações, as de natureza
qualitativa destinam-se a estudos que envolvem pouca gente ou reduzido número de casos e não

234

permitem generalizações, mas possibilitam a compreensão em detalhe dos casos e situações
estudados (Patton, 1990).
Apesar de diferentes, estas estratégias não são incompatíveis, havendo dificuldade em se
traçar com rigor uma linha de separação entre elas (Silva, 2001). Daí talvez seja mais conveniente
falarmos numa continuidade em vez de uma separação total entre tais metodologias (Hébert et al.,
1994; Burgess, 1997; Silva, 2001). Existem até estudos de forte pendor qualitativo, cujo método
eleito é a etnografia, que recorrem a técnicas dos métodos quantitativos (Burgess, 1997; Frazão,
2003; Silva, 2003). Assim, pensamos que a mesma investigação pode conjugar diferentes
técnicas: um questionário poderá servir para realizar um primeiro levantamento do terreno a
estudar posteriormente em profundidade, por exemplo.
De acordo com Lima (1981), citando Greenwood (1965), os principais métodos são o
experimental, o de medida (que se enquadram nas análises extensivas, isto é, nas estratégias
quantitativas) e o estudo de casos (que se enquadra nas análises intensivas, ou seja, nas
metodologias qualitativas). Costa (1987:130) distingue a pesquisa de terreno (à qual se dão
também outras designações, como seja etnografia, estudo de caso, entre outras) de outras
estratégias metodológicas, assentes: na análise de dados estatísticos ou de outro tipo de
documentos; na «realização de inquéritos por questionário ou de entrevistas, através de contactos
pessoais de carácter pontual»; e na experimentação «de tipo laboratorial».
Esta última tipologia remete já para as técnicas usadas. Lima (1981), citando Pinto e
Grawitz (1967), afirma que as principais técnicas são: as documentais, que integram as clássicas e
a análise de conteúdo; e as não documentais de observação indirecta (entrevistas, questionários,
escalas de atitudes e testes) e as de observação directa (observação participante e não
participante). Almeida e Pinto (1995) apresentam uma tipologia semelhante, mas mais complexa:
as técnicas documentais, que dividem em clássicas e modernas (e estas em semântica quantitativa
e análise de conteúdo); e as técnicas não documentais, que se dividem em observação participante
(observação-participação e participação-observação), experimentação e observação não
participante (entrevistas, testes e questionário).
De Bruyne et al., citados por Hébert et al. (1994), identificam três principais técnicas de
recolha de dados: o inquérito, a observação e a análise documental. O inquérito está dividido em
entrevistas, que podem ser estruturadas, livres (sobre um tema geral), centradas num tema
concreto, informais, de painel, e em profundidade; e em questionário. A observação divide-se em
observação directa, sistemática, na qual o observador se mantém exterior ao objecto observado, e
em observação participante, na qual o observador pode ser conhecido ou manter-se oculto. A
análise documental baseia-se em fontes privadas ou oficiais e pode recorrer a uma análise
qualitativa ou quantitativa do conteúdo em questão62.
62

Caso exista interesse em aprofundar alguma das técnicas em questão pode-se consultar: sobre o inquérito em
geral, Lima (1981), Ghiglione e Matalon, (1993), Foddy (1996), ou o questionário em particular, Ferreira, (1987);
sobre a observação em geral, Postic e Ketele (1988) e em particular sobre a observação participante, Iturra,
(1987), Lapassade (1991), Burgess (1997), Silva (2001), Caria et al. (2003); e sobre a análise documental,
particularmente sobre a análise de conteúdo, Bardin (1995).
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Como vemos, existem várias formas de classificar os métodos e técnicas usados nas
ciências sociais. Recorrendo a estas e outras tipologias (Mann, 1983; Marconi e Lakatos, 1988;
Ghiglione e Matalon, 1993; Foddy, 1996; por exemplo) apresentamos o Quadro seguinte, que
pretende somente sistematizar os principais métodos e técnicas existentes. Tal classificação não
pretende ser dicotómica, apenas insere nas estratégias metodológicas seleccionadas as técnicas
que normalmente se usam dentro de cada uma delas, o que não quer dizer que não existam outras
e que tais técnicas não possam ser utilizadas fora da sua metodologia de referência.
Quadro nº 3 – Principais estratégias metodológicas
Metodologias qualitativas
Métodos:
- Pesquisa de terreno/etnografia/estudo de caso
Técnicas:
- Observação participante
- Entrevistas
- Análise documental

Metodologias quantitativas
Métodos:
- Experimental
- Medida
Técnicas:
- Questionário
- Escalas
- Testes
- Análise documental

No caso concreto do nosso estudo, a estratégia metodológica que adoptámos foi a
qualitativa, tendo-se privilegiado o método etnográfico e as técnicas da observação, entrevista e
análise documental, consideradas por Hérbert et al. (1994) como aquelas que normalmente são
usadas neste tipo de metodologias.

5.2. A CONSTRUÇÃO DE UMA PROBLEMÁTICA
Nesta parte pretendemos dar conta do caminho seguido nesta investigação. Não se trata
ainda de explicar especificamente a metodologia empregue, mas de falar sobre o processo de
construção e reconstrução a que a investigação foi estando sujeito. Focaremos a nossa atenção no
objecto de análise (problemática), nos objectivos e questões, nas teorias e na metodologia (não
entrando para já numa análise profunda do que foi feito em termos metodológicos, mas na forma
como a estratégia metodológica foi sendo pensada), e nos principais processos implicados na
reconstrução dessas dimensões.
A dinâmica que a investigação assumiu não foi a de uma pesquisa tradicional, que segue
cronologicamente, grosso modo, os seguintes passos: interrogação e construção teórica,
constituição de hipóteses, estabelecimento de uma metodologia de investigação, recolha dos
dados e análise dos mesmos. A este processo corresponde uma produção escrita do documento
final que se orienta pela mesma ordem temporal. Ora, no nosso caso, como a dinâmica da
investigação seguida não foi essa, existe um desfasamento entre ela e a forma que o actual texto
assume. Ou seja, a organização, a sequência do presente texto não tem a mesma cronologia da
investigação efectuada. O texto encontra-se organizado pela sequência normal dos textos de

236

investigação, mas tal não retrata a ordem seguida pela mesma. Ao longo desta foram sendo
produzidos vários tipos de documentos escritos, alguns dos quais foram canalizados para a versão
final do actual documento. O Quadro abaixo procura dar conta das principais fases da
investigação e das acções implementadas e da correspondente produção escrita, que nos mostra o
desfasamento a que nos referimos antes.
Quadro nº 4 – Fases da investigação e produção escrita
Tempo
Janeiro/Abril de 2000
Maio/Set. de 2000
Outubro/Dez de 2000

Outubro 2000 a
Fevereiro de 2001
Março/Setembro de
2001

Fases/acções
-

Produção escrita

Definição inicial do tema/problema, objectivos, questões e metodologia Leituras teóricas sobre o assunto
Leituras teóricas sobre o tema inicial a investigar
Entrevistas exploratórias com especialistas nacionais sobre o tema
inicial a investigar
Leituras teóricas sobre o tema inicial a investigar
Levantamento das associações/organizações não governamentais
existentes na área geográfica seleccionada
Redefinição do objecto de estudo
Leituras teóricas iniciais sobre os novos temas a considerar
-

Setembro 2001 a Maio
de 2002

-

Redefinição do objecto de estudo (continuação)
Leituras teóricas
Determinação do grau de envolvimento das entidades em actividades de educação de adultos (EA)
-

Maio de 2002

Junho/Setembro de
2002
Outubro 2002 a Março
de 2003

-

1º documento escrito sobre a redefinição do objecto de
estudo (Abril de 2001)
Apresentação de comunicação ao IV Seminário ASPTI
(Junho de 2001)
Apresentação de comunicação ao 1º Congresso de
Estudos Rurais (Setembro de 2001)
2º documento escrito sobre a redefinição do objecto de
estudo (Fevereiro de 2002)
Documento preliminar sobre as entidades com EA
(dúvidas metodológicas) (Março de 2002)
Levantamento e tipologia das organizações não
governamentais de desenvolvimento local (ONGDL)
com e sem EA (Abril de 2002)
Identificação e determinação do grau de envolvimento
das ONGDL em EA (Maio de 2002)
Elaboração das entrevistas (Maio de 2002)

-

Análise dos dados das entrevistas
Selecção do caso a estudar em profundidade
Leituras teóricas
Leituras teóricas sobre aspectos ainda não considerados e sobre o
método etnográfico
Trabalho de campo referente ao caso seleccionado
Leituras teóricas sugeridas pelo trabalho de campo
Início da construção do enquadramento teórico
Reflexão sobre o trabalho de campo etnográfico
-

Junho/Setembro de
2004
Outubro/Dez. de 2004

-

Continuação da construção do enquadramento teórico

-

-

1ª leitura dos dados etnográficos

-

Janeiro a Maio de
2005

-

Conclusão do enquadramento teórico

-

O trabalho e o saber dos profissionais técnicos de
educação de adultos em contexto associativo
(Dezembro de 2004) (publicado em 2005)
Escrita sobre

Junho /Set. de 2005
Outubro de 2005 a
Março de 2006

-

Construção do capítulo da metodologia
Análise definitiva dos dados

-

Escrita sobre
Escrita sobre

Abril de 2006

-

Conclusões

-

Escrita sobre

Abril a Agosto de
2003
Setembro 2003 a
Fevereiro de 2004
Abril de 2004
Maio de 2004

-

Preparação da fase seguinte do trabalho empírico: aplicação das entrevistas
Leituras teóricas de apoio à construção da entrevista
Realização das entrevista junto das entidades seleccionadas

- Proposta de projecto de investigação (Abril de 2000)

Análise das entrevistas realizadas: 1ª versão (Março de
2003)

Escrita sobre
Trabalho de campo no associativismo local: reflexões
em torno de uma etnografia do trabalho técnico de
formação (Maio de 2004)
Escrita sobre
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Como vemos, a produção escrita da teoria só aparece, de forma definitiva, depois do
trabalho de campo estar efectuado. Isto não quer dizer que só nessa fase se tenha começado
efectivamente a escrever sobre os assuntos que nos interessavam. Na verdade, começámos muito
antes a fazê-lo. O facto de só termos dedicado o nosso esforço à produção teórica, de forma mais
definitiva, a partir Abril de 2004, não quer dizer que a reflexão teórica sobre os vários assuntos
que nos interessavam não tivesse sido efectuada, como se encontra explícito no quadro. Bem pelo
contrário, a articulação entre teoria e trabalho de terreno foi sendo sempre feita em simultâneo.
Assim, se as análises teóricas antecipavam a realização de partes do trabalho de campo, por
exemplo as leituras sobre o saber e o conhecimento profissional e sobre o método e técnicas da
etnografia realizadas antes do estudo etnográfico, também é verdade que os dados provenientes da
investigação empírica iam orientando essa leitura. Por exemplo, a verificação de múltiplos tipos
de aprendizagens realizadas em contexto de trabalho e a constatação da existência de vários tipos
de saberes que iam sendo mobilizados na acção levaram ao aprofundamento das leituras nessas
áreas, começando a ganhar cada vez maior relevo o conceito de comunidade prática de Wenger
(2001), entre outros. Desta forma, as leituras e os dados foram ganhando maior pertinência para
quem investigava.
Como vemos também, mesmo após se ter começado a tratar do enquadramento teórico
do estudo, este foi interrompido por duas vezes para a produção de outro tipo de documentos
escritos, um de natureza metodológica e outro de análise dos dados do trabalho etnográfico. Estes
aspectos mostram-nos o referido desfasamento entre a forma do actual texto e a dinâmica que a
investigação e a produção escrita ao longo dela foi assumindo. Leva-nos também para todo o
processo de construção e reconstrução dessa mesma pesquisa, a que nos dedicamos a partir daqui.
Inicialmente, definimos como problemática a abordar o relacionamento entre a
educação de adultos e o desenvolvimento local (entre Janeiro de 2000 e Fevereiro de 2001).
Pretendíamos estudar comparativamente (através da realização de estudo de casos) agências de
desenvolvimento local que se constituíssem como espaços educativos de adultos, procurando
identificar e caracterizar a diversidade de práticas que neles acontecem. Simultaneamente,
pretendia-se ver como através dessas actividades tais entidades contribuiriam ou não para o
desenvolvimento local. A pesquisa foi desde logo enquadrada na sociologia da educação, como
forma de contribuir para uma reactualização do seu objecto de estudo. A escolha do tema ficou a
dever-se à vontade de tentar contribuir para uma renovação da sociologia da educação.
Nesta fase elaborou-se um primeiro esboço da investigação a realizar, que assentava
numa série de questões em torno de seis dimensões de análise: as agências e os agentes
dinamizadores (quem são e como se caracterizam); os conteúdos (a tipificação das práticas
educativas efectuadas); o processo/forma (como se faz a educação de adultos nestes locais); os
destinatários/participantes (a quem se dirigem os projectos desenvolvidos); as finalidades das
actividades (porquê e para quê são efectuadas as acções de educação de adultos); e os resultados
(efeitos das acções). Tendo em conta a definição do tema a estudar e dos objectivos a atingir
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efectuou-se uma vasta compilação e análise teórica sobre os dois grandes temas em questão: a
educação de adultos e o desenvolvimento local.
Em termos metodológicos, a escolha por uma abordagem intensiva/qualitativa foi desde
início decidida. O método pensado foi o “estudo de casos”, estando prevista a realização, numa
primeira fase, de um estudo expedito/exploratório sobre as agências de desenvolvimento da região
Norte que realizassem actividades de educação de adultos, a partir do qual seria seleccionada uma
amostra dos casos acerca dos quais se faria uma investigação intensiva e comparativa. Previu-se
também a utilização de uma combinação de técnicas de recolha sistemática e profunda: a
utilização de técnicas documentais clássicas (legislação, relatórios de actividades, arquivos e outro
material existente em cada caso seleccionado) e de técnicas não documentais, mais precisamente o
questionário e a entrevista (entrevistas informais e abertas formais). Quanto ao tratamento da
informação, elegia-se a análise de conteúdo - a descrição qualitativa e/ou quantitativa, sistemática,
dos conteúdos das informações recolhidas (Marconi e Lakatos, 1988) - e a triangulação da mesma
(Patton, 1990).
Num segundo momento (de Março de 2001 até Setembro desse mesmo ano), o tema, ou
melhor o problema de análise, foi parcialmente alterado. Um aspecto não previsto inicialmente
passa a fazer parte do estudo e o problema definido no começo é revisto e passa para segundo
plano. O uso do conhecimento abstracto realizado pelos agentes das entidades em questão passa a
ser a principal preocupação. Alguns excertos da comunicação apresentada em Setembro de 2001,
a que acima nos referimos, ajudam a testemunhar esta alteração. Na altura escrevíamos:
O que pretendemos, neste momento, é realizar algumas reflexões tendo por base um projecto de
doutoramento (que se encontra em fase embrionária) cujos objectivos são: estudar associações de
desenvolvimento local que se constituam como espaços educativos de adultos, procurando identificar e
caracterizar a diversidade de práticas que neles emergem; procurar ver até que ponto e como os
profissionais (dirigentes, técnicos, formadores…) das associações de desenvolvimento local mobilizam o
conhecimento abstracto a que tiveram e têm acesso (sobre desenvolvimento local e sobre educação de
adultos) para agirem profissionalmente; e, desta forma, contribuir para a discussão em torno do objecto
de estudo da sociologia da educação, que deve dar conta de novas formas de educação e de novos
contextos de aprendizagem para além da escola, bem como da capacidade de uso de conhecimento
abstracto por parte de outros actores envolvidos no processo educativo.
Trata-se de um estudo comparativo de casos, estando prevista a realização, numa primeira fase, de um
estudo expedito/exploratório sobre as associações de desenvolvimento local da região Norte que
realizem actividades de educação de adultos, a partir do qual seleccionaremos uma amostra dos casos
acerca dos quais realizaremos uma investigação intensiva e comparativa (Loureiro, 2001).

O excerto seguinte torna claro, não só uma redução das dimensões de análise pensadas
inicialmente para se estudar o problema definido, mas também o ganho de importância que o do
uso do conhecimento abstracto passou a assumir na investigação:
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De seguida procuramos, ainda que de forma não muito estruturada, levantar algumas questões prévias
que, pensamos, nos poderão ajudar a atingir os objectivos definidos (…).
Um dos propósitos da nossa investigação é tentar identificar e caracterizar as práticas de educação de
adultos que emergem nas associações de desenvolvimento local. Sendo assim, questões como as que se
seguem poderão tornar-se úteis:
−

Que práticas educativas são contempladas e de que forma se combinam (alfabetização, animação,
formação profissional...)?

−

O que é que se ensina? Que cultura(s) é (são) tida(s) em conta? Que tipo de conhecimentos constam
dos programas?

−

Que áreas de intervenção são abrangidas pelas actividades educativas (saúde, ambiente, economia,
lançamento de cooperativas, criação de emprego...)?

O uso do conhecimento abstracto por parte dos actores envolvidos na concepção e realização de
programas e acções simultâneas de desenvolvimento local e de educação de adultos é a nossa maior
preocupação. Julgamos que interrogações deste género nos ajudarão a compreender a relação entre
discurso e acção e condicionantes da acção:
−

Os actores em análise têm conhecimento abstracto sobre desenvolvimento local e sobre educação de
adultos?

−

Que discurso têm sobre tais temas? Quais são as suas concepções?

−

Usam o conhecimento de que são portadores para agirem? De que forma(s)?

−

Reflectem sobre a sua prática? Tal reflexão serve, de alguma forma, para realimentar o
conhecimento prévio e a própria acção?

−

Existem estruturas que condicionam o uso do conhecimento abstracto e a acção? Como é que tais
estruturas (políticas, poderes supranacionais, nacionais, locais, organizacionais...) podem
condicionar o transporte do conhecimento para a acção, a própria acção e também a reflexividade
dos actores sobre a sua acção?

−

Os actores e consequentemente as associações de desenvolvimento local, são agentes que
contribuem para regulação ou emancipação dos locais onde actuam? (Loureiro, 2001).

Assim, o uso do conhecimento abstracto assume-se como a principal questão a estudar,
o que fez com que a análise teórica dessa problemática e de outras a ela ligada passassem a ser
fundamentais.
Recordamos que, inicialmente, tivemos dificuldades em enquadramo-nos nestas
matérias, pois elas eram completamente novas para nós. Conceitos como o de sistemas periciais,
tipos de reflexividade, mentes sociais e estilos de usos de conhecimento, entre outras matérias,
tudo era novo. Este aspecto causou-nos uma enorme perplexidade inicial e uma forte discussão
reflectida com os orientadores. Vários tipos de questões iam surgindo: umas sobre os conceitos
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em si, pois precisávamos de ter a certeza que estávamos a entender o que se estava a ler; outras
referiam-se à parte empírica, ou seja, essas leituras faziam-nos colocar, quase constantemente,
questões sobre aquilo e aqueles que queríamos estudar, muitas das quais discutíamos com os
orientadores. Refira-se que este tipo de exercício, que designamos da teoria para a prática, foi
sempre feito, as leituras tinham sempre como preocupação tentar perceber a ligação ao que se
estava a fazer ou pensava fazer empiricamente. O movimento inverso também sucedeu, portanto o
tal exercício da prática para a teoria ocorreu igualmente, como acima pensamos ter deixado claro.
O exemplo seguinte dá conta desse questionamento inicial. Líamos um texto de Giddens
(1992), no qual o autor se referia à descontextualização e aos elementos desse fenómeno, entre os
quais estão os sistemas periciais. Ao abordarmos estes aspectos colocámos várias questões que
procuravam articular o que líamos com o que iríamos estudar. Uma delas era: sendo o tempo
actual de descontextualização e um dos seus elementos os sistemas periciais, nos quais se inclui o
conhecimento abstracto, como lidam os que localmente actuam com um tipo de conhecimento que
obedecerá a regras que potencialmente poderão ter pouco a ver com as realidades locais? Esta e
outras questões foram postas por nós a um dos orientadores numa das reuniões tidas, no sentido
de tentar ver da sua pertinência.
Este aspecto mostra como nessa fase nos encontrávamos ainda muito à deriva, o que se
manifestava no nosso estado emocional. Mas foi dessa inquietação quase constante que surgiram
várias ideias relativamente ao redesenho, feito posteriormente, da investigação a efectuar. Nesta
fase manteve-se ainda o desenho metodológico inicialmente efectuado e passou a prever-se como
actores a estudar os dirigentes, os técnicos, os formadores e outros actores envolvidos nos
processos de educação de adultos, o que demonstra que, nesta altura, as unidades de observação
ainda não estavam perfeitamente definidas.
Esta alteração na direcção da investigação ficou a dever-se a três factores intimamente
interligados: (1) as frequentes reuniões com os orientadores e a influência que as reflexões
conjuntas aí tidas foram tendo na definição da principal questão a estudar, como terá ficado
entendido pelo dito antes; (2) a nossa integração, em Maio de 2001, no Seminário de Análise
Social das Profissões em Trabalho Técnico-Intelectual (ASPTI), constituído por vários docentes e
investigadores de várias instituições do ensino superior, cujo principal objectivo era discutir e
reflectir sobre esse tipo de profissões que fazem uso do conhecimento abstracto, com base em
experiências de investigação que estavam a decorrer; (3) e a posterior participação num projecto
de investigação designado Reprofor (Recontextualização Profissional da Formação), financiado
pela Fundação Gulbenkian, formado por membros do referido grupo, que se iniciou em finais de
2001 e terminou nos inícios de 2005, e que teve como principal preocupação a análise dos usos do
conhecimento abstracto e a constituição do saber em várias profissões/ocupações.
Estes três aspectos tiveram, em conjunto ou em separado, uma forte influência, não só
nessa redefinição inicial, mas também em várias das outras que foram acontecendo no desenrolar
da pesquisa. Recordamos que grande parte das reuniões com os orientadores eram por nós
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gravadas e transcritas posteriormente, o que nos permitiu realizar um exercício de análise mais
profundo sobre o que havia sido dito, o que levou algumas vezes ao questionamento do que aí
havia sido decidido, ou planeado. A gravação de tais reuniões mostrou-se de uma enorme
utilidade também para a descrição do percurso que aqui realizamos, sem elas a memória não teria
chegado. Tais reuniões incidiram basicamente sobre três aspectos: discussão sobre leituras
efectuadas, muitas das quais sugeridas pelos orientadores; discussão sobre o que fazer e como
fazer em termos teóricos e de pesquisa de terreno; e análise dos vários resultados a que íamos
chegando, que, como dissemos já, nos iam fazendo pensar, por sua vez, em aspectos não
considerados ou em aspectos aos quais não havíamos dado relevo necessário, mas que no
desenrolar da pesquisa empírica se vieram a mostrar pertinentes. Os seminários ASPTI foram
também essenciais, pois permitiram pensar em aspectos não considerados inicialmente, tal foi
ocorrendo quer pelas reflexões que colegas iam tendo acerca do seu trabalho, quer por sugestões
sobre o nosso próprio trabalho quando nos referíamos a ele. O mesmo tipo de influência tiveram
as reuniões em torno do projecto Reprofor.
Este aspecto, este tipo de influência, permite-nos reforçar a ideia transmitida por Cornu
(2003) no início deste capítulo: não se faz investigação sozinho. Pensamos também que a relação
social de investigação, de que nos fala Caria (1999b, 2000a), relativamente à interacção entre
investigador e investigado está presente nas interacções que acabámos de descrever. Tratar-se-á
de um outro tipo de relação, mas não deixa de ser também, na nossa perspectiva, um tipo de
relação social de investigação que tem muita importância no desenrolar da pesquisa, trata-se de
uma relação entre investigadores.
Entre Setembro de 2001 e Fevereiro de 2002 identificamos outro momento importante
na construção do nosso objecto de estudo. Tratou-se de uma altura em que uma outra dimensão
teórica de análise passou a ser pela primeira vez equacionada, o contexto de trabalho como factor
educativo para aqueles que aí exercem as suas funções; em que passamos a centrar-nos nos
técnicos de educação de adultos, muito embora não tivéssemos excluído ainda totalmente os
dirigentes e os formadores; em que a forma de captar o uso do conhecimento abstracto passa
também a ser equacionada de maneira mais nítida; e em que o método etnográfico passa a ser
pensado como o mais favorável para se poder estudar a questão em profundidade.
Este período culminou com a produção do segundo documento de reconstrução do
objecto de estudo, no qual reunimos todas as reflexões que fomos fazendo nesse espaço temporal,
reflexões que ocorriam em vários momentos e espaços (reuniões com orientadores, no carro, em
casa, etc.), o que aliás foi sempre acontecendo.
Estando decido que a principal questão a estudar seria a do o uso do conhecimento
abstracto, o que mais nos preocupava nessa altura era como conseguiríamos captar esse uso em
concreto. E foi em torno desta questão principal que se desenrolou grande parte do processo
reflexivo na altura.
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Surge então o método etnográfico como o eleito para se fazer o estudo em profundidade,
ou seja, para quando passássemos à fase do ou dos casos a estudar (nesta altura começa-se a pôr
em causa o estudo de um ou mais casos em profundidade). Começa também, nesse momento, um
processo de resistência e de fortes dúvidas da nossa parte relativamente ao método. Nunca
tínhamos efectuado um estudo que se apoiasse nesta estratégia, nem sequer sabíamos muito bem
do que se tratava. E quanto mais falávamos com os orientadores sobre esse procedimento
metodológico, mais assustados ficávamos, o que contrastava com a calma e confiança destes em
tal procedimento. Tínhamos pensado realizar o estudo de casos com base em entrevistas, não nos
tinha passado pela cabeça termos que permanecer longos períodos de tempo nos locais em estudo,
entre outras exigências que íamos percebendo que o método tinha.
Como a nossa experiência de investigação anterior se baseava em entrevistas e análise
de documentos, ficávamos perplexos, por exemplo, quanto a aspectos como o de chegarmos ao
terreno sem termos um inquérito definido. A isto respondiam os orientadores que as boas
perguntas surgiriam da permanência temporal nos contextos de observação, que seria dessa
permanência que “as boas perguntas”, perguntas feitas de forma não descontextualizada como se
nunca tivéssemos estado naquele local, surgiriam. Mas essas respostas não diminuíam a nossa
perplexidade inicial que, diga-se, se manteve até à fase do estudo em profundidade. Optámos, na
altura, por não pensar excessivamente no que concordámos vir a fazer. Tratou-se da adopção de
uma estratégia de defesa relativamente àquela matéria que nos preocupava muito: normalmente
temos receio do que desconhecemos. Hoje, após um período de aprendizagem que tal abordagem
exigiu, percebemos melhor o que os orientadores nos pretendiam transmitir.
Foi neste momento, também, como dissemos antes, que a forma como se pensou captar
o uso do conhecimento abstracto começa a ser definida, através sobretudo de três questões
essenciais63: o que fazem os técnicos? Que tipos de problemas/incertezas surgem no desenrolar da
sua actividade? No seu quotidiano e em especial em períodos problemáticos da acção mobilizam
conhecimento abstracto? Nesta altura começámos igualmente, ainda que de forma não muito
clara, a pensar a questão da possível articulação entre conhecimento abstracto e saberes
profissionais, e a pensar a identificação dos processos reflexivos envolvidos nos possíveis usos do
conhecimento e saberes, bem como na constituição desses saberes.
E foi da discussão destas questões e da forma como pensávamos justificar que o estudo
se inseria na sociologia da educação, que começa a ser equacionado o trabalho como local
educativo para os próprios técnicos. Pensar na eventual procura e uso de conhecimento abstracto
por parte dos técnicos, fez-nos pensar nos contextos de trabalho como potencialmente educativos.
Ou seja: um trabalho que promova tais procuras e usos em contexto, será educativo para aqueles
que diagnosticam, planeiam, concebem, executam e avaliam a educação de adultos; um contexto
que exige a auto-formação, a formação contínua dos seus técnicos será educativo para os próprios.
63

Refira-se que nesta altura foram postas por nós mais de 100 questões. Muitas delas repetiam-se um pouco e foram
feitas de forma desordenada.
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Um contexto de trabalho que possibilite a recontextualização do conhecimento será um contexto
educativo.
Nessa fase justificávamos o enquadramento da nossa investigação na sociologia da
educação, mais concretamente numa sociologia da educação que pretende abordar novas
problemáticas de análise, pelas seguintes razões: por se ir fazer um estudo sobre os usos do
conhecimento abstracto (que pode ser adquirido de diversas formas) em contexto de trabalho e
sobre a sua possível articulação com saberes contextuais; por se ir estudar a actividade de um
conjunto de novos actores da educação que trabalham fora da escola – os técnicos responsáveis
pelo diagnóstico, planeamento, concepção, execução e avaliação das acções de educação de
adultos; por se considerar a possibilidade de esses contextos de trabalho poderem ser educativos
para os próprios técnicos; e, finalmente, por ser um estudo que dá conta de contextos não
escolares, nos quais também se desenvolvem actividades educativas, no caso de adultos.
Assim, podemos afirmar que nesse momento a concepção global da investigação estava
feita. Isto é, os principais aspectos que considerámos estavam já aí equacionados, ainda que
tivesse havido a necessidade de ir fazendo vários afinamentos durante o percurso. Como vemos, a
distância entre a concepção inicial da investigação e a desta fase é grande, mantendo-se, no
entanto, o objectivo de tentar caracterizar as práticas educativas de adultos produzidas por estas
entidades não governamentais de desenvolvimento local.
Quanto à estratégia metodológica a adoptar, ficou definido que existiriam dois grandes
momentos. Num primeiro momento, e após uma primeira recolha do conjunto de todas as
organizações existentes na zona norte do país, que na fase da produção do tal segundo documento
de reconstrução do objecto de estudo tinham já sido identificadas, seria aplicado, a par de toda
uma análise documental a que tínhamos tido acesso, um questionário às entidades que fossem
consideradas de desenvolvimento local, de forma a identificar quais delas desenvolviam
actividades de educação de adultos e de que tipo. Definiram-se como objectivos desse momento: a
construção de uma tipologia das actividades de educação de adultos realizadas por essas
organizações; uma caracterização dos seus recursos humanos; uma caracterização dessas
organizações; e identificar o caso, ou casos, a estudar em profundidade.
O segundo momento seria o estudo do caso ou dos casos seleccionados, a realizar com
base no método etnográfico. Definiam-se como principais objectivos a atingir nessa fase: a
caracterização do ou dos contextos de trabalho; a caracterização da ocupação dos técnicos, das
suas rotinas e seus problemas; e a identificação dos possíveis usos do conhecimento abstracto, que
poderiam ser feitos ou não em articulação como saber local. A análise de conteúdo e a
triangulação da informação eram as técnicas eleitas para realizar o tratamento da informação, algo
que estava previsto desde início.
Relativamente a esta planificação geral da investigação, deram-se basicamente três
alterações: abandonou-se a ideia de realizar questionários às organizações de desenvolvimento
local, tendo esta técnica sido substituída pela da entrevista estruturada a efectuar apenas às
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entidades que tinham um certo grau de envolvimento em actividades de educação de adultos
(adiante explicaremos com maior pormenor esta questão), o que se ficou a dever, essencialmente,
à previsão da demora que as entidades levariam a responder a tais questionários e também à
previsão de uma baixa percentagem de respostas que obteríamos; a área geográfica do estudo
deixou de ser toda a zona norte do país64, para passar a ser constituída por cinco distritos dessa
mesma área (Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real), o que ficou a dever-se,
essencialmente, ao facto de a determinada altura já não sabermos bem o que deveríamos
considerar como zona, ou região norte, porque as fontes que usávamos nos davam áreas
ligeiramente diferentes, por isso optámos por restringir o estudo a esses cinco distritos; e
deixámos de lado a ideia de fazer um estudo em profundidade em mais que um caso, passando
definitivamente a considerar-se apenas a possibilidade de observar uma organização, isto porque
previmos o muito tempo e meios que uma investigação deste género exigiria. Estas decisões
foram tomadas nos meses de Março e Abril de 2002.
Portanto, a problemática que procurámos estudar e que foi sendo redefinida ao longo do
próprio percurso de investigação, como pensamos ter mostrado acima, foi a da identificação dos
usos do conhecimento abstracto, eventualmente articulados com os saberes, a da constituição e
dinâmica desses saberes, e a das aprendizagens realizadas em contexto de trabalho pelos técnicos
das organizações não governamentais de desenvolvimento local com actividades de educação de
adultos. Procurámos ver se e como estes técnicos fazem uso das suas aprendizagens sobre os
assuntos que têm a ver com a sua actividade, aprendizagens provenientes da sua formação escolar
ou de outras por que terão passado e se como os seus contextos de trabalho potenciam a procura e
o uso do conhecimento abstracto em articulação com o saber local e desta forma dar conta dos
contextos de trabalho como contexto educativos.
Enfim, trata-se, pensamos, dum estudo que poderá ser enquadrado numa sociologia da
educação de adultos centrada em processos de trabalho, procurando perceber como uma categoria
de pessoas altamente escolarizada faz ou não uso de conhecimentos abstractos que têm a ver com
o que fazem, conhecimentos esses possivelmente provenientes de vários tipos de aprendizagens,
como acabámos de dizer. Assim, partimos do princípio que aqueles que diagnosticam, planeiam,
concebem, executam e avaliam as actividades de educação de adultos, para determinados públicos
nas entidades em causa, são eles próprios objecto de educação de adultos.
É, portanto, um estudo sobre educação realizado num contexto educativo não escolar.
Assim, partimos de uma investigação em sociologia da educação, como já referimos, sobre
instituições, actores e modalidades de educação a que a disciplina não se tem dedicado
(efectivamente, este tipo de instituições – ONGDL - e os seus técnicos, que são responsáveis pela
educação de adultos nelas praticada, não têm cabido no seu objecto de análise) e sobre matérias às
quais apenas mais recentemente o tem feito (o uso do conhecimento abstracto realizado em
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Chegou a pôr-se a hipótese, numa fase inicial, de se realizar o estudo em todo país, mas depressa se abandonou a
ideia por dificuldades logísticas.
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contexto de trabalho, a identificação dos saberes aí existentes, e as modalidades pelas quais tais
contextos são educativos para quem neles desenvolve a sua actividade, entre outros).
Desta forma, a principal finalidade deste estudo foi conseguir efectuar uma
caracterização, o mais fielmente possível, dessa realidade de análise, da actividade desse novo
conjunto de actores da educação, do seu trabalho técnico – intelectual (Caria, 2003a),
privilegiando, nessa análise, a questão do uso do conhecimento abstracto, da possível
recontextualização desse tipo de conhecimento, da constituição dos seus saberes e das dimensões
educativas da sua actividade. Procurou-se, portanto, identificar, descrever e analisar uma prática,
seus saberes e formas de aprendizagem. Em simultâneo, o estudo pretendeu também realizar a
definição do perfil das acções de educação de adultos concretizadas por estas instituições não
escolares de educação.
Tendo em conta o referido, julgamos poder situar o estudo numa “sociologia da
educação de adultos não escolar”, por duas razões: pelo lado da análise dos usos do conhecimento
abstracto, dos saberes e das aprendizagens que os técnicos de educação de adultos fazem no e
através do seu contexto de trabalho; e pelo lado da análise de instituições e agentes não escolares
que realizam um tipo particular de educação – a educação de adultos. De seguida apresentamos
um Quadro com a síntese dos principais momentos em que a reconstrução do nosso objecto de
análise foi sendo feita.
Quadro nº 5 – Principais momentos da construção/reconstrução do objecto de estudo
Fases
Janeiro 2000 –
Fevereiro de
2001

Problema a estudar
Relação educação de adultos
desenvolvimento local

MarçoSetembro2001

Uso do conhecimento
abstracto

Setembro2001 a
Fevereiro 2002

Uso do conhecimento
abstracto (eventualmente em
articulação com os
saberes)/contexto trabalho
educativo para os técnicos

Principais objectivos
- ONGDL como espaços
educativos de adultos
- Definir perfil da educação de
adultos nessas organizações
- A educação de adultos meio de
desenvolvimento local

Estratégia metodológica

Principais
abordagens teóricas
- Levantamento das ONGDL da - Educação de
zona norte
adultos e
desenvolvimento
- Identificação das ONGDL com
local
educação de adultos

- Selecção da amostra de casos a
estudar em profundidade
- Estudo comparativo de casos
- Técnicas de recolha:
documentais (legislação,
relatórios, arquivos, etc.), não
documentais (questionário,
entrevistas)
- Técnicas de tratamento: análise
de conteúdo, triangulação da
informação
- Identificação dos tipos de usos do - Igual ao período anterior
conhecimento abstracto
- Definir perfil da educação de
adultos nessas organizações

Conhecimento
profissional;
estilos de usos de
conhecimento,
reflexividade,
entre outros.
- Identificação dos tipos de usos do - Igual ao período anterior até ao - Semelhante ao
conhecimento abstracto
período anterior
momento do estudo de caso, a
ser feito através do método
- Constituição dos saberes dos
etnográfico e suas técnicas.
técnicos
- Identificação das dimensões
educativas do contexto de
trabalho
- Definição do perfil da educação
de adultos nessas organizações
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Reafirmamos que a (re)construção do objecto de estudo não se limita aos momentos
apresentados neste quadro, eles traduzem somente as principais etapas em que tal ocorreu. Foramse fazendo sempre ajustes, nomeadamente dentro do que já estava decidido fazer-se, como
dissemos antes, que culminaram na definição final da problemática e objectivos a atingir. Ou seja,
a partir de certa altura não se mexeu mais na estrutura do que havia a fazer, mas relativamente ao
“como fazer” foram-se procedendo a algumas alterações, como seja o caso da diferença entre a
forma como se pensou realizar o registo, ou melhor a organização, dos dados etnográficos e a
forma como se procedeu efectivamente a essa organização.
Para terminar, voltamos a salientar que foi um percurso no qual o objecto de estudo se
foi traçando ao longo do tempo em que a investigação decorreu, embora as principais decisões
tenham sido tomadas nos três períodos acima referenciados. Tratou-se de um caminho assente
também numa «lógica da descoberta» (Pais, 2002:19), em que o diálogo entre teoria e prática
esteve presente, fruto do qual determinados conceitos ganharam um relevo que não foi projectado
à partida (comunidades de prática, saberes profissionais, usos do conhecimento, competência,
entre outros, como referimos antes). Foi um trajecto que, como vimos, foi também adaptando a
sua estratégia metodológica, o que contraria uma determinada visão determinista dos preceitos
metodológicos assentes numa racionalidade técnica, num uso normativo do tipo de conhecimento
abstracto que métodos e técnicas também encerram, um caminho que se afasta «da lógica do
“preestabelecido”, que condena os percursos de pesquisa a uma viagem programada, guiada pela
demonstração rígida de hipóteses de partida, a uma domesticação de itinerários que facultam ao
pesquisador a possibilidade de apenas ver o que os seus quadros teóricos lhe permitem ver»
(ibidem:19). No nosso caso, pensamos poder afirmar que o uso que fizemos dos métodos e
técnicas, bem como da teoria em geral, não obedeceu a uma mera aplicação normativa desse tipo
de conhecimento, antes procurámos recontextualizar (Bernstein, 1992, 1998) esse tipo de
conhecimento abstracto (Caria, 2000a), partindo de uma prática reflexiva sobre a acção que íamos
projectando e que íamos efectuando (Schön, 1993, 1998).

5.3. PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DESENVOLVIDOS
Esta secção é dedicada à estratégia metodológica efectivamente usada para o
desenvolvimento do estudo. Como terá ficado entendido do que foi dito antes, a nossa pesquisa
poderá ser dividida em duas grandes fases: o período que nos levou à caracterização geral do
terreno a estudar e à selecção do caso a analisar em profundidade; e o estudo etnográfico do
trabalho técnico-intelectual dos técnicos de educação e formação de adultos em contexto de
desenvolvimento local, realizado a partir do tal caso seleccionado. Daremos especial realce a esta
segunda fase da metodologia, pelo facto de ela se ter constituído como um foco de aprendizagem
muito importante, como dissemos, que pretendemos, de alguma forma, partilhar. Procuraremos,
em cada uma das partes que constituem esta secção, dar conta, entre outros, dos seguintes
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aspectos: principais objectivos a atingir nas respectivas fases da pesquisa empírica e as técnicas de
recolha, registo e tratamento da informação usados.
5.3.1. Até à escolha do caso
O objectivo geral desta primeira grande fase da nossa investigação foi a realização de
uma caracterização global da actividade de educação de adultos efectuada pelas organizações não
governamentais de desenvolvimento local dos cinco distritos escolhidos e a selecção da entidade a
estudar em profundidade, como dissemos antes.
Tratou-se de um “voo alto”, que gradualmente se foi aproximando do terreno a estudar.
Tal aproximação mais extensiva permitiu-nos obter importantes informações que anteciparam a
entrada na análise mais intensiva (etnográfica) do caso escolhido. Foi um primeiro olhar sobre a
realidade social a estudar, ou seja, toda esta fase não correspondeu ainda a uma observação directa
do fenómeno social em questão, mas a um olhar sobre alguns dos seus produtos. Poderemos dizer
que toda esta fase correspondeu ao que Ghiglione e Matalon (1993) designam por “estudo de
vestígios”.
Para tal, começámos por efectuar um levantamento do tipo de organizações que nos
interessavam na área geográfica delimitada, tendo recorrido a várias fontes e procedimentos de
recolha dos dados pretendidos. O primeiro passo foi a solicitação, por escrito, juntos dos cinco
Governos Civis dos distritos em causa no sentido de nos proporcionarem dados relativos às
associações existentes nas áreas da sua jurisdição. Simultaneamente, fomos consultando toda uma
série de documentação escrita que nos proporcionava também informação sobre o tipo de
instituições que nos interessava (Documentação variada da ANIMAR; documentação da
Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local – Minha Terra; documentação
do Programa LEADER; documentação do Promoção do Potencial de Desenvolvimento Regional PPDR; entre outras fontes). Algumas dessas consultas levaram a posteriores contactos telefónicos
com os representantes dessas entidades, para conseguirmos obter informações adicionais. Toda
essa informação resultou numa série de listagens que cruzámos, o que nos permitiu chegar a um
total aproximado das organizações não governamentais dos cinco distritos.
Posteriormente, procedemos à selecção das entidades que poderiam ser consideradas de
desenvolvimento local em cada um dos distritos. Para tal recorremos à utilização cruzada de
vários critérios, o que nos fez, em relação a algumas organizações, realizar um exercício de “pôr”
e “tirar”, conforme íamos analisando os dados disponíveis. Tais critérios foram: serem
organizações não governamentais, a designação das entidades, a prática de actividades e/ou a
definição de objectivos de desenvolvimento local, a filiação no movimento do desenvolvimento
local, e a gestão de programas de desenvolvimento local (como o LEADER, por exemplo).
Sejamos um pouco mais específicos.
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Começámos por deixar de lado todo um conjunto de organizações claramente sectoriais,
ou seja, organizações que pela designação e/ou pela definição de objectivos e pelas actividades
desenvolvidas se enquadram dentro dum sector de actividade (associações de agricultores, etc.).
Isto porque nos interessavam organizações que pusessem em prática um desenvolvimento
integrado das comunidades.
Por outro lado, só considerámos organizações não governamentais, porque em princípio
estas serão garante duma certa filosofia de educação de adultos (aquela que normalmente é, na
teoria, apontada como estando ligada ao desenvolvimento local). Além disso, também do ponto de
vista teórico, como vimos na altura em que tratámos deste assunto, se define este espaço como
sendo muito rico e com grande potencial na área da educação de adultos (Lima, 1986; Melo et al.,
1998; Rothes, 1998; entre outros) e também porque a essas organizações é atribuída uma maior
independência, o que as levará a realizarem um desenvolvimento local e uma educação de adultos
mais de acordo com os interesses das comunidades locais (Lima, 1986; Erasmie, 1990). Por outro
lado, porque pensamos ser interessante confrontar tudo isto com o que se passa na realidade e
tentar ver se essa realidade é, de alguma forma, contraditória com os princípios do
desenvolvimento local e da educação de adultos e se isso se constituiu como problema para os
técnicos e como eles reflectem sobre esse aspecto.
Para além destes, usámos como critério de partida a designação das organizações, ou
seja, começámos por incluir neste tipo de entidades aquelas que obedecessem a este critério65.
Foram ainda consideradas dentro deste tipo de organizações aquelas (que embora não tendo a
designação) em relação às quais foi possível detectar a presença passada ou presente de, pelo
menos, um dos seguintes critérios: prática de actividades/programas de desenvolvimento local;
objectivos de desenvolvimento local; a pertença ao que designámos por movimento do
desenvolvimento local (aqui incluem-se as que são associadas da ANIMAR e/ou da Federação
Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local MINHA TERRA). Isto é, incluímos
organizações que, embora não tendo obedecido ao critério designação, nos foi possível
“recuperar” pela conclusão de que efectivamente são de desenvolvimento local e que não são
sectoriais (isto apesar do seu nome num primeiro momento assim o sugerir)66.

65

66

Devemos elucidar que considerámos a denominação “associação de desenvolvimento local”, e também todo um
outro conjunto de denominações que garantissem que se tratava claramente de entidades que tinham a
preocupação (pela designação) de promoverem o desenvolvimento, de forma não sectorial, de um território, de
um espaço não muito amplo, no máximo de uma região. Assim, considerámos entidades que às palavras
associação de desenvolvimento juntavam as palavras regional, da região, comunitário, rural, integrado de, da
freguesia de, do concelho de, etc. Considerámos ainda organizações que não tendo estas designações têm
“associação de desenvolvimento social”, “desenvolvimento social, económico e cultural” de um local qualquer.
Considerámos também entidades que garantissem os princípios antes enunciados, ou seja, de desenvolvimento de
um território de forma não sectorial, como por exemplo: instituto para o desenvolvimento de, ou cooperativa para
o desenvolvimento de, etc.
Devemos referir que as organizações que embora respeitem critérios como o dos objectivos, ou que pertençam ao
que designámos por movimento do desenvolvimento local, mas em relação às quais se verificou que “só”
desenvolviam acções num sector de actividade não foram consideradas, pela razões anteriormente expostas.
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Em síntese, considerámos como fazendo parte deste tipo de organizações aquelas que,
por designação e/ou pelo cruzamento com os critérios referidos, se verificou serem de
desenvolvimento local, desde que fossem não sectoriais e não governamentais.
O processo de selecção deste tipo de organizações não se fez sem que tivessem surgido
uma série de dúvidas. Por exemplo, existiam organizações com sede num local, mas que tinham
delegações noutros locais da área considerada, existiam organizações que estavam registadas em
mais que um distrito e surgiram também situações de instituições com designações diferentes que
se veio a verificar serem a mesma. Em todos estes casos se tratava da mesma entidade, por isso só
as considerámos uma vez, considerámos a sede social da entidade. Também surgiram dúvidas
relativamente ao estatuto jurídico das entidades e com elas a dúvida inicial de classificação de
determinadas entidades como sendo, ou não, organizações não governamentais. O considerar ou
não entidades cuja designação fosse regional, ou comunitário (agência de desenvolvimento
regional...), uma vez que tínhamos definido o local como foco de análise, foi também um dos
problemas. A própria localização exacta de algumas entidades levantou algumas dificuldades,
pois verificámos que determinadas instituições não faziam parte dos registos dos Governos Civis,
mas apareciam noutras fontes localizadas em determinados concelhos em relação aos quais
tivemos algumas dúvidas quanto ao pertencerem a este ou àquele distrito, o que nos levou a
consultar documentos do Instituto Nacional de Estatística para resolvermos a situação (INE,
1997).
Após esta primeira selecção, que nos deu o total aproximado das organizações não
governamentais de desenvolvimento local nos cinco distritos, o passo seguinte foi localizar dentro
destas organizações as que tinham na altura, ou que já tinham tido, algum tipo de envolvimento
em actividades de educação de adultos67.
Para tal recorremos novamente a uma série de fontes e processos de recolha dos dados,
que, como antes, foram tratados através da análise de conteúdo e da triangulação da informação
recolhida e registada. Procedemos ao contacto (telefónico e/ou escrito) com a Direcção Regional
de Educação do Norte, com os cinco Centros de Área Educativa dos distritos seleccionados e
ainda com várias Coordenações Concelhias do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar; com
a ANEFA a nível central e também a nível local (com as suas unidades locais do Norte); e com a
Unidade de Educação de Adultos da Universidade do Minho. Para além da informação recolhida
junto destas entidades, procedemos à análise de uma série de documentos que fomos recolhendo e
que nos proporcionaram importantes dados: Guia das Iniciativas de Desenvolvimento Local
67

Devemos esclarecer que dividimos tais entidades naquelas que pertenciam ao movimento organizado do
desenvolvimento local (as que se encontravam filiadas em movimentos que as transcendiam – na ANIMAR e/ou
na Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local Minha Terra) e naquelas que embora
fossem de desenvolvimento local não pertenciam a qualquer estrutura associativa mais ampla, como veremos
aquando da apresentação dos dados. Tal ficou a dever-se ao facto de esta diferença ser por nós considerada
importante, pois as que pertenciam ao tal movimento seriam à partida garante da existência de uma certa filosofia
de desenvolvimento local (de cariz participativo, multidimensional, de valorização dos recursos endógenos –
sobretudo os humanos, de autonomização dos actores e das comunidades) que nos interessava estudar por, entre
outros aspectos, se considerar como processos associados à educação de adultos (Quintana, 1995; Canário, 1999).
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(ANIMAR, 1998); diversas publicações da ANEFA, do Programa LEADER e da Unidade de
Educação de Adultos da Universidade do Minho. Recorremos ainda a dados disponíveis na
Internet referentes quer a instituições (ANEFA, Instituto Para a Inovação na Formação –
INOFOR), quer a programas com ligações a actividades de educação de adultos (Iniciativa
Comunitária EQUAL).
De seguida, encetámos mais um exercício de filtragem, ou seja, procurámos determinar
o grau de envolvimento em actividades de educação de adultos das organizações que
desenvolviam este tipo de práticas. Para tal recorremos a três critérios de análise: a participação
em diversas acções/programas/projectos de educação de adultos; o reconhecimento da qualidade
da educação de adultos praticada; e o reconhecimento de competência para poderem desenvolver
actividades nesta área. Após uma análise diversificada dos dados, que teve por base esses três
critérios, chegámos a uma classificação que considerou três graus de envolvimento: fraco, médio
e forte.
O objectivo deste procedimento foi chegarmos às instituições que mais significado
tinham na área da educação de adultos e que passariam a constituir-se como as unidades de
observação da fase seguinte da pesquisa: a recolha de dados por meio da aplicação de entrevistas
junto das entidades seleccionadas. As organizações seleccionadas foram as que tiveram um grau
de envolvimento médio ou forte.
Assim, como vemos, fomos procedendo a um afunilamento gradual das instituições a
considerar, o que culminou na escolha das que obedeciam aos critérios antes referidos.
Recorremos, portanto, à técnica de amostragem intencional para chegarmos às tais unidades de
observação. Tal foi efectuado porque esta técnica permite ao investigador estabelecer critérios
próprios de selecção, de forma a recolher informação útil para a investigação a realizar (Patton,
1990). O principal critério que tivemos em mente foi o de seleccionar instituições que fossem
capazes de nos proporcionar informação de qualidade, tendo em conta as questões que
pretendíamos estudar. Pareceu-nos que organizações com um grau de envolvimento médio ou
forte em actividades de educação de adultos seriam capazes de o fazer.
O passo seguinte foi a aplicação das entrevistas aos representantes das instituições
seleccionadas, o que ocorreu entre Junho e Setembro de 2002. As entrevistas foram efectuadas
por vários motivos: aprofundar a análise feita anteriormente no sentido de realizar uma
caracterização mais profunda das práticas da educação de adultos nas organizações não
governamentais de desenvolvimento local, tentando perceber o que se faz, como se faz e com que
objectivos se faz (procurando definir o perfil desta actividade); realizar uma caracterização das
instituições seleccionadas, no sentido de perceber a sua origem, a sua organização, o tipo de
recursos humanos existentes, as suas principais actividades, as principais dificuldades; realizar
uma aproximação quanto ao funcionamento dos contextos de trabalho dos técnicos a partir de
questões ligadas à sua autonomia, satisfação e outras questões relacionadas com o uso ou o
contacto dos mesmos com o conhecimento abstracto, feito através da sua formação. Foram
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efectuadas, também, para, após o seu tratamento, complementado com o cruzamento da
informação proveniente da análise dos dados efectuada antes (determinação do grau de
envolvimento das entidades em actividades de educação de adultos com base na análise
documental), podermos chegar à escolha do caso a estudar em profundidade, de acordo com os
critérios de selecção definidos.
Elas devem ser entendidas como uma nova aproximação ao objecto de estudo/problema
e aos objectivos da investigação definidos acima. Temos consciência que uma percepção profunda
do funcionamento dos contextos de trabalho, dos usos que aí se façam do conhecimento abstracto
articulados ou não com o saber experiencial (para a qual pensamos ser essencial a existência de
processos reflexivos por parte dos actores sobre a sua acção), bem como de uma percepção da
potencialidade educativa desses mesmos contextos, não se torna possível apenas através da
realização das entrevistas. Por isso, e como referimos, as encaramos como um processo de
aproximação àquilo que procurámos, posteriormente, estudar em profundidade, através do estudo
etnográfico. Pensamos, no entanto, que elas se revelaram de grande utilidade, no sentido de nos
terem permitido levantar pistas, formular questões a aprofundar pelo estudo de caso. Por outro
lado, permitiram escolher de forma mais segura o caso a estudar, bem como realizar
caracterizações de ordem mais geral, como seja a das práticas de educação de adultos nas
organizações não governamentais de desenvolvimento local.
Devemos referir ainda que a sua realização se mostrou altamente educativa para o
investigador, pois permitiram tornar mais claros determinados aspectos que algumas leituras não
tinham permitido e, por outro lado, fizeram com que um conjunto de novas questões se tenham
posto, às quais procurámos dar resposta através de novas leituras teóricas e às quais estivemos
atentos no decorrer da investigação etnográfica. Portanto, esta fase da pesquisa foi de extrema
utilidade para a etapa seguinte, pois possibilitou uma aproximação ao objecto de estudo que as
leituras e a própria análise documental efectuadas por si só não teriam permitido.
O tipo de entrevista que aplicámos foi a designada entrevista directiva, ou seja,
realizámos um conjunto de questões abertas (exceptuando três delas que foram questões fechadas,
ver Anexo 1) postas a todos os inquiridos pela mesma ordem (Ghiglione e Matalon, 1993).
Existem, como é sabido, várias tipologias para classificar a técnica das entrevistas. Por
exemplo Patton (1982), citado por Cristóvão (1986), fala-nos das entrevistas informais, informais
com guião e abertas formais. Ghiglione e Matalon (1993), por sua vez, referem-se às entrevistas
não directivas, semi-directivas e às directivas. Apesar de terem algumas diferenças de linguagem,
ambas as tipologias referem que o primeiro tipo de entrevistas se identifica com fases
exploratórias das pesquisas, o segundo com fases em que já existem uma série de temas que o
investigador pretende recolher em concreto e o terceiro tipo de entrevista é indicado, de acordo
com os autores, para situações em que se procura aprofundar e verificar uma série de informações
muito concretas.
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No nosso caso, pareceu-nos que o tipo de entrevistas mais indicado para aquela fase da
investigação seriam as directivas, pois aí procurávamos aprofundar e verificar uma série de
aspectos (como, por exemplo, chegar a um grau de envolvimento definitivo das instituições em
actividades de educação de adultos). Por outro lado, este tipo de entrevistas, ao mesmo tempo que
dá ao entrevistado um certo grau de liberdade, diminui a ambiguidade das respostas, o que facilita
a análise e a comparação dos conteúdos produzidos pelos entrevistados, o que nesta fase da
pesquisa nos pareceu pertinente. Com isto não pretendemos dizer que com este tipo de entrevistas
se consegue atingir a “objectividade”, não caímos na ilusão da objectividade pura. Como referem
Ghiglione e Matalon (1993), qualquer tipo de entrevista produz conteúdos que resultam daquilo
que os entrevistados podem e querem dizer, e isso pode não ser a verdade, ou sequer a sua
verdade. Há, certamente, neste relacionamento entrevistador – entrevistados e no caso concreto
das entrevistas que aplicámos, um carácter institucional que poderá ter, consciente ou
inconscientemente, formatado certas respostas em certos casos: uma vez mais o relacionamento
social de investigação a que Caria (2003a) se refere está aqui presente.
Portanto, nunca tivemos a ilusão de captar a realidade total, nem com esta nem com
qualquer das outras técnicas usadas ao longo da investigação, apenas pretendemos captar a
realidade que se aproxima o mais possível dessa totalidade, e estamos convencidos que a
estratégia metodológica que usámos nos ajudou nesse sentido.
As entrevistas foram realizadas em 22 das 26 instituições seleccionadas (ver Anexo 2).
Nos 4 casos onde tal não foi possível, foram feitas diversas tentativas da nossa parte no sentido de
as tentar efectuar, inclusive por escrito, mas mostraram-se totalmente infrutíferas. O procedimento
foi o mesmo em todos os casos, ou seja, contactamos telefonicamente a instituição, explicámos o
que estávamos a fazer, os objectivos das entrevistas e marcámos as mesmas. Pedimos para
realizar as entrevistas, preferencialmente com um técnico (ou com quem exercesse também
funções técnicas) que estivesse ligado às actividades de educação de adultos e que
simultaneamente fosse capaz de nos dar informações gerais sobre a instituição que representava.
Procurou-se, e conseguiu-se, obter informação junto dos designados informantes privilegiados.
Refira-se que muitos deles nos facultaram, no momento ou posteriormente, uma série de
documentação relativa às instituições que permitiu completar a análise feita às entrevistas. Desta
forma, alguns aspectos relativamente aos quais os entrevistados não tinham presente a informação
necessária (trata-se de um dos problemas com que esta técnica se depara, ou seja, a memória dos
inquiridos – Foddy, 1996) foram completados, ou confirmados através desse tipo de material.
Todas as entrevistas, à excepção de uma, foram gravadas, posteriormente transcritas e
analisadas. A análise procedeu-se, em vários casos, em confronto com os tais documentos
fornecidos pelos entrevistados. Refira-se que tais documentos foram úteis relativamente a
aspectos históricos e factuais (ano de criação da instituição, número total de recursos humanos,
entre outros do mesmo género), acerca dos quais os entrevistados não tinham bem a certeza.
Assistimos ainda, na altura da aplicação das entrevistas, a uma assembleia-geral numa das

253

entidades, onde foi feito o balanço das actividades realizadas ou em curso, foi discutido o
orçamento do ano transacto, e foram avançadas ideias para a realização de acções futuras.
A construção da entrevista passou por várias versões, que exigiram o aprofundamento
da consulta de teoria sobre educação de adultos e desenvolvimento local. Foram também
consultados alguns documentos sobre esta técnica, mas num grau muito menor, pois trata-se de
um procedimento metodológico que nos era já familiar. Só para darmos uma ideia do caminho
que se efectuou desde a concepção inicial da entrevista até à sua versão final, podemos informar
que a primeira versão tinha 93 questões e a definitiva ficou com 40 (ver Anexo 1). Isto dá conta
também do processo de construção e reconstrução que foi característico da pesquisa que
efectuámos. A versão final foi estruturada em três partes (das quais procurámos realizar uma
leitura simultaneamente descritiva e analítica/compreensiva), que não devem ser entendidas como
estanques, e que pensamos nos ajudaram a concretizar os objectivos definidos para esta fase do
trabalho, tais partes foram: caracterização pessoal do técnico entrevistado; caracterização das
organizações não governamentais de desenvolvimento local e dos contextos dos trabalhos dos
técnicos; e caracterização das organizações no que diz respeitos às actividades de educação de
adultos realizadas.
Após o tratamento da informação recolhida por meio desta técnica, que, como dissemos
acima, foi sendo cruzada, em alguns aspectos, quer com a documentação que os técnicos nos
forneceram, quer com a análise documental efectuada anteriormente e que nos serviu para realizar
uma primeira determinação do grau de envolvimento das instituições em actividades de educação
de adultos, realizámos a selecção do caso a estudar. Foram estabelecidos como principais critérios
de selecção: terem um grau de envolvimento forte em actividades de educação de adultos; terem
uma estrutura específica de educação de adultos (uma equipa de trabalho organizada num
departamento, unidade, órgão, ou noutro qualquer tipo nomenclatura); e pertencerem ao
movimento do desenvolvimento local. Foram considerados, igualmente, outros critérios de
selecção: instituições em relação às quais fosse possível reconhecer claramente o carácter
educativo do contexto de trabalho; instituições relativamente às quais fosse possível identificar
manifestações de usos do conhecimento abstracto; instituições relativamente às quais fosse
possível reconhecer a autonomia dos actores.
Devemos esclarecer que vários destes critérios não foram definidos à priori tal e qual
aqui os apresentamos. Ou seja, quando começámos a realizar as entrevistas não os tínhamos
definido ainda neste formato, foi no decorrer das entrevistas e análise das mesmas que ganharam a
sua configuração final. É óbvio que o interesse em instituições que tivessem alguém a trabalhar
especificamente em educação de adultos foi uma preocupação inicial, mas o facto de termos
estabelecido como um dos principais critérios de selecção o terem ou não uma equipa de trabalho
organizada em estruturas próprias de educação de adultos foi resultado da aplicação e leitura das
entrevistas.
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Terminamos a nossa referência ao uso desta técnica com a abordagem de alguns
aspectos de diferente natureza, aos quais não se costuma dar relevo, mas que julgamos serem
pertinentes para quem faz investigação neste campo, não tanto pelo que tragam de novo, porque
certamente muito do que será dito foi experimentado por outros, mas porque achamos que tais
aspectos poderão contribuir para tornar mais claro o procedimento em si e o que anda ligado a ele,
ou pode andar, conforme os casos e os investigadores.
Como dissemos, as entrevistas foram gravadas, mas tal facto não impediu que
tivéssemos um bloco, que usámos para tirar uma série de anotações de natureza diferente, o que
ocorria depois de terminadas as entrevistas, normalmente já no carro ou em casa. Anotávamos as
instituições que nos ficavam de enviar dados complementares. Tirávamos notas sobre a
disponibilidade das diferentes instituições nos poderem receber no futuro, para a realização do
estudo etnográfico. Embora não tivesse havido qualquer recusa concreta relativamente a este
aspecto, o grau de acessibilidade, se assim lhe podemos chamar, foi diferente e variou entre a total
disponibilidade e entusiasmo mostrados pelos inquiridos e a manifestação de algumas reservas.
Muitos dos que mostraram total disponibilidade pertenciam a instituições com um forte grau de
envolvimento em actividades de educação de adultos e eram técnicos que exerciam funções de
coordenação e/ou directivas.
Nesta fase começámos já a negociar o posterior acesso ao caso a estudar. Processo que
prosseguiu depois, na altura da análise das entrevistas, à medida que íamos tendo cada vez mais a
certeza das instituições, e numa fase mais avançada da instituição, que nos interessava. Ou seja,
através de vários telefonemas fomos, ao mesmo tempo que íamos dando conta dos resultados a
que íamos chegando, reiterando o pedido para a realização do estudo. Este processo de troca foi
efectuado de forma totalmente aberta, ou seja, quando ainda tínhamos dúvidas quanto ao caso a
escolher dávamos essa informação aos nossos interlocutores. Mas as trocas não se ficaram por
aqui, houve quem nos tivesse pedido documentação sobre desenvolvimento local, pedido a que
acedemos enviando algum material e uma listagem de bibliografia sobre o assunto. Também
tivemos uma proposta para sermos avaliadores das actividades desenvolvidas numa das
instituições, proposta que recusámos, mas que canalizámos para colegas nossos. Num dos casos
também nos foi solicitado, que quando tivéssemos a transcrição da gravação lha enviássemos, o
que fizemos. Portanto, este processo de troca, que é muito sentido nas fases de investigação
etnográfica, como referem diversos autores (Burgess, 1997; Caria, 2003a; Fernandes, 2003;
Ribeiro, 2003), pode ocorrer também noutros momentos de investigação em que a presença do
investigador é mais efémera.
No referido bloco íamos igualmente registando algumas primeiras leituras de alguns
aspectos que ressaltavam das entrevistas efectuadas, que nos faziam realizar uma apreciação
provisória sobre os casos que pareciam ser ou não interessantes. Por exemplo, o facto de os
recursos humanos de uma determinada instituição serem totalmente constituídos por voluntários,
ainda que essa instituição tivesse um grau de envolvimento considerável em actividades de
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educação de adultos, fazia-nos anotar que, à partida, aquele não seria um bom caso, tendo em
conta o objecto do nosso estudo. Pelo contrário, quando alguma instituição tinha uma equipa que
especificamente trabalhava na educação de adultos, as anotações iam em sentido inverso. A este
aspecto acrescentávamos considerações quanto à quantidade de técnicos a trabalhar nessa área; se
a instituição tinha um número considerável de pessoas envolvidas especificamente nessas
actividades o interesse redobrava, e as anotações iam nesse sentido, se o número era reduzido, o
entusiasmo das anotações não era tão evidente.
Algumas entrevistas fizeram com que colocássemos questões nesse mesmo bloco, que
consideramos serem de ordem teórica, embora na altura não as conseguíssemos enquadrar com
clareza. Notámos que, nalguns casos, havia entrevistados que falavam sempre no colectivo,
mesmo nas questões colocadas em sentido individual, usando constantemente o termo “nós”. Esse
aspecto fez-nos ir anotando questões e comentários sobre o trabalho em equipa e o que isso
poderia ter a ver com os contextos de trabalho educativos (heteroformação), bem como sobre a
partilha, e a cooperação, entre outros aspectos. Na altura ainda não nos tínhamos debruçado sobre
as comunidades de prática. Este processo de interrogação continuou e foi mais notório aquando da
análise das entrevistas. Nessa fase foram surgindo diversas questões sobre aspectos que viríamos
a aprofundar no estudo de caso.
Outro tipo de anotações dizia respeito a constrangimentos que sentíamos por parte dos
entrevistados. Num caso, realizávamos a entrevista a uma técnica e corria tudo normalmente até
que entrou no gabinete o seu superior hierárquico, que nos foi apresentado. A partir dessa altura
as respostas passaram a ser muito mais “institucionais”. Registámos outro tipo de
constrangimento, manifestado por dois entrevistados, resultante de uma questão. Quando
colocámos a questão, as pessoas expressaram facialmente esse constrangimento corando,
emitindo algumas palavras seguidas por silêncios, que foram constrangedores também para nós.
Face a esta situação, a solução que adoptámos foi colocar a mesma questão por outras palavras,
dando algumas indicações mais específicas acerca do que pretendíamos saber. Anotámos esta
situação no nosso bloco, pondo desde logo a possibilidade da questão não estar devidamente
formulada, e, simultaneamente, anotámos as nossas dúvidas quanto ao termos reformulado a
questão nesses dois casos. Pensamos ter agido correctamente, pois tal estratégia permitiu-nos
obter duas respostas que, caso não tivéssemos actuado dessa forma, não teríamos certamente.
Concluímos lembrando o estado emocional que neste período nos acompanhou. Foi uma
fase complicada, durante a qual nos apeteceu desistir. Isto sucedeu, sobretudo, em dias em que
aplicávamos duas entrevistas, uma de manhã e outra à tarde, em instituições que ficavam a largos
quilómetros de distância uma da outra. A nossa principal preocupação, na altura, era ver o tempo
passar, trabalhar todos os dias e não ter “nada” escrito. Foi, portanto, um tempo difícil, mas
simultaneamente muito enriquecedor. Hoje não estamos arrependidos de termos usado a estratégia
metodológica antes descrita, em particular as entrevistas como fase intermédia entre a análise
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documental inicial e o estudo etnográfico. Elas permitiram, entre outras coisas, uma nova
aproximação ao terreno a estudar em profundidade, ainda que parcial.
5.3.2. Reflexões em torno de uma etnografia
O que de seguida se expõe não pretende ser uma abordagem teórica à etnografia, apenas
pretende dar conta do que fizemos e como fizemos a investigação etnográfica, aspecto ao qual
acrescentaremos algumas contribuições de outros autores sem, no entanto, repetimos, termos a
pretensão de realizar uma análise teórica do método.
O objectivo principal desta fase da investigação foi realizar o estudo, o mais fiel
possível, do trabalho técnico – intelectual (Caria, 2003b) destes agentes de educação e do seu
contexto de actuação, procurando simultaneamente ver como esse trabalho é, ou pode ser,
educativo para eles. A etnografia é a tentativa de compreensão e tradução do outro (Geertz, 1994;
Silva, 2001; Frazão, 2003) e foi isso que tentámos fazer. É uma estratégia indicada para se
confrontar o que se diz com o que se faz (Iturra, 1987; Silva, 2001), foi isso que também se
procurou perceber.
Começamos por realizar uma breve descrição do contexto onde tal estratégia
metodológica foi empregue. Depois, debruçamo-nos sobre a preparação prévia que essa
metodologia exigiu e que, diga-se, continuou a exigir no decorrer da investigação, abordando, de
seguida, aspectos como as formas de recolha e registo da informação, referimo-nos aos
instrumentos usados para esse fim e à forma como esses instrumentos foram organizados.
Referimo-nos também às técnicas usadas para obter informação e ainda ao tipo de informação a
que demos importância (oral/escrita), bem como aos locais onde a fomos recolhendo (espaços de
observação) e respectivas fontes. Ao dar conta deste processo evocaremos também todo um outro
conjunto de aspectos ligados a esta questão geral que diz respeito à recolha e registo da
informação: o nosso auto-controle, o saber esperar, entre outros aspectos.
Abordamos também a questão dos acessos, das negociações que foram sendo feitas ao
longo dos tempos, mesmo antes de ter “aterrado” naquele local, da nossa gradual banalização no
terreno, nos avanços e recuos, nos diferentes estados de espírito sentidos, nos problemas com que
nos fomos deparando, nas dúvidas que nos assaltaram, na preocupação em definir/clarificar o
nosso papel, tentando perceber como eles nos entendiam a nós e ao que estávamos a fazer.

5.3.2.1. O contexto de análise

O trabalho etnográfico propriamente dito realizou-se entre Setembro de 2003 e
Fevereiro de 2004, como dissemos (referimo-nos à permanência temporal no local de análise).
Durante esse período fomos a esse local três vezes por semana, tendo nele permanecido das 9/10
horas da manhã até às 19/20 horas da tarde/noite, em média. O trabalho decorreu num Centro de
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Educação e Formação duma Associação de Desenvolvimento Local situada numa cidade do
interior minhoto. Esta associação foi escolhida entre várias dos cinco distritos do norte do país, o
limite geográfico estabelecido para a realização do estudo, como elucidámos antes. A sua escolha
resultou dum conjunto de critérios, aos quais já nos referimos, naturalmente relacionados com o
tema da investigação. Assim, os resultados a que chegámos são válidos para esse contexto de
trabalho, embora acreditemos que, em alguns aspectos, tais resultados possam ser generalizados a
outras instituições com características semelhantes.
Como se vê facilmente pelo acima descrito, o tema de análise é um tema da nossa
sociedade, bem como o local escolhido. Ou seja, (e isto não é novidade mas contraria a tradição
do método que foi durante muito tempo usado apenas para estudar sociedades remotas e usado
apenas também, ou essencialmente, pela Antropologia), neste caso, como no de outras
investigações (Burgess, 1997; Caria, 2000a; Fernandes, 2003; por exemplo), o estudo debruça-se
sobre um tema actual e realiza-se numa instituição “nossa”. Queremos dizer que faz parte dos
nossos dias e, portanto, está mais próxima do investigador. Mas isto não implica o conhecimento
efectivo e prévio, quer do tema, quer deste tipo de instituições, quer dos agentes que nelas
trabalham por parte do investigador. O que quer dizer que, apesar da proximidade, existia à
partida um distanciamento de quem realizou o trabalho etnográfico relativamente à realidade
social a estudar. Por isso, ou também por isso, reconhecemos agora a importância da escolha deste
método para o desenvolvimento do estudo, pois ele, pelas características que tem, permitiu-nos,
aos poucos, ir conhecendo essa realidade, próxima e distante ao mesmo tempo.
É verdade que conhecemos, falamos a mesma língua que aqueles que estudámos, é
também verdade que conhecíamos até algumas das siglas e termos específicos que usam para
comunicarem uns com os outros, como por exemplo curso EFA, RVC (Reconhecimento e
Validação de Competências), entre outras68. Mas é verdade também que muita da linguagem que
usam só a percebemos depois de lá termos estado, de lá termos permanecido, de os irmos ouvindo
falar, de os vermos fazer. Não sabíamos sequer que existiam certos termos, ou que usavam
determinadas siglas para se referirem a cursos pelos quais são responsáveis (IC – informática para
o cidadão...), a formulários que têm que preencher (GI – são formulários de pedido de
financiamento dos cursos), etc., etc. Isto para falarmos apenas nas questões da linguagem.
Efectivamente, no início conseguíamos ver muito pouco do que se passava à nossa
volta, esse processo de clarificação foi lento e pode ser, em parte, comparado ao do pintor que
observa e tenta retratar a realidade: «No início não se vê nada. Vemos um conjunto de coisas, mas
não vemos nada, ou melhor, vemos como toda a gente. O que é necessário é uma longa
observação meditativa, de lápis na mão. E, ao fim de certo tempo, apercebemo-nos que as coisas
começam a ter uma outra realidade. A realidade é muito mais complexa e muito mais verdadeira.
Isso exige muito tempo. A descoberta da realidade não tem nada a ver com o que se vê à priori ou
68

O que se ficou a dever a um estudo prévio do tema a investigar e também à fase anterior do trabalho de campo
que levou à escolha desta associação. Aí, foi aí que tomámos contacto com muita da linguagem usada por aqueles
que viemos depois a estudar em profundidade. Mas isso não chegou.
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como que se pensa a priori de uma coisa. Não é um quadro, uma grelha que se coloca na natureza:
é uma longa acumulação de trabalho» (Pignon, 1985, citado por Cornu, 2003:185). A análise que
procurámos fazer do trabalho dos técnicos também foi uma longa acumulação de observação,
reflexão e exteriorização, por meio da escrita, do seu fazer.
Como dissemos acima, o trabalho decorreu num Centro de Educação e Formação duma
Associação de Desenvolvimento Local69 e o foco de análise foi a actividade dos seus técnicos. A
escolha do Centro teve a ver com duas razões: com o facto de a grande parte da actividade de
educação de adultos da entidade se desenrolar nesse ou a partir desse espaço; e por ser esse o
espaço que enquadra a equipa técnica que especificamente se dedica à educação de adultos dentro
da instituição. Assim, não nos dedicámos a todo o trabalho relativo a esta actividade, mas apenas
à análise da estrutura e da equipa que dentro da instituição se dedica especificamente à educação
de adultos.
Foi, portanto, a actividade destes técnicos que foi preferencialmente observada,
procurando estarmos atentos aos «detalhes do» seu «quotidiano», tentando perceber e darmos
conta do seu quotidiano e revelarmos «a riqueza oculta» que se esconde nele, ou seja, procurando
darmos conta da sua actividade rotineira e do que nela há, ou pode haver, de extraordinário, e,
simultaneamente, tentando darmos conta também do que na sua actividade há de incerteza, de
espontaneidade (Pais, 2002:20,83).
Muito embora eles tenham sido a nossa unidade de análise, não deixámos de ter em
conta outros actores também pertencentes àquele local e com os quais eles interagem
frequentemente: 4 administrativos; um corpo de formadores que vai variando o seu número, que
foi de 53 no ano de 2003; um número também variável de formandos, que em 2002 atingiram os
266; e alguns estagiários, cujo número também vai variando, 2 em 2003 (AAVV, 2004). Para
além destes interlocutores internos, os técnicos estabelecem frequentemente contacto com outros
actores externos ao local de trabalho, como sejam os gestores dos programas de educação e/ou
formação de adultos (técnicos da DGFV, do IEFP, do INOFOR, entre outros) e os parceiros com
os quais desenvolvem algumas das suas acções. Portanto, embora muita da nossa atenção
estivesse focada na interacção que os técnicos estabeleciam entre si, estivemos também
naturalmente atentos às suas interacções com outros interlocutores que estivessem relacionados
com o seu trabalho.
O espaço em causa é constituído por uma recepção, pelo gabinete dos técnicos, por salas
de formação, por uma sala de reuniões da equipa técnica, por uma sala para os formadores, por
um Centro em Recursos de Conhecimentos, que tem sido usado também como um recurso físico e
pedagógico da própria educação de adultos efectuada, por dois gabinetes do pessoal
administrativo e por um bar. Neste local funciona ainda uma empresa de inserção. Foi aí,
sobretudo no gabinete técnico, que decorreu a investigação.
69

Esta associação tem várias unidades espalhadas pela cidade e uma freguesia rural onde se situada a sede da
mesma. O Centro de Educação e Formação é uma dessas unidades e encontra-se localizada na cidade. No 7º
capítulo referimo-nos aos restantes espaços.
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O gabinete técnico é um espaço rectangular, com uns 10 metros de comprimento e uns 4
de largura. É um gabinete interior, não tem luz directa. É composto por seis secretárias, agrupadas
duas a duas, portanto os técnicos encontram-se frente a frente aos pares: Margarida/Jaime;
Joana/Sílvia; e Cristina/Isabel70. Cada secretária tem o seu computador e existe uma impressora
para cada duas secretárias. De um dos lados do gabinete existem 8 armários cheios de dossiers e
de outro tipo de documentação, por cima dos quais está um placar com algumas fotografias,
postais e também horários dos cursos em funcionamento. Do outro lado existem outros três
armários iguais. Ao lado do gabinete técnico está o gabinete de uma das administrativas, que é
precedido pela recepção, posto de trabalho de mais dois administrativos.
Deambulámos e observámos também a actividade dos técnicos nos outros espaços do
Centro, assistindo, por exemplo, a diversas reuniões, a conversas que iam tendo com formandos e
formadores nos corredores ou no bar. Portanto, foi nesse espaço que os vimos fazer, os ouvimos
falar do seu fazer e do dos outros e que com eles falámos sobre a sua e a nossa actividade
profissional (Burgess, 1997; Caria, 2000a,2003a; Cornu, 2003; Silva, 2003).

5.3.2.2. Estratégias de recolha, registo e análise do observado

Todo o trabalho foi precedido por uma preparação prévia, que passou pela leitura de
vários trabalhos dedicados aos temas teóricos nos quais baseámos a nossa investigação, bem
como por leituras específicas sobre o método etnográfico e suas técnicas (Costa, 1987; Lapadasse,
1991; Caria, 1994, 1999b, 2000a, 2003a; Hérbert et al., 1994; Burgess, 1997; Silva, 2001;
Fernandes, 2003; Frazão, 2003; Ribeiro, 2003). Leituras essas que foram sempre acompanhadas
de discussões com aqueles que de perto seguiram o nosso trabalho. Assim, deixamos claro que
damos importância à preparação teórica que antecipa a investigação empírica, o que não quer
dizer que tal preparação a guie totalmente, nem que não demos importância também à capacidade
de improvisação do investigador, o que pensamos é que essa capacidade é mais sustentada e tem
mais possibilidades de resultar quando se funda numa base teórica sólida que constantemente
dialoga com a prática. Portanto, entendemos a investigação em geral, e a estratégica etnográfica
em particular, como um espaço de interacção entre a teoria, inclusive a referente à própria
metodologia, e a investigação empírica.
Devemos referir a desconfiança inicial que tínhamos em relação a esta metodologia,
como dissemos, desconfiança sentida também por outros investigadores que estiveram em
circunstâncias parecidas à nossa (Caria, 1994, 2000a; Darlinda, 2002; Durão, 2003; Santos, 2004).
Não percebíamos muito bem como conseguir captar tudo o que queríamos usando
apenas as técnicas que nesses livros líamos, tínhamos dúvidas quanto à validade da informação
que iríamos recolher, e mesmo as conversas com os que orientaram o nosso trabalho nos
sossegaram muito. Recordamos bem os dias que precederam a partida, a ânsia de querermos ir o
70

Os nomes que apresentamos são fictícios.
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mais rapidamente possível e os dias iniciais da nossa estadia no local de investigação. Nesses
primeiros dias pensámos várias vezes que aquilo não ia resultar. Hoje reconhecemos as virtudes
apontadas por muitos autores acerca deste tipo de investigação etnográfica, mas não deixamos de
dizer que ela arrasta consigo vários tipos de angústias. Mas, feitas as contas, é verdade que são
mais as “vitórias” que as “derrotas”. Hoje sabemos que jamais conseguiríamos apenas com base
numa entrevista estruturada apanhar tudo o que conseguimos com base em conversas informais,
com base na observação demorada daqueles que estudámos. Actualmente sabemos isso, no início
não, no início a nossa resistência era muito grande e também por isso, por termos conseguido
ultrapassar esses receios, essas desconfianças, que não foram apenas prévias, pois elas
continuaram no próprio terreno, como já dissemos, mas que a cada descoberta se iam dissipando,
também por isso consideramos que esta experiência foi para nós uma grande aprendizagem a
vários níveis.
Desse trabalho prévio resultou um esboço daquilo a que chamámos “estabelecimento
duma técnica de recolha, registo e análise”. Isto passou por um processo cheio de dúvidas
relativamente ao como fazer, às formas e ao que usar para recolher e registar a informação, às
alturas e locais onde fazer esse registo, ao tipo de informação a ter em conta, à forma como
organizar essa informação, à própria definição do nosso papel e do que queríamos exactamente
estudar perante os actores observados, ao como realizar a primeira abordagem, à forma como
efectuar o acompanhamento daqueles que iríamos observar e quem iríamos observar
efectivamente71. Estas foram as grandes questões postas e que se desdobraram em muitas outras
mais concretas. Enfim, conseguimos chegar a um plano flexível de partida, que foi sendo
aprimorado no decorrer da própria investigação, porque só lá demos conta que algumas das coisas
que tínhamos pensado fazer não se apropriavam, não eram exequíveis e também porque só lá
fomos sendo despertados para determinadas formas de fazer.
De forma breve, o plano (flexível, aberto, conscientemente incompleto) de partida foi
constituído pelos seguintes pontos: (1) um conjunto de questões orientadoras de recolha dos dados
que permitissem retratar os factos que íamos observando, ou nos iriam relatar (o quê, como,
quem, onde, quando ocorreu determinado facto/acção? Que recursos são mobilizados? Qual é o
produto da acção? Qual o objectivo? Como falam do que fazem? O que se constitui como rotina?
Quais os problemas/incertezas decorrentes da acção e como as tentam ultrapassar? Em que
aspectos se focaliza o discurso dos actores? Que autonomia têm? etc.); (2) técnicas de recolha
(observação, relatos, análise documental, debates conjuntos e entrevistas/conversas informais),
sendo a observação a base de tudo o resto, ou seja, todo o outro tipo de estratégias a usar partiria
daquilo que iria sendo visto ou ouvido, procurando através dum processo gradualmente negociado
com os próprios actores chegarmos aos pontos de interesse do estudo, de forma a realizarmos uma
71

Esta dúvida levantou-se porque para além dos técnicos que acompanhámos, os do Centro de Educação e
Formação, sabíamos que havia mais um ou dois que noutras unidades da Associação também se dedicavam a
acções de educação/formação de adultos, embora esse não fosse o seu trabalho diário e essas acções fossem
esporádicas.
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triangulação da informação recolhida e, consequentemente, de forma a conseguirmos chegar a
diversos níveis de tradução do estudado, onde para além das nossas observações e interpretações
incluiríamos também as interpretações, os pontos de vista e as explicações dos próprios actores;
(3) registo e primeiras interpretações dos dados, a este respeito os instrumentos pensados para o
fazer foram um bloco de notas (tendo-se desde logo decidido que elas não seriam tiradas nunca no
decorrer das conversas), que, posteriormente seriam transportadas para o diário de campo, no qual
tais notas seriam divididas em notas substantivas/descritivas, notas metodológicas e notas
empírico – teóricas, não estando desde logo o diário subdividido desta forma, ou seja, a
preocupação foi tirar este tipo de notas e transportá-las para o diário e não tanto organizar desde
logo o diário dessa forma; e (4) aquilo a que chamámos a preparação do dia seguinte, ou seja, a
realização de questões, anotações, resultantes da observação efectuada que permitissem ir
elucidando aspectos que ficariam por perceber, por aprofundar.
Vejamos então o que e como fizemos efectivamente e como alguns destes aspectos
nunca foram postos em prática, como outros foram mantidos e/ou redefinidos e também como
aspectos não pensados foram sendo introduzidos na nossa forma de fazer etnografia. Debrucemonos sobre as estratégias usadas para obter, registar e analisar a informação conseguida.
O local onde ficámos foi no gabinete dos técnicos, na secretária da dirigente/técnica,
que nem sempre ia ao local em análise (em frente a uma das técnicas) e foi aí, nesse gabinete e
nessa secretária, que a esmagadora maioria dos dados foram recolhidos, ou seja, no coração da
acção, da prática daqueles que estudámos, pois é aí que eles passam grande parte do seu tempo.
Esse ficar não foi objecto de nenhuma negociação prévia, aconteceu quando lá chegámos, mas
desta e de outras negociações falaremos adiante. Agora queremos apenas realçar a pertinência de
aí termos ficado, pois tal permitiu-nos acompanhar de perto o trabalho daqueles que observámos.
As notas de campo nem sempre foram registadas da mesma forma, nem no mesmo
instrumento, muito embora este tenha sido desde início essencialmente o bloco de notas, nem no
mesmo local, embora o local privilegiado tivesse sido o próprio gabinete técnico.
Nos primeiros dias não foi tirada qualquer tipo de nota na presença dos técnicos, nem no
local de observação. Começámos por realizar um primeiro registo do que tínhamos observado no
carro e depois em casa completávamos os tópicos aí escritos. A nossa atitude foi, inicialmente,
muito passiva. Apercebemo-nos que isso causava alguns embaraços, quer a nós próprios, quer aos
técnicos, e depressa mudámos de estratégia, passando a tirar notas na presença deles, no gabinete,
mas nunca quando conversávamos com eles. E esse facto fez com que os tais embaraços fossem
desaparecendo. Eles começaram a conversar mais uns com os outros, os silêncios dos primeiros
dias foram desaparecendo. Não afirmamos que isso se tenha ficado a dever apenas ao facto de
termos mudado de estratégia na forma de tirar notas, mas estamos plenamente convencidos que
ajudou, pois a nossa aparente inactividade desapareceu e julgamos que isso favoreceu o regresso
gradual à normalidade.
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Recordamos que o começámos por fazer com a consulta de alguns documentos
relativamente aos quais os havíamos ouvido referirem-se, logo nos primeiros dias e que lhes
pedimos para consultar. Essas foram as primeiras notas tiradas na sua presença, embora devamos
dizer que logo nesses primeiros momentos fomos tirando notas sobre o que eles estavam a fazer e
a dizer. A partir do momento em que o começámos a efectuar nunca escondemos que o estávamos
fazer, sempre deixámos o bloco aberto e várias vezes lhes dissemos o que estávamos a anotar.
Este facto não fez com que se deixasse de tirar notas no carro, bem pelo contrário. Raro
foi o dia em que não o tivéssemos feito. Normalmente, mal entrávamos nele, procurávamos
completar o mais possível os factos observados. Mas, muitas vezes também, já em andamento,
íamos fazendo o relato mental do que se tinha passado e parámos várias vezes o carro, após os
primeiros dias em locais fixos, para tomar ou completar anotações. O mesmo ocorria mal o
parávamos à entrada de casa, ou já dentro dela. Este tipo de anotações (as que fazíamos já em
viagem ou quando chegávamos a casa) não eram normalmente descritivas, eram sobretudo notas
metodológicas e analíticas e assumiam várias vezes, sobretudo no início, o formato de questões,
passando gradualmente ao formato de afirmações.
Como dissemos já, o espaço em que mais anotações foram feitas foi o gabinete técnico.
Nas que aí foram efectuadas queremos realçar as alturas em que normalmente, para além de
completar descrições observadas, foram feitas muitas notas metodológicas e analíticas. Referimonos aos momentos seguintes ao almoço. Como almoçámos várias vezes sozinhos, no bar do
Centro, após o almoço íamos para o gabinete e enquanto os técnicos não chegavam tirávamos
várias anotações. Esses foram momentos importantes de reflexão, quer em relação ao que
estávamos a fazer, quer em relação ao que tínhamos observado da parte da manhã72. Para além
destes espaços, houve ainda um outro em que fizemos anotações no nosso bloco: foi na sala de
reuniões da equipa técnica, sempre que assistimos a esse tipo de reuniões.
Tirámos também notas antes de chegar ao local de observação, ou seja, nos dias em que
fizemos trabalho de campo e mal entrávamos no carro, para além de registar o dia em questão, o
estado do tempo e a hora de partida, tirávamos uma série de notas relativas aos receios e
expectativas quanto à forma como o dia iria correr, por exemplo quanto à forma como iríamos ser
recebidos pelos técnicos. Este tipo de anotações, relativas ao estado de espírito, feitas antes de se
chegar, foram deixando de ser efectuadas com o decorrer do tempo. Isto não quer dizer que as
tivéssemos deixado de fazer enquanto lá estivemos, apenas foram sendo cada vez em menor
número e deixaram de ser feitas antes de partir, passando a ser realizadas no próprio local, ou após
o abandonar.
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Não queremos dizer com isto que esse tipo de anotações só surgisse em momentos como estes. Na verdade, notas
de tipo metodológico e analítico iam também surgindo no decurso da própria observação e até cada vez com mais
frequência à medida que o tempo ia passando, mas pela azáfama em que normalmente estávamos quando os
observávamos o tipo de notas que tirávamos, nessa altura, eram sobretudo descritivas. Embora, como acabámos
de dizer, gradualmente o outro tipo de notas fosse começando a ser feito em simultâneo.
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Assim, sob várias formas e em diversos momentos, espaços e até instrumentos73, as
notas que fomos tirando, para além de relatarem o mais intensivamente possível o observado,
referiam-se também a aspectos metodológicos e analíticos. As notas foram sendo cada vez mais
selectivas, ou seja, a partir do momento em que relativamente a determinado aspecto obtínhamos
um efeito de saturação da informação, as notas a ele referentes foram deixando de ser realizadas
(Geertz, 1994; Caria, 2000a).
Há que esclarecer ainda que no bloco de notas fomos colocando, à medida que as íamos
fazendo, uma série de questões que procurávamos esclarecer junto daqueles a quem a questão
dizia respeito, ou seja, junto daqueles a quem a observação em causa tinha sido feita e nos havia
provocado qualquer tipo de dúvida. Estas questões não diziam apenas respeito a observações e
respectivas anotações da acção dos técnicos, diziam também respeito a anotações que tirávamos a
propósito de consultas de algum documento. Para além das questões, colocávamos também siglas,
ou palavras-chave, junto de aspectos que pretendíamos retomar ou aprofundar.
Toda esta informação que íamos recolhendo foi sendo registada, transposta de forma
organizada para o diário de campo. Normalmente no dia seguinte a cada presença no terreno, essa
transposição foi sendo feita74. Mas, tal como a forma de fazer relativa às anotações, também a
forma de construir o diário foi sendo alterada75. Começámos por dividir o diário nas seguintes
partes: notas descritivas; notas metodológicas; notas empírico – teóricas; questões orientadoras; e
questões resultantes da observação. O diário tem ainda dados relativos ao dia da observação, hora
de partida e hora de chegada e ainda dados relativos ao estado do tempo.
Nas notas descritivas procurámos dar conta de tudo o que conseguimos captar, ou seja,
dar conta do que se tinha observado nesse dia e que importava para o estudo. Este tipo de notas
procurou realizar uma descrição densa da realidade observada (Pais, 2002). No fim desta secção
começámos por fazer um quadro síntese dos factos ocorridos, no qual registámos data e hora
aproximada do facto observado, intervenientes no facto/situação e local da observação. Estes
quadros apenas foram feitos em relação aos quatro primeiros dias de observação, pois tornou-se
inviável continuar a proceder dessa forma, por manifesta falta de tempo.
Nas notas metodológicas fomos registando aspectos relativos aos instrumentos que
estávamos a usar para recolher a informação, ao tipo de informação/dados que fomos recolhendo,
às nossas impressões, sentimentos e reflexões em torno da investigação, da forma como a
estávamos conduzir, às questões dos acessos/negociações ao espaço e actores em observação, à
nossa banalização no terreno, à forma como eles nos foram entendendo, à forma como nos fomos
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Várias vezes, quando parámos o carro tomávamos notas em papéis que tínhamos à mão, como talões do
multibanco, por exemplo, que depois púnhamos dentro do bloco de notas para posteriormente, juntamente com as
notas tiradas no bloco, as passar para o diário de campo.
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As excepções a este procedimento foram as alturas em que fomos ao terreno em dias seguidos.
Outros exemplos de formas de organização do diário de campo, e tipo de notas, podem ser vistos em Hérbert et
al. (1994), Burgess (1997) ou Fernandes (2003).
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fazendo entender, aos nossos receios, aos espaços de observação, à saturação da informação, entre
outros aspectos.
Relativamente à secção das notas empírico – teóricas, aí fomos registando toda uma
série de questões, interpretações e análises de índole teórica. Quer dizer, aqui foi sendo feita uma
primeira confrontação do que íamos recolhendo com temas teóricos, foi sendo feita uma primeira
interpretação teórica dos dados.
As questões orientadoras diziam respeito a uma secção dedicada a procurar dar resposta
ao conjunto de perguntas enunciadas antes, quando nos referimos ao plano de partida, e tinham
como objectivo desde logo começar a seccionar os dados. Isto só foi feito em relação aos dois
primeiros dias.
Por fim, havia ainda uma última secção, a das questões resultantes do dia anterior, que
procurava concentrar tudo o que fossem dúvidas ou aspectos a retomar nas visitas seguintes. Isto
também só foi feito desta forma nos dois primeiros dias. No entanto, este aspecto nunca foi
descorado, nunca se deixou de fazer, ou seja, este tipo de questões, ou chamadas de atenção para
retomar os assuntos mais pertinentes, foi sempre feito, mas deixou de fazer parte do diário de
campo. Essas questões foram sendo postas no próprio bloco de notas, o que, aliás foi feito sempre,
e a partir de um determinado momento em folhas soltas.
Outra alteração na forma de construir o diário foi a sua subdivisão em secções. Portanto,
as notas descritivas, metodológicas e as empírico – teóricas permaneceram mas não duma forma
seccionada. A opção tomada a partir de determinada altura foi o ir relatando, reconstruindo o dia
em questão, o que aliás também sempre foi feito na secção das notas descritivas, e em simultâneo
ir tomando notas metodológicas e empírico – teóricas. Este facto ficou a dever-se, sobretudo, a
uma questão de tempo, ou seja, com o formato anterior ocupava-se muito mais tempo na
organização do diário. Aliás, a mesma razão esteve na base das outras alterações. Assim, desde
muito cedo o diário assumiu a forma dum relato descritivo do dia em questão, sendo
complementado com notas de ordem metodológica e empírico – teórica.
Muitas das notas destes dois últimos tipos ocorriam na altura em que estávamos a passar
as notas descritivas, ou seja, na altura em que reconstituíamos o que se tinha passado. Este tipo de
notas, após termos abandonado a modalidade organizativa anterior (seccionada), passou a ser feita
com margens maiores, portanto dentro da margem normal que escolhemos para realizar as notas
descritivas e também passaram a ser assinaladas de forma a mais facilmente as podermos
identificar. Após tomarmos esse tipo de notas retomávamos a sequência da descrição do ocorrido.
O diário foi manuscrito e foram deixadas margens suficientemente largas para, aquando
da sua análise, mais facilmente o podermos manejar, entenda-se para mais facilmente podermos
codificar os dados a analisar. O resultado desta forma de fazer é uma quantidade enorme de
páginas, milhares. A maior parte delas são ocupadas por notas descritivas. Desde início que estas
ocuparam um lugar maior no diário. No entanto, devemos referir que no início tirámos muitas
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notas de ordem metodológica e que com o decorrer do tempo as de ordem empírico – teóricas
foram aumentando gradualmente.
A forma como fomos obtendo a informação que registámos, primeiro no bloco de notas
e depois no diário, baseou-se na observação do que os técnicos estavam a fazer ou a dizer. Este foi
sempre o ponto de partida. Foi sendo a partir do que víamos e ouvíamos que lhes fomos
colocando questões de vários tipos. Tratou-se sempre, portanto, dum perguntar contextualizado. O
pedir de relatos também foi feito com base neste princípio, ou seja, pedíamos relatos a partir de
conversas que os ouvíamos ter sobre factos que não presenciámos, a partir de conversas que
tinham connosco e que levavam para o mesmo género de factos. O mesmo se passou
relativamente à recolha e primeira análise de documentos escritos, quer produzidos, quer usados
por eles, ou seja, só nos debruçámos sobre material escrito a que se referissem ou que os víssemos
usar ou produzir. Assim, a base da recolha da informação foi a observação demorada, sistemática,
que raramente foi participante e que quando ocorreu foi por eles sugerida76, e as conversas
informais (entrevista informais) que com eles fomos tendo.
No fim, realizámos ainda entrevistas (conversas) gravadas com cada um deles pondolhes questões do mesmo género das que lhes púnhamos diariamente. Não se tratou, portanto, de
nenhum tipo de entrevista estruturada procurando abordar determinados temas, foram somente
entrevistas que abordaram questões do mesmo género das que lhes púnhamos diariamente e que
foram ficando para trás.
As questões que lhes fomos colocando foram sendo feitas relativamente a factos que
observávamos (víamos ou ouvíamos) no próprio dia, ou em dias anteriores e elas abordavam tanto
aspectos descritivos como aspectos explicativos/justificativos. Portanto, as questões que mais lhes
pusemos foram, ainda que muitas vezes não sob este formato: o que, como, para quê e porquê? As
questões que queríamos ver elucidadas eram anotadas no próprio bloco de notas e/ou em folhas
separadas, estas últimas eram as que resultavam/surgiam na altura em que passávamos para o
diário de campo as anotações. O questionamento, o pedido de explicações e justificações, foi
sendo feito de forma gradual. Na verdade, nos primeiros dias não lhes colocámos nenhuma
pergunta e as que primeiro foram feitas referiram-se a aspectos descritivos, ou seja, ao o que. Só
depois começaram a surgir as perguntas relativas ao pedido de explicações e justificações.
Passados os primeiro tempos elas surgiam em simultâneo.
Normalmente, quando nos dirigíamos aos técnicos para procurar perceber ou aprofundar
determinado aspecto, confirmar ou confrontar uma qualquer interpretação nossa, remetíamos os
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Referimo-nos a uma participação efectiva em actividades realizadas por eles. Isso aconteceu poucas vezes,
lembramo-nos dum pedido de ajuda/sugestão que um dos técnicos nos fez quando estava a reconstruir uma das
fichas de avaliação que aplicam na formação. O que aconteceu muitas vezes foi a nossa participação em
conversas que eles iam tendo. Também fizemos, várias vezes, o que os víamos fazer e nos foi solicitado para
realizarmos, mas não por eles: referimo-nos ao tirar senhas para o bar para formadores e formandos, ou ao tirar
cópias para formadores, ou ao chegar uma chave duma sala, ou ao chamar algum deles à recepção para vir falar
com alguém. Referimo-nos a esse tipo de coisas que fizemos muitas vezes quando estávamos na recepção. Umas
vezes fomos solicitados, outras vezes nós próprios nos oferecíamos para o fazer. Mas estes aspectos, embora
tenham a ver com o que eles também fazem, não foram nunca realizados com eles, queremos dizer a pedido deles.
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técnicos para a situação/facto em causa, fazendo uma descrição da mesma e de seguida dizíamos
que não a tínhamos entendido bem, ou que o nosso entendimento tinha ido num dado sentido,
esperando pela sua reacção, que muitas vezes dispensava a colocação directa das questões acima
referidas. Na verdade, várias vezes tínhamos percebido mais do que o que lhes dizíamos ter
entendido, outras vezes não tínhamos entendido mesmo ou tínhamos percebido muito pouco e
noutros casos esperávamos pela confirmação ou não de uma qualquer interpretação nossa.
No primeiro caso, o objectivo foi evitar a confrontação dos técnicos com situações em
que não se sentissem tão à vontade ou que os comprometesse de alguma forma. Procurámos
sempre evitar qualquer tipo de confrontações desnecessárias, que pudessem prejudicar a
investigação (Caria, 2000a; Durão, 2003). No segundo e terceiro casos, o objectivo era
efectivamente perceber ou confirmar o que tinha ocorrido (aliás esses não deixavam de ser
também os objectivos da primeira estratégia de abordagem que referimos).
Este tipo de estratégia revelou-se pertinente, porque, por várias vezes, os entendimentos
iniciais que fizemos foram completados pelas informações adicionais que nos foram dando, foram
alterados porque afinal o que tínhamos entendido duma determinada maneira não era bem assim e
também porque muitos desses entendimentos foram confirmados. Esta forma de fazer não surgiu
do acaso, estas questões não foram feitas apenas para querer saber o que se estava a passar, ou
tinha passado, elas foram realizadas com o objectivo de validar a informação que íamos
recolhendo, trata-se dum tipo de triangulação da informação (Burgess, 1997). E, dessa forma,
procurou-se também integrar na análise da realidade que procurámos estudar aqueles que dela
fazem parte. Esta preocupação de entender e introduzir os observados nas interpretações do
investigador é uma estratégia usada, em diferentes graus, por vários autores (Caria, 2000a; Silva,
2001; Ribeiro, 2003).
Devemos referir que quando lhes começámos a dar conta das nossas primeiras
interpretações, sobretudo daquelas que remetiam para sínteses descritivas e teóricas do que fomos
observando, enfim quando começámos a dar-lhes conta do que seriam os primeiros, parciais e
provisórios resultados do que andávamos a fazer, a reacção dos técnicos foi duma cada vez maior
abertura relativamente a nós e ao estudo. Pensamos que a partir daí começaram a perceber melhor
e, sobretudo, a ver o efeito da nossa presença no que a eles dizia respeito.
Para além das razões acima apontadas para usar esta estratégia, houve uma outra e essa
teve a ver com o facto de sentirmos que devíamos, que era uma obrigação profissional, ir dando a
conhecer as primeiras interpretações, os primeiros e provisórios resultados a que íamos chegando.
Este sentimento foi reforçado a partir do momento em que eles começaram a perguntar por esses
mesmos resultados.
Quando abordávamos os técnicos procurámos sempre não os interromper, nunca
quebrar nenhum dos diálogos que mantinham uns com os outros para obter qualquer tipo de
informação que pretendíamos (participámos em muitos). Quando víamos que estavam muito
atarefados, esperávamos pela melhor altura para os abordar; quando tínhamos alguma questão
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mais melindrosa a colocar a algum deles esperávamos por momentos em que estivéssemos a sós
com a pessoa em causa para a abordar. Enfim, seguimos sempre uma das regras do método: saber
esperar, ter paciência (Pereira, 2003), conseguir controlar a nossa vontade de quase
constantemente perguntar, de avançar o mais depressa possível. Isto não foi nada fácil para nós e
foi das coisas que mais nos angustiou, sobretudo no início, porque víamos os dias passar e
achávamos que o trabalho não estava a avançar. Agora, reconhecemos que terá sido das melhores
coisas que fizemos, pois o saber esperar, o não forçar as situações, revelou-se muitas vezes
altamente informativo. Dessa forma conseguimos obter muita informação sem ter necessidade de
perguntar por ela directa ou indirectamente (Costa, 1987) e conseguimos também ser alertados
para aspectos que até ao momento não tínhamos pensado mas que verificámos depois serem
muito importantes para conseguir realizar uma melhor análise daquele local e daqueles técnicos.
Este tipo de informação, que obtivemos de forma inesperada, não programada, dada por eles de
forma espontânea, foi sem dúvida muito relevante.
Tudo isto fez com que, várias vezes, o que tínhamos programado para determinado dia
não se viesse a concretizar, ou se concretizasse apenas em parte e isso, repetimos, causou-nos, no
início, muita confusão e desconfiança relativamente ao que estávamos a fazer. Mas fez-nos
aprender muito, mostrou-nos a elasticidade do método, contribuiu para a nossa própria
elasticidade mental e capacidade de deitar mão a técnicas que até aí nunca tínhamos usado, feznos saber enfrentar o imprevisto com paciência e aumentou também a nossa capacidade de
improvisação.
Naturalmente, que tudo isto é possível graças a outra das regras deste método: a
permanência física demorada no local de observação. O tempo é, sem dúvida, uma das chaves
neste tipo de investigação (Caria, 1994, 2000a; Durão, 2003; Pereira, 2003; Ribeiro, 2003).
Antes de terminarmos esta secção gostaríamos de reforçar a ideia de que a observação
se centrou no que os técnicos estavam a fazer ou a dizer e também em conversas que fomos tendo
com eles ou em relatos que lhes fomos pedindo, partindo desse mesmo ver e ouvir77. Assim, foi à
informação oral que mais demos importância enquanto lá estivemos, o que não nos impediu de ter
em conta a informação de origem escrita e no que a esta diz respeito obtivemo-la de duas formas:
a partir de documentos ou outro tipo de materiais escritos que os víamos usar, portanto a partir do
que estavam a fazer; e a partir das suas referências a materiais desse género e que procurávamos
saber do que se tratava. Enfim, a partir do que os víamos fazer e ouvíamos dizer chegámos a
muitos materiais escritos, que por sua vez proporcionavam novas conversas e com elas novas
informações, e a partir de materiais escritos que fomos vendo e procurando saber do que se
tratava, chegámos a muitas informações referentes a esses materiais e ao que estava na base da
sua produção. Assim, embora a base tenha sido a oralidade e a visão, nunca deixou de ocorrer
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Devemos informar que para além dos técnicos as fontes de informação foram também, embora com um grau
muito menor de significado, o pessoal administrativo, os formadores e formandos, sempre que com aqueles
interagiam.
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uma interacção entre estas e o escrito, pois, como procurámos dizer, a partir delas chegámos
várias vezes ao escrito e deste à oralidade78.
Já dissemos que o espaço por excelência de observação foi o gabinete técnico. Foi aí
que permanecemos grande parte do tempo e é aí que os técnicos produzem grande parte da sua
actividade. Mas não foi apenas este o espaço de observação, para além dele a informação foi ainda
recolhida na sala de reuniões da equipa técnica, na sala de reuniões da equipa pedagógica79, nos
espaços que antecedem o gabinete técnico (a recepção e o gabinete duma administrativa), no bar e
nos corredores e átrio de entrada, onde várias vezes conversámos com a dirigente/técnica quando
nos acompanhava à saída80. Devemos dizer que os espaços informais que pisámos, sobretudo o
bar, onde várias vezes tomámos o café matinal, almoçámos e lanchámos com eles, se revelaram
altamente informativos. Aí surgiram várias das tais informações inesperadas e complementos de
informações anteriormente recolhidas.
Assim, a nossa estratégia baseou-se essencialmente na observação que depois permitiu e
exigiu o uso de outras técnicas, como as entrevistas (conversas) informais e a análise documental.
Houve, portanto, uma combinação de várias técnicas assentes na observação e no observador, que
tem sido apontada por vários autores como o esteio da estratégia etnográfica (Costa, 1987; Iturra,
1987; Merriam e Simpson, 1989; Caria, 1994, 2000a; Burgess, 1997; Fonseca, 1999; Silva, 2001).
O tratamento da informação foi feito em dois momentos: as primeiras leituras,
interpretações que íamos fazendo dos dados ainda durante o tempo em que permanecemos no
local de observação e que nos permitiu ir dando os primeiros e provisórios resultados da
investigação aos técnicos; e análises mais profundas realizadas já depois de termos deixado o
campo. O tratamento da informação assentou na triangulação da informação que recolhemos.
Referimo-nos à triangulação das nossas interpretações com a visão dos técnicos, referimo-nos
também ao cruzamento da informação que fizemos entre o discurso escrito e o discurso oral. Quer
os discursos de origem oral, quer os de origem escrita, foram tratados através da análise de
conteúdo. O quadro seguinte esquematiza as principais técnicas que usámos.
Quadro nº 6 – Técnicas de recolha, registo e tratamento da informação
Recolha

Registo e organização dos dados

Tratamento dos dados

- Observação

- Bloco de notas

- Triangulação da informação

- Conversas informais

- Gravação (muito esporádico)

- Análise de conteúdo

- Análise documental

- Diário de campo (notas descritivas, metodológicas,
empírico – teóricas)
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Embora não seja este o momento de dar conta de resultados da investigação, devemos dizer que a escrita é uma
constante do trabalho destes técnicos. A esmagadora maioria das suas actividades são formalizadas no registo
escrito. Mas deste aspecto daremos conta mais adiante.
Vários dos cursos que estes técnicos acompanham têm reuniões da equipa pedagógica, que é formada pelo
responsável técnico do curso, pelos formadores e representante dos formandos.
Referimo-nos aos espaços no interior do Centro, pois fora dele também obtivemos algumas informações, por
exemplo quando os acompanhámos num almoço que fizemos num centro comercial da cidade.
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5.3.2.3. Um método baseado no relacionamento observador - observados

Como dissemos, todo o processo de recolha da informação descrito passou por várias
fases de acesso e aceitação por parte dos observados. Este método exige relacionamento pessoal.
O processo de negociação de acesso ao local estudado começou muito antes de nele
termos “aterrado”, como já antes fomos referindo. Começou em Julho de 2002, altura em que
realizámos uma entrevista com a representante da associação. Foi nesse momento, no fim da dita
entrevista, que começámos o nosso processo de acesso ao local, ao perguntarmos à referida
entrevistada se caso a associação viesse a ser escolhida para realizar o estudo etnográfico haveria
a possibilidade de ele aí se concretizar, ao que nos foi dito que sim, sem qualquer tipo de
reserva81.
Após esta primeira aproximação outras foram sendo feitas via telefone à, medida que
íamos analisando os dados e essa associação se perfilava como a entidade a escolher. A resposta
foi sempre no mesmo sentido. Finalmente, quando a análise se completou e foi decidido que
aquele seria o melhor caso a analisar, fizemos um novo contacto acertando a data provisória da
nossa chegada, tendo ficado combinado voltar a telefonar uns dias antes dessa data. Nessa altura
também foi escrita uma carta formalizando o pedido, embora a resposta já tivesse sido dada.
Recordamos que, após termos perguntado se seria necessário enviar a referida carta, a nossa
interlocutora inicialmente disse que não, mas depois disse que talvez fosse melhor, porque isso
seria bom para a associação em termos de visibilidade e de até poder vir a constar de alguns
processos de candidatura a realizar pela entidade. Pensamos que este se tratou do primeiro
momento de troca, tão característico deste método (Caria, 1994; Frazão, 2003; Ribeiro, 2003).
Recordamos também como ficámos angustiados quando telefonámos na data combinada
para confirmar a chegada e a nossa interlocutora, que estava numa reunião, não nos telefonou nem
nesse dia, nem nos dois dias seguintes. A pergunta que nesses dias constantemente tínhamos na
cabeça era: será que já não nos querem lá? Assim, este momento foi um dos mais notórios
momentos de desânimo. Esse desânimo deixou de existir e a normalidade emocional foi
restabelecida quando recebemos o tão esperado telefona e se combinou o dia definitivo da nossa
chegada ao local.
Com isto não queremos dizer que os receios, as dúvidas existentes tenham desaparecido
a partir desse momento, apenas a angústia relativa ao “não nos quererem lá” se dissipou. As
incertezas quanto ao método permaneciam. Transcrevemos um dos apontamentos tomados dois
dias antes de partir, para procurar dar conta desses receios: “às vezes, e isto cresce, tem crescido à
medida que se aproxima a partida, dou comigo a pensar no que vou fazer, no que vou estudar,
parece que se varre tudo da cabeça. Outras vezes, aparece com muita clareza o que pretendo.
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A entrevistada, para além de funções técnicas, era também membro da direcção da associação, o que terá
facilitado a abertura sem reservas ao nosso acesso ao local em causa. Recordamos que nos casos em que a
entrevista foi feita com alguém que tivesse apenas funções técnicas, embora a resposta tivesse sido sempre
positiva, nunca deixou de ser referido que tal teria que passar por um parecer da direcção.
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Mas aí surge, por exemplo, a questão de como conseguirei captar o que quero a partir desta
metodologia, é que mesmo após várias leituras sobre o método as dúvidas continuam a ser
muitas...”.
Este aspecto geral relativo ao método consubstanciava-se em vários tipos de questões
que nos preocupavam muito, antes da partida. Como iremos ser recebidos? Como nos devemos
apresentar, como fazer as primeiras abordagens? Como fazer o acompanhamento dos técnicos?
Até que ponto explicitar os objectivos do estudo82? Devemos oferecer-nos para ajudar? Como e
onde tirar as notas de campo? Que tipo de estratégias usar para recolher a informação? Como
organizar o diário? Sobre que materiais realizar notas? Até que ponto nos devemos dedicar à
recolha e análise de documentos/materiais escritos? Algumas delas foram sendo dissipadas
através das reuniões com os orientadores, outras não. Outras só no local foram sendo
ultrapassadas.
Nesses contactos prévios fomos, junto da nossa interlocutora, reforçando a explicação
do que se pretendia fazer e do que se deseja observar, ou seja, fomos dizendo a que aspectos
pretendíamos ter acesso e como estávamos a pensar guiar a investigação. Portanto, desde início,
fomos explicitando o nosso papel, nunca fomos um investigador oculto.
Esses primeiros contactos foram também muito úteis no sentido de nos ir sendo
revelado o que os técnicos se encontravam a fazer no momento. Na verdade, os primeiros dados,
as primeiras informações acerca do que naquele local estava a ser feito naquela altura, foram
recolhidas através destes telefonemas e de forma não intencional, pois foi a pessoa com quem
falámos que nos foi dando essas informações. Estavam na fase da realização da candidatura ao
“plano de formação”, estavam “na fase da planificação”, como disse a nossa informante, que nos
foi dizendo também como estavam a fazer esse trabalho no momento (através de reuniões de
equipa para analisarem as solicitações do exterior para decidirem a que áreas se deveriam
candidatar) e que ela foi classificando também como sendo “uma fase de trabalho
administrativo...”, “uma fase de muito trabalho, que exige toda uma parte de enquadramento
teórico...”. E avançou também com o que estava previsto ser feito durante o mês seguinte, o de
Outubro: a acreditação da associação como entidade formadora, “é outro mês de muito
trabalho...”.
As primeiras informações decorrentes destes telefonemas que precederam a chegada ao
local foram, como dissemos, muito importantes e tiveram como efeito imediato o levantar duma
série de questões e de observações acerca do que nos foi dito e que, de certa forma, serviram para
orientar ainda mais a nossa chegada. Ou seja, quando lá chegámos já sabíamos o que estavam a
fazer e levávamos já algumas questões que pretendíamos ver elucidadas. Portanto, estes foram os
primeiros factos que quando registados em papel fizeram com que surgissem uma série de
questões/observações que acabaram por guiar a nossa acção nos primeiros contactos. Por outro
82

Se bem que o tivéssemos feito junto da nossa interlocutora sempre que contactámos com ela. Mas não o tínhamos
feito junto dos outros.
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lado, a partir da descrição feita do facto (aqui referimo-nos não só às informações relativas ao que
estavam a fazer, mas a todo o conteúdo destes telefonemas) surgiram outro tipo de notas:
metodológicas (as relativas ao acesso, à explicitação do nosso papel e também as relativas ao
relacionamento com a pessoa em causa – quando a tratámos por doutora ela pediu para não o
fazer e nós fizemos o mesmo e a partir daí tratamo-nos sempre por tu, ou pelo nome); e até notas
empírico-teóricas, pois a partir da descrição do que e como estavam a fazer surgiram
questões/ligações à teoria, por exemplo as que se referem ao trabalho em equipa e ao que isso
pode trazer.
Portanto, como terá ficado claro, as primeiras notas foram tiradas antes de começar a
realizar efectivamente o estudo etnográfico. Foi aí que recolhemos os primeiros dados. Estes
foram os passos que antecederam a chegada e que resultaram no que descrevemos.
Será quase desnecessário dizer que a nossa introdução no local foi feita pela pessoa com
quem fomos falando antes de lá chegar e com quem fomos negociando o nosso acesso. No dia em
que partimos estávamos muito nervosos, antes de ir escrevemos o seguinte no bloco de notas:
“São 11.30 e ainda estou em Vila Real. Estou muito ansioso, já não é de hoje. Mas, hoje faz-me
lembrar as alturas em que tinha de fazer alguma frequência, ou exame na Universidade. Aquelas
horas que antecediam o facto eram terríveis, mal conseguia pensar. É assim que me encontro
agora”.
Nesse dia fomos então apresentados aos restantes elementos da equipa por aquela que
até ao momento havia sido a nossa única interlocutora. Encontramo-nos à hora combinada na
recepção do Centro. Após nos termos cumprimentado fomos ao gabinete técnico, onde se fizeram
as primeiras apresentações. Ela disse quem éramos e nós cumprimentámos todos de forma geral,
“boa tarde”, dissemos, ao que eles responderam da mesma forma. Recordamos que nem todos
olharam no nosso sentido. Depois fomos para outro espaço, no qual fomos novamente
apresentados a todos, com a diferença que a nossa interlocutora foi dizendo os nomes e também as
principais funções/responsabilidades dos presentes. Ficámos todos sentados numa mesa
rectangular e nós sentámo-nos, por sugestão de quem nos introduziu no local, ao seu lado, à
cabeceira da mesa. Após esta apresentação tomámos a palavra e dissemos qual era a profissão que
exercíamos e, brevemente, descrevemos os objectivos do estudo e o tipo de metodologia que iria
ser empregue, justificámos a escolha daquela associação, procurámos elucidar o nosso papel,
dizendo que o estudo não pretendia fazer qualquer tipo de avaliação, realçámos a importância que
a investigação tinha, oferecemos a nossa ajuda duma forma geral e dissemos que com eles
esperávamos também aprender, o que se veio a verificar.
Esta apresentação foi sendo feita através dum diálogo que fomos estabelecendo e logo aí
se foram manifestando questões relativas ao acesso, à aceitação (eles foram dizendo que estavam
disponíveis, que apenas estavam no momento muito ocupados, ao que dissemos que não havia
qualquer problema e que iríamos procurar incomodar o menos possível), às trocas. Quando
oferecemos a nossa ajuda, um dos técnicos sugeriu que os ajudasse a fazer a parte da
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fundamentação da candidatura do plano de formação, tendo os outros concordado com a sugestão.
Ficámos calados por breves instantes e a nossa interlocutora preferencial na altura disse que já era
tarde. Confessamos que respirámos de alívio.
Estes aspectos (o acesso, a aceitação, as trocas) prolongaram-se no momento seguinte, o
da nossa continuação no local, algo que não estava previsto. Ou seja, a participação na reunião de
equipa, que de seguida tiveram e na qual não estava prevista a nossa presença, a qual foi
“negociada” na altura. Disse-nos a nossa interlocutora preferencial, após terem acabado as
apresentações: “Eu não sei se desejas ficar mais um pouco, ou se queres ir já embora? É que nós
vamos ter agora uma reunião de equipa para fazermos o ponto da situação relativamente ao
plano de formação?”. Nós respondemos: “Gostava de assistir, se isso não vos incomodar”. “Não,
não incomodas nada, então fica e se quiseres podes tirar notas”, respondeu ela. Ao que
retorquimos: “Não é preciso. Estes primeiros momentos são só para vos conhecer e vocês a mim.
Não há necessidade de tirar notas nesta altura”. A preocupação foi tentar tornar aquele momento
o mais informal possível e não sabemos se foi por isso ou não, mas a reunião decorreu duma
forma que nos pareceu muito natural.
Enfim, logo nesse primeiro dia as questões de ordem metodológica, tais como as que
têm a ver com os acessos e as suas negociações, as trocas, os “estados de espírito”, a preocupação
em tornar claro o nosso papel, a aceitação dos técnicos da nossa presença, a nossa maior
proximidade em relação a um dos presentes, a nossa preocupação em tornar aqueles primeiros
momentos o mais possível informais, entre outros, estiveram presentes. Estas e outras questões
foram estando sempre presentes no decorrer da nossa permanência no local.
A questão do acesso permaneceu sempre. Apesar de desde logo termos tido autorização
para presenciar o que quiséssemos e aceder a que materiais desejássemos, fomos sempre
reforçando esses acessos. Sobretudo no que se referiu a cada técnico em particular. Por exemplo,
apesar de desde logo nos ter sido dada autorização para fotocopiar o que quiséssemos, sempre que
tal tivesse a ver com trabalho de qualquer um deles pedíamos sempre autorização para o fazer, a
qual sempre nos foi concedida.
O nosso relacionamento diferenciado com eles também esteve presente ao longo do
tempo. Aqui referimo-nos apenas à forma como nos tratámos, dirigimos uns aos outros. Desde
início, procurámos que o relacionamento fosse o mais informal possível, o que foi sendo
conseguido aos poucos e de forma diferenciada com cada um dos técnicos, ou seja, se com uns
conseguimos ter esse relacionamento informal quase desde início, com outros esse processo foi
mais demorado. Mas este relacionamento diferencial não se traduziu numa maior ou menor
aceitação por parte de uns e de outros. Nunca notámos que quem nos tratou por “você” tivesse em
relação a nós qualquer tipo de má vontade. Com todos e na presença de todos falou-se de coisas
íntimas, todos nos deram informações preciosas. E as confissões que nos foram feitas a nós,
apenas a nós e não aos colegas vieram de duas pessoas que nos trataram de forma diferente. E a
maior aproximação que no início tínhamos em relação à pessoa que nos introduziu no local foi,
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aos poucos, começando a ser sentida em relação a todos os outros. Não sabemos o que eles
sentem em relação a nós, mas neste momento temos saudades deles e recordamos bem o quanto
nos custou despedir deles.
Outro aspecto que esteve muito presente, sobretudo nos primeiros tempos, foi a
preocupação em elucidar o nosso papel e os objectivos da investigação, como já dissemos.
Tentámos sempre perceber como nos estavam a entender, como nos estavam a ver e isto ia
resultando na visão que nós tínhamos da visão que eles de nós iam fazendo. O processo de
elucidação foi sendo feito de várias formas, procurando sempre tornar claro que não estávamos ali
a realizar nenhuma avaliação. Assim, sempre que desejavam saber algo em relação ao como
estávamos a recolher os dados e sobretudo à forma como os iríamos tratar, nós, além de os
tentarmos esclarecer em relação a isto, íamos reforçando a ideia que o nosso papel e o da
investigação não era realizar nenhum trabalho de avaliação do que eles estavam a fazer. O mesmo
sucedeu quando procuraram conhecer os primeiros resultados. Ou quando eles mesmos, em
conversas informais, iam dando a sua interpretação do que estávamos ali a fazer. Recordamos
como ficámos preocupados quando um deles disse o seguinte, enquanto tomávamos café: “...pois,
mas o que eu não percebo é como depois vai fazer o tratamento da avaliação que está a fazer do
nosso trabalho...”. Então o que lhes dissemos antes não serviu de nada? Pensámos, e uma vez
mais tentámos afastar essa ideia. Enfim, fomos sempre procurando elucidar o nosso papel e os
objectivos do estudo. E deve ser dito que, com o tempo, a ideia do avaliador se foi dissipando. A
mesma pessoa que antes tinha dito que estaríamos ali a realizar uma avaliação disse-nos mais
tarde: “Agora percebo que o que pretende é sobretudo perceber a forma como fazemos e não
tanto o conteúdo, e não fazer uma avaliação...”83.
Nestas conversas que íamos tendo fomos dando a conhecer os primeiros resultados e
interpretações que íamos fazendo dos dados, às vezes por pedido deles, outras vezes por iniciativa
nossa. E o efeito disto foi sendo, como dissemos já, uma cada vez maior abertura por parte deles,
porque pensamos que aí começaram a perceber melhor o que andávamos ali a fazer. Este
processo, para além do efeito abertura, foi muito frutuoso porque eles iam reforçando,
completando, justificando e até negando e avançando com novos dados que nos faziam
reinterpretar as interpretações iniciais. E esta foi outra preocupação nossa: a sua introdução, a sua
participação na tradução do que estudámos, como se disse antes.
Relacionado com a cada vez maior abertura dos técnicos, para a qual contribuiu o que
acabámos de dizer, contribuiu certamente também o facto de no local termos permanecido durante
dias inteiros ao longo de vários meses. Com o tempo, a nossa banalização no terreno foi sendo
cada vez maior. Recordamos que no início havia um aspecto que nos incomodava muito: os
silêncios (de que já falámos também), que religiosamente respeitávamos, que jamais
interrompemos. Nestas alturas duvidámos várias vezes do método e do que estávamos ali a fazer.
Mas os silêncios foram desaparecendo, até muito rapidamente, e a nossa confiança voltou. No
início não percebíamos muito do que diziam uns aos outros, com o tempo fomos percebendo tudo,
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Devemos esclarecer que só uma pessoa nos disse directamente que estaríamos ali a fazer uma avaliação.
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ou quase tudo. Lembramos também que, no início, nos oferecemos para ajudar em algo que eles
estavam a fazer (a separação dos exemplares das candidaturas ao plano de formação) e que essa
oferta foi amavelmente rejeitada84 e como poucos meses mais tarde a mesma pessoa que havia
rejeitado a nossa oferta nos pediu ajuda na reconstrução que estava a fazer duma das fichas de
avaliação da formação que usam, como se estivesse a dirigir-se a um dos colegas dela85.
Enfim, com o tempo fomos todos ficando mais à vontade uns com os outros, tivemos
vários momentos de descontracção (falámos muitas vezes das nossas famílias, mostraram-nos
fotografias, trauteávamos canções da rádio juntos, falámos das férias, almoçámos e lanchamos
várias vezes juntos, falámos dos nossos cursos e neste caso pensamos que o facto de termos
formações iguais ou semelhantes também ajudou na nossa aproximação). Alguns episódios
demonstram o processo de integração, como por exemplo: comentários como “eu até me esqueço
que está cá...”, feitos a propósito duma apreciação pouco abonatória acerca de algo que fizeram,
ou não fizeram; o irem dizendo certas coisas um pouco comprometedoras relativas ao trabalho (e
isto sucedeu praticamente desde o início, o que até nos deixou admirado); as asneiras, palavrões
que de vez em quando escapavam; o contar de episódios que no fim eram rematados com um “isto
que não saia daqui”; o tirarmos senhas e fotocópias para formadores e formandos; a senhora do
bar saber as nossas preferências, etc. Tudo isto nos faz pensar que a nossa banalização no terreno
sucedeu efectivamente, que a nossa aceitação e integração foi um facto.
No entanto, não queremos dizer com isto que fossemos efectivamente um deles, que nos
sentíssemos como tal e que eles nos entendessem dessa forma. Temos perfeita noção deste facto,
muito embora nos sentíssemos cada vez mais próximos deles e sentíssemos a reciprocidade deste
sentimento. Como refere Caria (2000a), o investigador não chega a tornar-se membro do grupo.
Para evidenciar o que acabámos de dizer basta dar dois exemplos demonstrativos de que não
éramos efectivamente de lá.
Um refere-se a um dia em que estávamos, como de costume, sentados na secretária da
pessoa que nos introduziu no local e que chegou ao gabinete e que, também como de costume, nos
cumprimentou e a quem nós, também como de costume, lhe oferecemos o seu lugar e que ela,
como de costume, recusou. Poucos instantes depois saímos, fomos ao bar e após o regresso jamais
apanhámos o “nosso” lugar e ficámos por ali entre eles sentindo-nos um pouco desconfortável, até
que fomos buscar uma cadeira e sentámo-nos entre as secretárias, juntos aos armários, e pegámos
num dos documentos que ali estava e fomo-lo “consultando”. É que, efectivamente, o lugar não
era nosso, era dela.
O outro exemplo tem a ver com conversas tidas em particular e noutros espaços, ou em
tom mais baixo. Já sentíamos que a nossa banalização e que a aceitação por parte do grupo era um
facto quando um deles chamou um colega seu (a coordenadora da equipa) para conversarem à
84
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Este episódio teve em nós um efeito, fez-nos reflectir sobre a forma como deveríamos guiar a acção. Isto sucedeu
logo nos primeiros dias e fez-nos pensar na extemporaneidade do nosso acto e o resultado foi que durante muito
tempo não nos oferecemos para fazer nada.
Dois esclarecimentos: as poucas ofertas que fizemos de ajuda concreta foram sempre em relação a actividades
manuais (ajudar a limpar espaços, a separar dossiers relativos a cursos que tinham terminado); este tipo de pedido
de ajuda entre eles é muito comum.
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parte, na sala contígua ao gabinete e de porta fechada. Portanto, o ser aceite não é o mesmo que
“ser de”, que “pertencer a”, e nós sempre tivemos a noção disto mesmo.
Este aspecto liga-se com um outro, que é o efeito da nossa presença no local, que
inevitavelmente se traduz no que acabámos de relatar e no que isso transporta consigo e na noção
que temos disso. Referimo-nos ao facto de sabermos que, apesar de nunca termos sentido
qualquer má vontade por parte da equipa técnica, de sentirmos que fomos aceites, houve coisas às
quais não tivemos efectivamente acesso. Mas isso também não nos incomoda e sempre
respeitámos, porque aquilo a que tivemos efectivamente acesso já foi muito e a eles o devemos.
Isto apenas faz lembrar que não podemos ter a ilusão de termos conseguido “apanhar” toda a
realidade estudada. Sabemos disso, como dissemos antes relativamente a outras fases da
investigação. Como lembra Cornu (2003), a propósito do estudo dos ofícios, existem vários tipos
de dificuldades que tornam muito difícil captar a realidade na sua totalidade: a ambiguidade do
comportamento dos informadores; o segredo sobre certos assuntos aos quais quem observa
dificilmente terá acesso; a dificuldade de captar saberes-fazer, saberes tácitos; e ainda a
dificuldade de se conseguir traduzir por meio da escrita científica a riqueza desses saberes. Por
outro lado, o mundo está em constante movimento, em mutação permanente, por isso o que se
consegue captar são, na realidade, «certas verdades» e não a verdade (Pignon, 1985, citado por
Cornu, 2003:187).
Pensamos que outro dos impactes da nossa presença no local terá sido um certo efeito
formativo. Esta ideia resulta do que eles foram dizendo ao longo do tempo em que lá
permanecemos. Várias foram as vezes em que a propósito das conversas, questões que lhes fomos
colocando eles disseram coisas do género: “...ainda bem que cá está e nos coloca essas questões
porque isso obriga-nos a fazer um exercício de memória, obriga-nos a pensar nessas coisas, não
é que não pensemos nelas, mas muitas vezes não temos tempo para pensar nisso e outras, como
já fazemos isto há muito, nem reflectimos bem sobre isso...”, ou “...eu acho muito interessante
esses chapéus que usa para caracterizar aquilo que fazemos, essas ligações que faz à teoria...”,
ou ainda “...é, é isso mesmo, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas é isso...”. Duma
coisa temos a certeza, nós aprendemos muito. Por isso, consideramos que o tempo em que lá
permanecemos se traduziu num processo de aprendizagem mútua, aspecto que tem sido também
referenciado por outros autores relativamente às suas experiências de investigação que tiveram
por base esta estratégia metodológica (Caria, 1999b; Silva, 2001; Durão, 2003; Pereira, 2003).

5.3.2.4. Uma nota final

Esta breve nota final é reservada para dois ou três aspectos. Já o fomos dizendo antes,
aprendemos com a utilização desta estratégia metodológica, que nunca havíamos empregue.
Aumentámos o nosso reportório, o nosso conhecimento, o nosso saber-fazer em matéria de
investigação.
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Na verdade, em nenhuma das outras estratégias metodológicas usadas até então fizemos
tanto uso da reflexão na acção e da reflexão sobre a acção, como diria Schön (1998) quando se
refere à forma de pensar e actuar dos profissionais reflexivos. Com efeito, encontramos um
paralelo grande entre o que ele diz e o que fizemos, entre o tatonear profissional (AAVV, 2000) e
a experiência etnográfica tida. Em nenhuma outra sentimos tanto a não normatividade da
estratégia metodológica, a não racionalidade técnica do conhecimento (Caria, 1994) como na que
usámos para realizar a pesquisa que efectuámos. Isto não diminui, de forma alguma, a importância
da teoria na investigação empírica, apenas a vê de forma diferente.
A técnica em que nos baseámos, a observação, foi-nos permitindo, aos poucos, passar
do estado de confusão inicial em que olhávamos para tudo em simultâneo e pouco conseguíamos
ver, para um estado em que fomos conseguindo ver, perceber, entender parte do que observámos.
Fomos conseguindo ver heterogeneidade, onde inicialmente víamos homogeneidade, fomos
conseguindo captar sinais que nos faziam antecipar o que iria acontecer. Usando a visão, a
audição a conversação, a anotação e a reflexão sobre o que havíamos visto, ouvido, anotado e
interpretado, fomos conseguindo captar parte da realidade estudada, fomos conseguindo analisar o
nosso objecto de estudo.
Para além disso, à medida que íamos fazendo, reflectindo sobre o que fazíamos,
confrontando o que e como estávamos a fazer, ou pensávamos fazer, com leituras realizadas ou
que fazíamos na altura sobre um qualquer aspecto da estratégia metodológica que usámos, fomos
ganhando cada vez mais confiança no que estávamos a fazer e fomo-nos identificando cada vez
mais com essa forma de fazer investigação, o “ofício” foi entrando, aos poucos, mas cada vez
mais em nós.
Portanto, este nosso exercício foi também um local de encontro frequente e interactivo
entre teoria e prática. Referimo-nos, como acabámos de ver, à nossa prática de investigação e de
como nos fomos dando conta que as leituras que fizemos previamente relativas ao método se iam,
ali, na prática etnográfica, revelando. Referimo-nos também ao maior sentido que as leituras
teóricas previamente feitas sobre os assuntos que queríamos estudar passaram a ter depois de nos
confrontarmos com a prática dos que estávamos a observar e ao que dessa prática resultou em
termos de uma procura nossa acerca de temas que até então não tínhamos dado muito relevo. Este
tipo de exercício metodológico permitiu-nos, assim, ir viajando entre dois níveis distintos, mas
complementares, da investigação: o da teoria e o da prática, o do conhecimento teórico e o do
saber contextual. Procurámos conjugar a linguagem da experiência do terreno com a linguagem
da teoria (Fonseca, 1999; Caria, 2003a).
Para terminar, acrescentamos que a prática dos técnicos estudados é também um local
de encontro entre teoria e prática, embora, neste caso, possa nem sempre haver muita noção disso
por parte dos mesmos.
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CAPÍTULO 6

A EDUCAÇÃO DE ADULTOS NAS ONGDL NO NORTE DO PAÍS

Neste capítulo apresentam-se os resultados relativos à primeira grande fase da pesquisa
empírica e que, recorde-se, teve como principal objectivo a caracterização global da actividade de
educação de adultos praticada pelas ONGDL dos cinco distritos escolhidos (Braga, Bragança,
Porto, Viana do Castelo e Vila Real) e a selecção da entidade a estudar intensivamente.
Os dados apresentados foram obtidos através da análise documental e da aplicação de
entrevistas directivas feitas aos representantes das entidades seleccionadas para o efeito e o seu
tratamento foi objecto da análise de conteúdo e da triangulação da informação, como já
explicámos.
Esta análise não tem a pretensão de conduzir a uma leitura global do que se passa no
nosso país relativamente à matéria geral e matérias específicas que abordam. Quando muito,
pensamos que tais resultados poderão ser tidos como uma representação do que se passa no Norte
de Portugal, embora, como explicámos acima, a área geográfica abrangida não tenha sido todo o
Norte do país e sim os cinco distritos que, na sua globalidade, fazem parte dessa área.
Começamos por fazer uma identificação e determinação do grau de envolvimento das
ONGDL dos cinco distritos em actividades de educação de adultos; passamos, de seguida, a uma
caracterização particular daquelas cujas actividades de educação de adultos se mostraram
relevantes; e terminamos com a apresentação de uma aproximação aos usos do conhecimento
abstracto e dos saberes em contexto de trabalho e ao trabalho como local de aprendizagem, o que
não quer dizer que essa aproximação se faça exclusivamente nesta parte, pois ela vai sendo
realizada também ao longo de outras partes deste capítulo.
Este capítulo teve ainda como objectivo, para além do referido acima, realizar vários
tipos de aproximações a temas a desenvolver nos dois capítulos seguintes. Por isso, ele deve ser
entendido também nessa perspectiva, ou seja, como um primeiro olhar sobre assuntos a
aprofundar através do estudo etnográfico, conforme explicámos no capítulo anterior e na
introdução deste trabalho. É assim que devem ser interpretadas as apreciações feitas, por exemplo,
em relação aos saberes dos técnicos e aos usos que fazem do conhecimento abstracto, às
dimensões educativas do seu trabalho, ou em relação ao que se constitui como as actividades dos
técnicos que se dedicam especificamente à educação de adultos.
Ao longo do capítulo vão sendo postas várias questões que resultam da leitura dos
dados. A algumas delas não temos a pretensão de dar resposta, até porque se afastam dos
principais objectivos da investigação, ainda assim achámos por bem colocá-las, pela pertinência
que possam vir a ter para futuras pesquisas.
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6.1. GRAU DE ENVOLVIMENTO DAS ONGDL NA EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Para conseguirmos determinar o grau de envolvimento das ONGDL em actividades de
educação de adultos foram dados alguns passos prévios, conforme dissemos antes: começámos
por realizar um levantamento de todo o tipo de organizações não governamentais existentes na
área definida, de seguida seleccionámos aquelas organizações que considerámos serem de
desenvolvimento local. Por fim, chegámos ao seu grau de envolvimento em educação de adultos.
É deste processo que daremos conta de seguida.
Foram identificadas perto de 6000 organizações de vários tipos (associações, agências,
cooperativas, fundações, entre outras) nos cinco distritos, tendo predominado em todos eles as
associações de natureza cultural, recreativa e desportiva. O distrito com maior número de
organizações identificadas foi o do Porto, conforme nos mostra o Quadro abaixo.
Quadro nº 7 – Total de organizações identificadas nos cinco distritos
Braga

Bragança

Porto

Viana do Castelo

Vila Real

Total

617

1026

2348

955

1004

5950

Fontes: Governos Civis; CAE do Porto; Guia das IDL`S, 1998; http://.ppdriqade.pt/.

De seguida, e tendo em conta o objecto do nosso estudo, localizámos as ONGDL por
distrito, de acordo com os critérios enunciados no capítulo anterior. Chegámos a um total de 107
ONGDL distribuídas pelos 5 distritos, da forma que o Quadro abaixo resume. Uma vez mais foi
no distrito do Porto que a concentração foi maior, mas esse predomínio é agora muito menos
visível que o anteriormente assinalado.
Quadro nº 8 – As ONGDL nos cinco distritos
Braga

Bragança

Porto

Viana do Castelo

Vila Real

Total

20

20

31

20

16

107

Fontes: Governos Civis; Guia das IDL`S, 1998; http://.ppdriqade.pt/; http://.equal.mts.gov.pt/; LEADER II, “LEADER II Portugal: inovar, semear
desenvolvimento, colher futuro” , Lisboa: Ministério da Agricultura; ANEFA, “Projectos Premiados/1999. Concurso Nacional S@ber +”, Lisboa:
2000; CAE do Porto.

O passo seguinte foi identificar dentro destas organizações as que tiveram ou tinham, à
data da recolha dos dados, envolvimento em acções de educação de adultos. Antes, porém,
verificámos, pela utilização dos critérios usados para localizar as ONGDL, que estas não são
todas iguais, apresentando pelo menos esta grande diferença: pertencerem ou não ao movimento
do desenvolvimento local. Assim, começámos por as subdividir nestes dois grupos. De seguida,
procurou-se, então, ver as que estiveram ou estavam envolvidas em actividade de educação de
adultos. Chegámos, desta forma, à constituição de quatro grupos que, pensamos, retratarão, grosso
modo, a realidade social a estudar: o grupo das organizações ligadas ao movimento do
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desenvolvimento local com envolvimento em educação de adultos – grupo AA (consideramos que
em tal condição estariam aquelas que eram associadas de movimentos que as transcendiam, como
seja a ANIMAR ou a da Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local
MINHA TERRA, como já referimos. Movimentos esses que se enquadram dentro duma certa
filosofia do desenvolvimento local participativo, baseado na endogeneidade, na
consciencialização dos actores, etc.); o grupo das organizações ligadas ao movimento do
desenvolvimento local mas sem envolvimento em educação de adultos – grupo AB; o grupo das
organizações sem ligação ao movimento do desenvolvimento local, mas com actividades de
educação de adultos – grupo BA; e o grupo das organizações sem ligação ao movimento do
desenvolvimento local e sem educação de adultos – grupo BB86.
Antes de apresentarmos os resultados da tipologia construída, devemos dizer que a sua
constituição nos levantou duas questões relacionadas com o facto de a teoria, ou parte dela, que
aborda a problemática dos tipos de educação de adultos considerar o desenvolvimento local, mais
precisamente o de cariz participativo, multidimensional, de valorização da endogeneidade, de
autonomização dos actores e das comunidades, como um dos seus subconjuntos, isto porque se
considera que esta forma de desenvolvimento local é um processo colectivo de aprendizagem,
como vimos anteriormente. Fala-nos deste aspecto Canário (1999), quando se refere aos
subconjuntos que permitem enquadrar as práticas de educação de adultos. Uma abordagem
próxima tem Quintana (1995), ao referir-se às formas possíveis para classificar e tipificar as
diversas experiências de educação de adultos, incluindo numa dessas formas (a educação de
adultos social) o desenvolvimento comunitário, dando como exemplos desse desenvolvimento
entendido como um processo de aprendizagem colectiva, de educação da personalidade, das
atitudes, etc., o Projecto nº9 do Conselho de Cooperação Cultural da Europa – “Educação de
Adultos e Desenvolvimento Comunitário”, ou o Programa Comunitário LEADER.
Sendo assim, isto é: tendo em conta que esta forma de desenvolvimento local pode e
deve, também de acordo connosco, ser entendida como um processo educativo em si mesma e
particularmente um processo de educação de adultos, não deveríamos considerar, desde logo,
todas as ONGDL como espaços de educação de adultos? Ou pelo menos todas as ONGDL que
identificámos como pertencentes ao que designámos por movimento do desenvolvimento local?
Como terá ficado claro, pela tipologia apresentada anteriormente, não foi isso que fizemos.
Quanto à primeira questão, nada nos garantia que uma ONGDL por si só, isto é, pelo
facto de uma organização ter sido identificada como tal (recordamos que para isso bastava, por
exemplo, ter a designação), praticasse esta forma de desenvolvimento local a que nos estamos a
referir (integrado, multidimensional, participativo, etc.). Por isso não as considerámos, à partida,
como tendo educação de adultos.
No que diz respeito à segunda questão, e apesar de também pensarmos que essa forma
de pôr em prática o desenvolvimento local poder ser entendida como um processo educativo em
86

No Anexo nº2 pode-se ver uma identificação das ONGDL da tipologia construída, por distrito.
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si, como acabámos de referir, também não considerámos as ONGDL que identificámos como
pertencentes ao movimento do desenvolvimento local (portanto, enquadráveis dentro da
perspectiva de desenvolvimento local a que nos estamos a referir, o que é reforçado com o facto
de muitas delas terem gerido um dos programas entendidos por si só como espaço de educação de
adultos, o LEADER), como locais de educação de adultos desde logo.
Só o foram na medida em que, em relação a cada uma delas, pela consulta das várias
fontes disponíveis, foi possível detectar o seu envolvimento efectivo em práticas de educação de
adultos. Isto porque, tendo em conta os objectivos do estudo nos interessavam ONGDL com
projecto educativo, que nesta fase foi “detectado” pela existência de educação de adultos concreta
e/ou pelo menos do reconhecimento institucional para o fazer. Ou seja, sendo uma das nossas
preocupações tentar ver se e como os técnicos responsáveis pelo diagnóstico, concepção,
planeamento, concretização e avaliação de programas e acções de educação de adultos em
contextos de desenvolvimento local mobilizam conhecimento abstracto acerca destes campos do
conhecimento, parece-nos estar justificada a divisão que fizemos entre ONGDL do movimento de
desenvolvimento local com educação de adultos (grupo AA) e as ONGDL do movimento do
desenvolvimento local sem educação de adultos (grupo AB), isto é: pensamos que este objectivo
só poderia ser concretizado em contextos associativos onde o acto educativo aparecesse de forma
perfeitamente intencional e diferenciado, o que nesta fase do trabalho, como acabámos de referir,
só nos foi possível detectar pela existência ou não de actividades de educação de adultos. Quer
dizer, o conseguirmos estudar a forma como é pensada e praticada a articulação entre a educação
de adultos e o desenvolvimento local, a forma como os actores envolvidos no processo educativo
reflectem sobre a educação de adultos no desenvolvimento local, só nos pareceu viável, ou pelo
menos pertinente, em casos onde a educação de adultos aparecesse claramente assumida, onde
fosse claramente visível.
Retomando a análise dos dados consultados, verificámos que a maior parte das
organizações não estava ligada ao movimento do desenvolvimento local e que a maior parte não
tinha envolvimento, pelo menos visível, em educação de adultos, conforme nos mostra o Quadro
abaixo.
Quadro nº 9 – ONGDL segundo a tipologia criada
Grupo AA

15

Grupo AB

2

Grupo BA

29

Grupo BB

61

Total de ONGDL

107

Fontes: Governos Civis dos cinco distritos; CAE dos cinco distritos; Guia das IDL, 1998; http://www.ppdriqade.pt/; http://www.equal.mts.gov.pt/;
Documentos do LEADER I e II; Documentos da ANEFA; Unidade de Educação de Adultos da Universidade de Braga; http://www.inofor.pt/;
Documentos da ANIMAR (lista de associados); Documentos da Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local MINHA
TERRA (lista de associados).
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Estes resultados, quando desdobrados pelos cinco distritos, apresentam-se conforme nos
mostra o Quadro que se segue.
Quadro nº 10 – ONGDL por tipo nos cinco distritos
ONGDL/
EA
Distritos
Com
envolvimento
em EA

Grupo
AA
Braga Bragança Porto
4

2

Vila
Real

Total

Total
AA+BA

11

3

5

29

44

7

61

Total
AB+BB
63

12

90 (BA+BB)

107

Viana do
Castelo

Vila Real

Total

4

2

3

15

1

2

9

14

16

Grupo
BB
15

4

17 (AA+AB)

16

17

27

18

Sem
envolvimento
em EA

0

1

0

Grupo
AB
0

Total
Geral

4

3

4

2

Braga Bragança

Grupo
BA
Viana do
Castelo

7

3

Porto

Fontes: as mesmas do quadro anterior

Como vemos, foi identificado um total de 17 ONGDL com ligação ao movimento do
desenvolvimento local, das quais apenas em relação 2 não foi detectado qualquer envolvimento
em actividades de educação de adultos, e 90 ONGDL sem ligação ao movimento, das quais 29
tinham envolvimento em educação de adultos. Assim, e de forma muito simplista, pode-se ver
também que 44 ONGDL tinham actividades de educação de adultos (15 ligadas ao movimento
DL e 29 sem ligação) e 63 não.
Como referimos acima, interessaram-nos sobretudo as ONGDL com educação de
adultos. É, portanto, das ONGDL pertencentes ao grupo AA e ao grupo BA que daremos conta
daqui em diante, tentando determinar o seu grau de envolvimento em actividades de educação de
adultos, isto porque seria redutor considerar apenas a classificação anteriormente apresentada,
pois, como veremos, há diferenças assinaláveis quanto ao seu envolvimento em educação de
adultos.
Para tal usámos três dimensões de análise, como dissemos anteriormente: a participação
em diversas acções/programas/projectos de educação de adultos87, que identificámos por a); o
reconhecimento da qualidade da educação de adultos praticada - ONGDL premiadas por acções
de educação de adultos (considerámos as que foram premiadas no Concurso Nacional S@ber + da
ANEFA), que identificámos por b)88; e o reconhecimento de competência para terem educação de

87

88

Devemos fazer notar que não se tratou ainda de construir qualquer tipologia de acções de educação de adultos nas
ONGDL, mas tão só de detectar a participação destas organizações numa ou mais das diversas situações
encontradas. Também devemos elucidar que o grau de envolvimento em relação a esta dimensão foi medido pela
participação nas diversas situações de educação de adultos detectadas e não pelo número de acções que cada uma
tinha em cada categoria considerada. Por exemplo: o ter desenvolvido 1 ou 6 cursos de formação profissional foi
tido em conta da mesma forma, isto é foi considerado a participação numa das categorias detectadas de educação
de adultos.
Neste caso o grau de envolvimento foi medido tendo em conta apenas o terem sido ou não premiadas, isto apesar
de existirem algumas das organizações com mais de um prémio.
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adultos - ONGDL com reconhecimento de competência para terem actividades de educação de
adultos, que identificámos por c).
Neste último caso considerámos como entidades enquadradas em c) as que foram
acreditadas pela ANEFA para serem potencialmente promotoras de Centros de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências – CRVCC – c1); as que foram designadas pela
ANEFA para serem Entidades Promotoras de Cursos EFA em Observação, por região, em
2000/2001 – c2); e, por fim, as entidades Acreditadas pelo INOFOR para realizarem formação
profissional – c3)89.
Devemos referir que as ONGDL c1) não se constituíram obrigatoriamente em CRVCC;
o mesmo se passa em relação às c3), ou seja, pelo facto de estarem acreditadas para
desenvolverem acções de formação profissional não quer dizer que as realizem obrigatoriamente.
Por isso, estas entidades só por este facto (ou seja pelo facto de serem acreditadas para) não foram
imediatamente colocadas na dimensão a). Quanto às ONGDL “c2)”, realizaram efectivamente
cursos EFA. Também a dimensão a) foi subdividida, como veremos.
Portanto, poderemos dizer que utilizámos três tipos de dimensões: participarem ou
terem participado em acções/programas/projectos de educação de adultos – a); a qualidade da
educação de adultos praticada – b); e a competência para poder fazer educação de adultos – c).
Apresentamos, de seguida, os dados de forma geral, num primeiro momento, e depois
damos conta dos mesmos de forma um pouco mais pormenorizada, por critério acima definido,
isto é, desdobrando os dados em relação a cada uma das dimensões usadas. Por fim, chegaremos
ao grau de envolvimento das ONGDL em educação de adultos, tendo em conta as diferentes
dimensões consideradas.
Quadro nº 11 – Grau de envolvimento das ONGDL em educação de adultos (EA) – 1ª aproximação
ONGDL/
EA

Grupo
AA
Braga

Bragança

0

Total
AA
6

Grupo
BA
Porto

2

2

0

0

0

1

0
0

1
2

1
5

0
5

0
0

1

0

0

3

0

4

2

3

15

7

Distritos/
Dimensões

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila
Real

a)

1

2

1

2

c)

0

0

0

0

a)+b)
a)+c)

0
1

0
0

0
2

a)+b)+c)

2

0

Total

4

2

Viana do
Castelo

Vila
Real

3

0

2

Total
BA
9

Total
geral

0

1

1

3

3

0
7

1
1

1
0

2
13

3
18

0

1

0

1

2

5

3

11

3

5

29

44

15

Fontes: as mesmas do quadro anterior.

A leitura do quadro diz-nos que foram detectadas 5 ONGDL com envolvimento nas 3
dimensões consideradas, diz-nos também que 26 delas tinham envolvimento em mais que uma
das dimensões [a)+b); a)+c); e a)+b)+c)], que 8 delas foram premiadas pelas suas acções de
educação de adultos; que 18 delas só tinham envolvimento numa das dimensões considerada; que
em relação a 26 delas foi reconhecida competência para terem educação de adultos [c)]; e que 41
89

Aqui seguiu-se o mesmo critério usado para a dimensão anterior, apesar de termos utilizado três categorias, como
dissemos: c1, c2, e c3.
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delas participavam na altura da recolha dos dados ou participaram anteriormente em
acções/programas/projectos de educação de adultos [a)].
Esta primeira aproximação ao grau de envolvimento das ONGDL em educação de
adultos permite-nos tirar algumas ilações, como seja, um envolvimento forte daquelas que
incluem as três dimensões de análise. No entanto, pensamos que por si só esta análise poderia não
nos dar o grau de envolvimento das ONGDL em educação de adultos em toda a sua profundidade.
Isto porque, se considerássemos apenas esta análise, correríamos o risco de considerar da mesma
maneira o envolvimento na dimensão a) de uma ONGDL com participação numa das categorias
identificadas que uma com participação em cinco, por exemplo. Por isso, pareceu-nos pertinente
desdobrar a informação sobretudo no que se refere à dimensão a).
Vejamos agora o envolvimento das ONGDL na dimensão a), ou seja, no facto de terem
no momento da recolha dos dados, ou terem tido, envolvimento em acções/programas/projectos
que contemplam, de alguma forma, a educação de adultos. No caso desta dimensão foram
detectadas diversas situações de envolvimento que subdividimos em sete categorias: 1)
participação em Cursos EFA, da ANEFA; 2) ser um dos CRVCC da ANEFA; 3) participar em
acções de formação profissional; 4) colaborar com os Centros de Área Educativa (CAE) em
ensino recorrente e/ou em educação extra-escolar; 5) ser Centro de Recursos em Conhecimentos;
6) gerir, ou ter gerido programas que de alguma forma contemplam a educação de adultos, mais
precisamente programas de desenvolvimento de recursos humanos, como Iniciativa Comunitária
(IC) Emprego, IC ADAPT e IC EQUAL; e 7) outros.
Como já referimos anteriormente, não se tratou nesta fase de construir qualquer
tipologia de acções de educação de adultos, mas tão só o determinar da participação das ONGDL
numa ou mais das diversas situações detectadas. O Quadro seguinte resume a diversidade de
situações encontradas.
Quadro nº 12 – Grau de envolvimento das ONGDL em actividades/programas/projectos de EA por categoria
ONGDL
/EA (acções/
programas)
Distritos

Grupo
AA
Braga Bragança

Porto

Grupo
BA
Viana do
Castelo

Vila Real

Cursos EFA

3

0

1

0

0

Total
AA
4

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila
Real

2

0

2

0

2

Total
BA
6

Total
geral

CRVCC

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

Form. Prof.

4

0

4

1

3

12

4

0

8

2

0

14

26

Colaboração com
CAE

1

0

2

0

0

3

4

2

6

0

3

15

18

Centro de Recursos
em Conhecimentos

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

Programas
Outros

2
3

0
2

1
1

1
0

0
2

4
8

0
2

0
1

6
4

0
1

1
0

7
8

11
16

10

Fontes: CAE dos cinco distritos; Guia das IDL, 1998; http://www.ppdriqade.pt/; http://www.equal.mts.gov.pt/; Documentos do LEADER I e II;
Documentos da ANEFA; Unidade de Educação de Adultos da Universidade de Braga; http://www.inofor.pt/; documentação variada da
ANEFA.

Como vemos, em relação a uma parte muito significativa das organizações foram
detectadas acções de formação profissional. Assumem relevo também as colaborações com os
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CAE. Os totais não coincidem com os apresentados anteriormente, porque há organizações com
participação em mais que uma das categorias identificadas, como nos mostra o Quadro seguinte.
Quadro nº13 – Grau de envolvimento das ONGDL em actividades/programas/projectos de EA de
acordo com a participação na diversidade de categorias
ONGDL/EA
(por diversidade
de situações)
Distritos

Grupo
AA
Braga

Bragança

Porto

Grupo
BA
Viana do
Castelo

Vila
Real

Total
AA

Braga

Bragança

Porto

Viana
do
Castelo

Vila
Real

Total
BA

Total
geral

Em nenhuma

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

3

3

Em 1

0

2

1

2

1

6

4

1

4

1

3

13

19

Em 2

2

0

1

0

2

5

1

1

3

0

0

5

10

Em 3

0

0

2

0

0

2

1

0

1

1

1

4

6

Em 4
Em 5

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
0

0
0

2
1

0
0

0
0

3
1

4
2

Total

4

2

4

2

3

15

8

2

11

3

5

29

44

Fontes: as mesmas do quadro anterior.

Assim, metade das ONGDL consideradas (22 em 44) estava ou esteve envolvida em
mais que uma das categorias referidas no quadro anterior. Destas, 6 tinham um grau de
participação que consideramos elevado, isto tendo em conta a participação em várias actividades
de educação de adultos, pois das 7 possibilidades identificadas 4 organizações participam (aram)
em 4 e 2 organizações em 5 categorias.
Refira-se que em termos relativos as ONGDL do grupo AA atingem uma participação
mais elevada que as do grupo BA: 60% (9 em 15) contra 45% (13 em 29), isto tendo em conta os
mesmos parâmetros de comparação, ou seja, a participação em mais que uma categoria. Aliás, o
mesmo se passa em termos gerais, pois as ONGDL em relação às quais não foi detectada qualquer
grau de envolvimento nesta dimensão pertencem ao grupo BA.
Quanto à dimensão b), ou seja, à qualidade da educação de adultos praticada pelas
ONGDL (premiadas no Concurso Nacional S@ber +), oito delas, como já vimos, foram
reconhecidas pela ANEFA. Neste caso trata-se de um critério claramente qualitativo, no entanto
há ONGDL que foram premiadas mais do que uma vez: uma foi reconhecida pela ANEFA em
três vezes e outra em duas, as restantes seis foram distinguidas uma vez cada. Conforme também
já dissemos, o grau de envolvimento nesta dimensão, e apesar de existir a diferença referida, foi
medido apenas tendo em conta o terem ou não tido o prémio enunciado. Assim, por
considerarmos tratar-se de uma dimensão qualitativa e por apenas duas das ONGDL terem tido
mais do que um prémio não entrámos em consideração com esta diferença entre elas para medir o
seu grau de envolvimento em educação de adultos tendo em conta a dimensão em questão.
Portanto, a quem teve prémio considerámos que lhe foi reconhecida qualidade naquilo que fez e
quem não teve não.
Quanto ao reconhecimento, por parte da ANEFA e do INOFOR, de competências para
as ONGDL poderem praticar educação adultos, uma análise um pouco mais profunda do que
aquela já efectuada resultou no seguinte.
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Quadro nº 14 – Grau de reconhecimento institucional para realizar EA
ONGDL
/EA

Grupo
AA

Grupo
BA

Distritos

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila Real

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila Real

0

Total
AA
0

0

0

1

0

0

Total
BA
1

C1

0

0

0

0

C2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

C3
C1+c3

2
0

0
0

3
0

1

0
0

2
0

7
0

4
1

1
0

7
0

2
0

1
0

15
1

22
1

C2+c3

1

0

Total

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

3

0

2

8

5

1

8

2

2

18

26

Total
geral
1

Fontes: Documentação variada da ANEFA; http://www.inofor.pt/.

Conforme já havíamos visto, 26 das 44 ONGDL consideradas tinham, na altura da
recolha dos dados, reconhecimento de competências para realizarem educação de adultos, por
parte das instituições referidas. À esmagadora maioria delas tal reconhecimento foi concedido
pelo INOFOR (24 em 26) e a 4 delas foi concedido pela ANEFA.
Tal como em relação à dimensão anterior, também aqui se verifica que um número
reduzido de ONGDL acumulava mais que um tipo de reconhecimento (apenas 2). Por isso,
também não fizemos qualquer distinção entre elas quando realizámos a medição do seu grau de
envolvimento em educação de adultos tendo em conta esta dimensão. E, portanto, como já
dissemos, só considerámos terem sido ou não reconhecidas com competência para porem em
prática actividades de educação de adultos90.
A análise até agora efectuada permite-nos ter já uma ideia quanto ao grau de
envolvimento das ONGDL em educação de adultos. No entanto, não temos ainda uma visão geral
e particular (por dimensão, entenda-se) do aspecto em causa. Para tal construímos escalas de
envolvimento que passamos a explicar, isto apesar de já termos realizado algumas elucidações em
relação a este assunto.
O envolvimento em educação de adultos, segundo a participação em
acções/programas/projectos (dimensão a), foi medido tendo em conta a diversidade de
90

Em relação à categoria c3), ou seja ao reconhecimento por parte do INOFOR para as ONGDL poderem realizar
formação profissional, devemos informar que o INOFOR confere acreditação em 7 domínios distintos do acto
formativo (diagnóstico de necessidades de formação; planeamento de intervenções ou actividades formativas;
concepção de intervenções, programas, instrumentos e suportes formativos; organização e promoção de
intervenções ou actividades formativas; desenvolvimento/execução de intervenções ou actividades formativas;
acompanhamento e avaliação de intervenções ou actividades formativas; e outras formas de intervenção sóciocultural ou pedagógica preparatórias ou complementares da actividade formativa ou facilitadoras do processo de
socialização profissional), podendo cada instituição que se candidate à Acreditação ser contemplada em todos
eles. Apesar de não termos tido em consideração as diferenças encontradas (até porque grande parte delas estava
acreditada para a formação profissional em 3/4 domínio: 20 em 24, conforme Anexo nº3) para determinar o grau
de envolvimento das ONGDL na dimensão em causa [c)], tratou-se de informação adicional que tivemos em
conta para escolher o caso a estudar, isto tendo em conta um dos objectivos do estudo: o uso do conhecimento
abstracto em contexto pelos responsáveis pelo diagnóstico, concepção, planeamento, avaliação, e execução da
educação de adultos. Ou seja, essa informação mais do que em termos quantitativos interessou em termos
qualitativos, isto é: competência (as) em que domínio (s)? Devemos dizer ainda que, quando analisámos o
envolvimento das ONGDL na dimensão a), nos foi possível, em relação a alguns casos, verificar que as acções
desenvolvidas eram descritas pela ONGDL como formadoras para a própria equipa técnica. Ora, tendo em conta
outro dos objectivos do estudo (até que ponto os contextos de trabalho são educativos para os próprios técnicos),
também esta informação foi tida em conta na altura de escolher o caso a estudar em profundidade.

286

possibilidades detectadas (sete situações possíveis). Foi identificado o seguinte intervalo: ONGDL
em relação às quais não foi detectado qualquer envolvimento tendo em conta esta dimensão e
ONGDL que participaram em cinco das sete possíveis categorias de educação de adulto
localizadas.
Tendo em conta tal intervalo construímos a seguinte escala: grau de envolvimento nulo
(0 acções/programas/projectos); fraco (1 acção/programa/projectos); médio (2/3 acções/
/programas/projectos); e forte (4/5 acções/programas/projectos). Os resultados indicam que a
maior parte das organizações tinham um grau de envolvimento fraco em educação de adultos,
tendo em conta esta dimensão. No Quadro seguinte podemos ver, em pormenor, a distribuição das
ONGDL pela escala considerada.
Quadro nº 15 – Grau de envolvimento das ONGDL em EA segundo a dimensão a)
ONGDL
/EA
Distritos

Grupo
AA
Braga

Bragança

Porto

Grupo
BA
Viana do
Castelo

Vila
Real

Nulo

0

0

0

0

0

Total
AA
0

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila
Real

0

1

0

1

1

Total
BA
3

Fraco

0

2

1

2

1

6

4

1

4

1

3

13

19

Médio
Forte

2
2

0
0

3
0

0
0

2
0

7
2

2
1

1
0

4
3

1
0

1
0

9
4

16
6

Total

4

2

4

2

3

15

7

3

11

3

5

29

44

Total
geral
3

Quanto à dimensão b) – reconhecimento de qualidade pelo que se fez – considerámos
apenas duas designações: forte, para os que tiveram prémio; e nulo, para as que não tiveram.
Como já vimos, apenas oito das ONGDL foram premiadas, o que quer dizer que só essas tiveram
um grau de envolvimento forte nesta dimensão de análise.
Quadro nº 16 – Grau de envolvimento das ONGDL em EA segundo a dimensão b)
ONGDL
/EA
Distritos

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila
Real

Nulo
Forte

2
2

2
0

3
1

2
0

Total

4

2

4

2

Grupo
AA

Grupo
BA
Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila
Real

2
1

Total
AA
11
4

Total
geral

3
2

Total
BA
25
4

7
0

3
0

10
1

2
1

3

15

7

3

11

3

5

29

44

36
8

No que diz respeito ao grau de envolvimento em educação de adultos, tendo em conta o
reconhecimento de competência para se poder realizar acções/projectos de educação de adultos
(dimensão c), também só usámos duas possibilidades: forte, para as que tinham reconhecimento; e
nulo, para as que não tinham. A maior parte das organizações revelaram ter um grau de
envolvimento forte tendo em consideração esta dimensão, como se pode ver no Quadro que se
segue.
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Quadro nº 17 – Grau de envolvimento das ONGDL em EA segundo a dimensão c)
ONGDL
/EA

Grupo
AA

Grupo
BA

Distritos

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila
Real

Braga

Bragança

Porto

Viana do
Castelo

Vila
Real

1
2

Total
AA
7
8

Nulo
Forte

1
3

2
0

1
3

2
0

Total

4

2

4

2

3
2

Total
BA
11
18

Total
geral
18
26

2
5

2
1

3
8

1
2

3

15

7

3

11

3

5

29

44

De seguida construímos uma grelha/quadro que nos dá o grau de envolvimento de cada
ONGDL em cada uma das dimensões por si. Para tal atribuímos uma sinalética a cada um dos
níveis/graus de envolvimento encontrados: nulo -; fraco -+; médio +-; e forte +. O Quadro abaixo
descreve a situação encontrada.
Quadro nº 18 – Grau de envolvimento das ONGDL em cada dimensão
ONGDL
Grupo AA
1
1
2
1
2
2
0
2
4
0
15 (total AA)

Grupo BA
1
3
1
1
4
3
1
6
6
3
29 (total BA)

Grau de Envolvimento em cada Dimensão
B
C
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

A
+
+
++++-+
-+
-+
-

Total
2
4
3
2
6
5
1
8
10
3
44

Para verificarmos o nível de envolvimento de cada ONGDL em educação de adultos
tendo em conta as três dimensões em conjunto, atribuímos valores a cada um dos níveis antes
encontrados (forte 1, médio 0,5, fraco 0, e nulo –1) e realizámos para cada uma delas o somatório
referente a cada dimensão. Chegámos a uma escala de três níveis de envolvimento: forte para
aquelas ONGDL que tiveram um resultado igual ou superior a 1; médio para as que tiveram um
resultado superior a 0 e inferior a 1; e fraco para as que tiveram um resultado inferior a 0. Desta
forma, procurámos sistematizar toda a informação anteriormente apresentada chegando a uma
ideia geral do grau de envolvimento das ONGDL tendo em conta as dimensões seleccionadas para
o efeito. O Quadro seguinte dá-nos conta do que acabámos de referir.
Quadro nº 19 – Grau de envolvimento das ONGDL em EA
Grau de envolvimento por
tipo de ONGDL

Fraco

Médio

Forte

Total

Grupo AA

6

5

4

15

Grupo BA

12

12

5

29

Total

18

17

9

44
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Como vemos, há um total de 9 ONGDL com forte envolvimento em educação de
adultos, 17 com envolvimento médio e 18 com fraco envolvimento. O objectivo da determinação
do grau de envolvimento das ONGDL em educação de adultos foi, como referimos, a realização
de uma selecção das ONGDL a inquirir. A escolha recaiu sobre aquelas que tinham um grau de
envolvimento médio ou forte, conforme explicámos no capítulo anterior. Foram, portanto, estas as
que passaram a constituir-se como as nossas unidades de observação: 26 ONGDL.

6.2. CARACTERIZAÇÃO DAS ONGDL COM MAIOR ENVOLVIMENTO EM ACTIVIDADES DE
EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Os dados apresentados nesta secção resultam essencialmente da aplicação das
entrevistas aos representantes das instituições escolhidas. No entanto, conforme explicámos no
capítulo anterior, há situações em que tais dados foram cruzados com a análise documental feita
anteriormente (quando se procede novamente ao grau de envolvimento destas organizações em
actividades de educação de adultos) ou completados com material documental fornecido pelos
entrevistados.
Conforme já dissemos também, das 26 ONGDL seleccionadas foram inquiridas 22,
pelas razões anteriormente expostas: 8 do grupo AA e 14 do grupo BA91. Devemos esclarecer que
o tratamento dos dados tendo em conta a diferenciação das ONGDL nestes dois grupos só é
retomada quando tratamos de matérias que se referem especificamente à educação de adultos e ao
desenvolvimento local, pois é, na nossa perspectiva, aí que se torna pertinente perceber se existem
diferenças quanto a essas matérias. Nos outros casos os dados foram lidos e são apresentados de
forma indiferenciada.
Esta secção encontra-se organizada da seguinte forma: caracterização pessoal dos
técnicos entrevistados; caracterização das ONGDL e dos contextos de trabalho dos técnicos; e
caracterização das ONGDL no que respeita às actividades de educação de adultos realizadas.
6.2.1. Perfil dos técnicos entrevistados
Os técnicos entrevistados tinham idades compreendidas entre os 24 e 57 anos, sendo
que apenas 2 ultrapassavam os 50 anos e 16 deles não ultrapassavam os 40 anos. Trata-se,
portanto, pelo menos nesta nossa amostra, duma população jovem. Foram entrevistadas 13
pessoas do sexo feminino e 9 do masculino.
Grande parte dos entrevistados encontrava-se a trabalhar nas ONGDL há já algum
tempo: 16 deles exerciam funções há 4 ou mais anos. Destes, 2 faziam-no há 11 anos. Apenas 1 se
91

Relativamente ao grau de envolvimento destas instituições em actividades de educação de adultos, será adiante
realizada uma nova aproximação a esta matéria, tendo em conta o material já usado em confronto com novos
dados que na altura da primeira aproximação ainda não dispúnhamos.
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encontrava, na altura da realização da entrevista, a trabalhar há menos de 1 ano. Podemos dizer,
desta forma, que grande parte deles tem experiência de trabalho.
Todos os entrevistados tinham actividades técnicas, embora uma parte significativa
deles acumulasse tais actividades com cargos de direcção. Desta forma, 14 dos entrevistados
tinham o cargo formal de técnico (entre os quais 7 com responsabilidades de coordenação de
equipas técnicas na globalidade ou de departamentos técnicos e destes 1 era responsável também
pela gestão corrente da instituição. Todos eles tinham actividades de execução), e 8 tinham
actividades directivas e técnicas, aos quais passamos a designar por dirigentes/técnicos (seja de
coordenação da equipa técnica no seu todo – 4 - ou de um departamento em particular – 1 – seja
em actividades de execução técnica - 8) (Quadro nº20). Neste último grupo, 4 eram presidentes de
Direcção, 1 era presidente da Assembleia Geral, 1 director geral, e 2 deles não especificaram que
categoria tinham em termos directivos.
Quanto ao tipo de contrato com as ONGDL, encontrámos as seguintes situações:
efectivos/contrato sem termo (8); contrato a termo certo (5); prestação de serviços (1);
destacamentos (3); estágio profissional (1); e voluntários (4). As pessoas que estavam destacadas
(duas de Juntas de Freguesias e uma duma Câmara Municipal), não tinham vínculo laboral com as
ONGDL que representam, no entanto estavam nelas destacadas a tempo inteiro (duas com
contrato sem termo e uma a termo certo com as instituições a que estavam vinculadas). De entre
os dirigentes/técnicos, 4 tinham vínculo laboral com as ONGDL (pagos pelas actividades técnicas
exercidas) e os outros 4 eram voluntários. O entrevistado que estava a realizar o estágio
profissional tinha um contrato a termo certo. O Quadro seguinte retrata a situação encontrada no
que toca aos cargos e vínculos dos entrevistados.
Quadro nº 20 – Distribuição dos técnicos de acordo com o cargo e o vínculo com a ONGDL
Cargo/vinculo

Nº

Efectivo/contrato
sem termo

Contrato a
termo certo

Prestação de
serviços

1. Técnicos

14

1.1 Técnicos

7

3

3

1.2. Técnicos
coordenadores

7

3

1

2.Dirigentes/
Técnicos

8

2

1

1

Total

22

8

5

1

Destacados

Estágio
profissional

Voluntários

1

7

3

1

Total

7

1

4

8

4

22

Quanto à experiência profissional anterior dos entrevistados, é de referir que 15 já
tinham tido algum tipo de experiência. Destes, 9 já tinham tido 2 ou 3 experiências profissionais.
Destacam-se as áreas do ensino com 6 entrevistados (1º ciclo – 5 - e ensino superior - 1), do
ensino recorrente e das autarquias com 4 entrevistados em cada uma delas e ainda a das ONGDL
com 2 entrevistados com experiência profissional anterior nessa área.
A maior parte dos entrevistados referiu não ter outro tipo de actividade
profissional/ocupacional para além da que tem na ONGDL (13). Há, no entanto, um número que
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consideramos significativo que o fazia (9): 6 deles tinham mais uma actividade; 3 tinham mais
duas actividades. Uma vez mais estão presentes, entre as actividades referidas, o ensino (ensino
recorrente e ensino secundário, 3 e 1 respectivamente), as autarquias (1) e o associativismo (1). A
formação de adultos foi também enunciada (2), para além de outras actividades. Houve ainda 2
técnicos que afirmaram que no momento da realização da entrevista não tinham outras funções
fora da ONGDL, mas que já o fizeram: tutora técnica no IEFP, e formação profissional noutras
instituições; apoio a projectos de desenvolvimento local e a projectos de formação.
No que diz respeito à forma como estes distribuíam o seu tempo pelas suas actividades,
encontrámos as seguintes situações: funções fora da associação eram extra-laborais (3 casos – 2
técnicos e 1 dirigente/técnico); exercício simultâneo das actividades, embora passassem a maior
parte do tempo na associação que representavam (2 casos – 1 técnico e 1 dirigente/técnico); a
profissão tida era exercida à noite e passava o dia na ONGDL (1 caso - dirigente/técnico
voluntário - professora do ensino recorrente); a profissão exercida ocupava-lhe as manhãs e
passava as tardes na ONGDL (1 caso -dirigente/técnico voluntário); a profissão exercida ocupavalhe o horário laboral e o tempo que sobrava da profissão era dedicado à ONGDL (2 casos dirigentes/técnicos voluntários).
De uma forma geral, podemos dizer que se trata de técnicos com experiência na área em
questão, quer ela resulte do exercício da própria actividade em si, quer ela resulte desse exercício
combinado com outras actividades que uma parte significativa deles exerceu e/ou exerce. Esta
experiência pode manifestar-se de formas diversas no que toca às questões que mais nos
interessam. Na secção dedicada a estes aspectos retomaremos a aproximação que fizemos a estas
matérias.

6.2.1.1. Formação dos técnicos

O nível de escolaridade dos entrevistados é elevado: 20 licenciados (aqui incluem-se os
Cursos de Estudos Superiores Especializados - CESE. Só 1 dos entrevistados tem apenas CESE,
outros 2 também têm, mas para além disso possuem igualmente licenciatura. Entre os licenciados,
há 2 que têm pós – graduações), 1 bacharel e 1 com licenciatura incompleta. Alguns deles foram
realizando várias formações académicas, conforme podemos ver no Quadro abaixo.
Os seus cursos são essencialmente ligados à área das Ciências Humanas e Sociais (17).
Há ainda 1 licenciado na área das Ciências Exactas, que tem um CESE em Educação de Adultos e
Animação Comunitária, que é equivalente à licenciatura. Isto não deve ser entendido, desde logo,
como uma tendência geral das áreas de qualificação nas ONGDL em análise, porque há um factor
que certamente teve influência em tais números: o facto de termos pedido para realizar as
entrevistas com os técnicos que estivessem ligados à educação de adultos. O Quadro seguinte
retrata a situação encontrada.
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Quadro nº 21 – Grau académico e curso dos técnicos
Área/grau

Licenciatura/CESE

Nº

Ciências Agrárias

Lic. Engenharia Agrícola*

1

Lic. Engenharia Florestal

2

Lic. Matemática
(ensino)**

1

CESE em Administração
Escolar***

1

Lic. Ciências da
Educação****

2

Ciências Exactas/naturais
Ciências Humanas e
Sociais

Total

Lic. Economia

1

Lic. Educação***

1

Lic. Estudos Europeus

2

Lic. Pedagogia
Social*****

1

Lic. Psicologia

1

Lic. Relações
Internacionais

1

Lic. Serviço Social

3

Lic. Sociologia

1

Lic. Sociologia das
Organizações

2

20

Bacharelato

Professores do
1º Ciclo

Nº

Licenciatura
incompleta

Nº

Engenharia
Agrícola

1

Total

1

1

1

22

Legenda: * Pós – Graduação em Cooperação e Desenvolvimento Agrícola; ** Primeira formação em Professores do 1º Ciclo (Bacharelato),
segunda formação em Educação de Adultos e Animação Comunitária (CESE); *** Primeira formação em Professores do 1º Ciclo (Bacharelato);
****Primeira formação em Professores do 1º Ciclo (Bacharelato), segunda formação em Administração Escolar (CESE);***** Licenciatura tirada
na Alemanha. Pós-graduação em Terapia Integrativa, também realizada na Alemanha.

Para além da formação académica, a esmagadora maioria dos entrevistados referiu fazer
outro tipo de formações. Apenas num caso tal não ocorreu, tendo sido dada como justificação a da
não necessidade de outro tipo de formações.
As formações enunciadas abrangem vários domínios que agrupamos por áreas, destacase claramente a área da formação, com 15 pessoas a referirem terem feito algum tipo de formação
nesta área (tal parece-nos perfeitamente natural uma vez que, como já foi dito, as entrevistas
foram feitas preferencialmente a pessoas ligadas às actividades de educação de adultos).
Nesta área incluem-se formações realizadas sobre: técnicos de formação; coordenadores
de formação; novas tecnologias aplicadas à formação; metodologias de formação; diagnóstico de
necessidades, avaliação e gestão da formação; formação de formadores (8 dos 15 realizaram este
curso); formação profissional; entre outros. Seguem-se formações na área do desenvolvimento
local, da intervenção social/acção social, da animação sócio cultural, da informática e do ensino,
com 3 referências cada.
Se achamos natural que as formações realizadas se concentrem na área da formação,
causou-nos alguma perplexidade o facto de somente três técnicos terem referido já terem feito
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formações na área do desenvolvimento local (e se quisermos juntar a estes mais três que
realizaram em animação sócio cultural, teremos seis). Isto porque, se é verdade que os técnicos
entrevistados estão, directa ou indirectamente, ligados à educação/formação de adultos das
ONGDL, também não deixa de ser verdade que as instituições que representam são de
desenvolvimento local.
Ora, isto pressuporia uma maior aproximação destas duas componentes, o que pelo
menos em termos de procuras formativas por parte destes técnicos não estará a ocorrer. Quererá
isto dizer que a educação/formação de adultos que está a ser feita é realizada duma forma
desarticulada? Ou seja, este desencontro traduz-se num desencontro em termos daquilo que está a
ser feito? A educação de adultos realizada estará a ser posta em prática em consonância com as
lógicas do desenvolvimento local?
O Quadro que se segue mostra-nos, de forma pormenorizada, as áreas de formação
procuradas pelos técnicos entrevistados.
Quadro nº 22 – Áreas de formação procuradas pelos técnicos
Áreas

Nº de referências*

Formação

15

Desenvolvimento local

3

Animação sócio cultural

3

Ensino

3

Informática

3

Intervenção social/acção social

3

Emprego

2

Gestão (contabilística/financeira)

2

Outras

7

* O número de referências é superior aos 21 técnicos que responderam terem feito outro tipo de formações para além da académica porque alguns
deles apontaram mais que uma área de formação. É preciso esclarecer ainda que só foram contabilizadas áreas de formação e não o número de
formações realizadas, por exemplo: se uma pessoa se referiu a mais que uma formação mas dentro da mesma área, tal só foi contabilizado uma vez.

Quanto ao momento em que essas formações ocorreram, todos os que afirmaram tê-las
realizado, o fizeram já a trabalhar. Há, no entanto, quem as tenha feito também para além desse
momento. Assim, dois dos entrevistados realizaram esse tipo de formações quando ainda se
encontravam a estudar e outros dois fizeram-nos após o termo da licenciatura mas ainda antes de
entrarem no mercado de trabalho. Estamos nestes casos a falar de formações que designaríamos
por pré-profissionais, enquanto que as de cima serão formações profissionais contínuas.
No que diz respeito às modalidades que essas formações têm assumido, todos se
referiram a processos formativos que podemos designar por não formais, de duração variada
(foram feitas referências a acções de curta, média e longa duração, sendo este último caso muito
menos comum que os anteriores) e classificar como formação profissional contínua de formato
também variado: seminários, conferências, congressos, colóquios, cursos e leituras. O maior
número de referências foi para os cursos (13 dos 21 técnicos afirmaram ter tirado pelo menos um
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curso de formação). A este facto não será alheia a procura de formação que seja certificada e,
também por isso, com valor no mercado de trabalho.
Todos os entrevistados se referiram a processos de formação realizados no exterior, isto
é, fora do local de trabalho. Destes, cinco afirmaram que eram as próprias entidades onde
trabalhavam que promoviam e facilitavam essa procura formativa, quer através de acções, cursos
e outras modalidades organizadas dentro da própria instituição, quer através da promoção da
frequência dessas formações em locais externos ao local de trabalho. Em quatro casos foi referido
que as entidades promoviam apenas a formação interna dos seus técnicos, das mais variadas
formas: congressos, conferências, colóquios, cursos, entre outras formas. Vejamos um exemplo
destes últimos casos:
“A associação foi sempre desenvolvendo, para além do trabalho de terreno, um trabalho de investigação,
foi fazendo alguns congressos, conferências, colóquios e outros momentos de formação e os seus técnicos
beneficiaram muito de todos esses momentos de formação, até porque neles estiveram sempre envolvidos
especialistas nas áreas em questão, como o Professor Roque Amaro, etc.”

Em todos estes casos, quer os agora enunciados, quer os anteriores, estamos a falar de
processos formativos intencionais, não formais. Na verdade, dos 21 técnicos apenas 3 se
reportaram de forma clara a processos educativos informais como fazendo parte do que
consideram ser a sua formação para além da académica. Destes, 2 identificaram o seu trabalho
como formativo por si:
“...um dos pilares no qual assenta a associação é o desenvolvimento dos seus recursos humanos e esse
desenvolvimento passa pela sua auto formação, quer em contexto de trabalho, quer em formação externa
(...). Portanto, há formação interna pelo decorrer do próprio trabalho e há formação feita no exterior”.
“...penso que isto também resulta da postura de cada um. Eu tenho uma postura de análise, de crítica e
de reflexão em relação às questões e àquilo que faço. E para mim, eu considero que o meu trabalho, que
já tinha feito na Alemanha durante sete anos, é formação profissional contínua, que é a supervisão.
Supervisão de situações, de reflexão no trabalho, acho que isso é fundamental. Quem não reflecte sobre o
trabalho, sobre o que faz quando dá por ela já não sabe onde está. (...) neste momento tenho a meu cargo
a supervisão de todas as actividades, desde a reflexão com os técnicos...”.

Isto não quer dizer que outros técnicos, para além destes dois, não tenham feito
referências a aprendizagens que realizam nos seus contextos de trabalho fruto da sua acção, quer
as feitas por si próprios (autoformação), quer as que fazem com os seus pares (heteroformação).
Mas, nestes casos tais aprendizagens não foram explicitadas como parte do seu percurso
formativo, embora se refiram a elas como importantes para o seu desempenho.
No que respeita às razões que levam os técnicos a realizarem formação, foram
apontados diversos tipos de motivações, sendo que o acesso a novos conhecimentos abstractos
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(actualização dos conhecimentos) e a outras formas de intervenção, bem como o uso, a
transferência para o contexto de trabalho, quer dos conhecimentos abstractos, quer das
experiências de outros, está muito mais presente do que o verem, o procurarem a formação por se
tratar de momentos de reflexão, de discussão, de avaliação do que eles próprios e do que os outros
fazem (apenas três entrevistados apontaram esta razão como uma das que os leva a procurarem
formação). O Quadro seguinte dá conta dos vários tipos de razões apontadas, algumas das quais
estão interligadas.
Quadro nº 23 – Razões apontadas pelos técnicos para fazerem formação
Razões

Nº de referências*

Momentos de acesso a novos conhecimentos teóricos (actualização de conhecimentos)

10

Para usar/transferir para o contexto de trabalho (introduzir mudanças/novas práticas colectivas ou
para melhorar prática profissional individualmente)

7

Para responder a necessidades/exigências do contexto de trabalho

6

Valorização pessoal (não de ordem profissional)

5

Momentos de acesso a novas formas de intervenção/outras experiências

4

Momento de reflexão/avaliação do que se faz e do que outros fazem

3

Para preencher lacunas da formação académica

3

Para sair do quotidiano

1

Para rever colegas

1

* O número de referências é superior ao número de técnicos que afirmaram realizarem outro tipo de formações para além da académica, porque
foram vários a apontarem mais que uma razão.

Quanto às necessidades de formação (académica, profissional, ou de outro tipo) sentidas
pelos técnicos mediante o trabalho que executam, os resultados foram os seguintes: 13 deles
afirmaram sentirem necessidades de formação académica e 9 não; 15 identificaram necessidades
de formação profissional, 6 não e 1 não respondeu; 5 afirmaram não sentir qualquer tipo de
necessidade formativa; e 1 referiu-se a necessidades formativas profissionais conjugada com outra
modalidade que não a que tradicionalmente acompanha as formações profissionais. O Quadro
seguinte mostra-nos a distribuição dos técnicos de acordo com o terem apontado necessidades
formativas ou não e de que tipo.
Quadro nº 24 – Distribuição dos técnicos de acordo com a identificação (ou não) de necessidades formativas
Situações encontradas

Número de técnicos

Técnicos com necessidades de formação académica e profissional

11

Técnicos com necessidades de formação académica e não profissional

1

Técnicos com necessidades de formação académica e sem resposta
relativamente à formação profissional

1

Técnicos sem necessidades de formação académica e com necessidades de
formação profissional

3

Técnicos sem necessidades de formação académica e com necessidades de
formação profissional em conjugação com outra modalidade

1

Técnicos sem qualquer tipo de necessidades de formação
Total

5
22
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Vejamos com um pouco mais de pormenor as necessidades dos técnicos em relação a
cada um dos tipos de formações referidas. Em relação aos que afirmaram sentir necessidades
académicas, houve alguma dificuldade na identificação dos cursos que pensavam poder resolverlhes tais necessidades. Por essa razão e por uma questão de uniformização no tratamento dos
dados, optámos por considerar áreas/temas em vez de cursos. Os graus referidos foram:
licenciatura (2); pós-graduação (2); e mestrado (6). Três dos técnicos não identificaram o grau.
Quanto às áreas/temas referidos, os mais enunciados foram a do desenvolvimento (regional/local,
5 técnicos) e a da educação/formação de adultos (4 técnicos). O Quadro que se segue retrata mais
pormenorizadamente a situação relativamente às áreas identificadas.
Quadro nº 25 – Áreas identificadas pelos técnicos como fazendo parte das suas necessidades académicas
Áreas
Desenvolvimento (regional/local)

Número de referências*
5

Educação/formação de adultos

4

Direito comunitário

1

Estudos europeus

1

Gestão financeira e de recursos humanos

1

Línguas (Inglês)

1

Serviço social

1

* O número de referências (14) é superior ao número de técnicos que afirmou ter necessidades académicas (13), porque um deles enunciou mais
que uma área.

Relativamente às necessidades de formação profissional, uma vez mais a área mais
referida foi a do desenvolvimento (regional/local/rural, 7 técnicos), seguindo-se-lhe a da gestão de
recursos humanos e financeiros (4 técnicos) e da educação/formação de adultos (3 técnicos)92.
Foi possível identificar vários tipos de justificações para a não necessidade de realização
de mais formação para além da que têm, embora nem todos o tenham feito. Assim, as razões
apontadas foram: a prática supera lacunas da formação académica (2); a formação académica
adquirida enquadra-se nas actividades desempenhadas (3); a formação académica adquirida mais
a experiência profissional faz com que não se necessite de outro tipo de formação (1). Quanto às
razões apontadas para a não necessidade de realização de formação profissional elas repetem,
grandemente, a argumentação anterior: a prática supera lacunas de formação académica (2); a
formação académica adquirida enquadra-se nas actividades desempenhadas (1); a formação
académica adquirida mais a experiência profissional faz com que não se necessite de outro tipo de
formação (1); e o facto de se fazer com muita frequência esse tipo de formações (2).
No que diz respeito à apreciação que os técnicos fizeram das suas formações académica
e profissional para o seu desempenho, agrupámo-las em três tipos: positivas, mistas (positivas e
negativas) e negativas. Tais apreciações foram globalmente positivas, pois apenas 1 fez uma
92

Tem algum significado o facto do maior número de referências quanto às áreas de formação ter sido a do
desenvolvimento. Isto terá a ver com o facto de somente três dos entrevistados terem efectuado formações em
desenvolvimento local.
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avaliação totalmente negativa em relação à sua formação académica e outro fez o mesmo tipo de
juízo relativamente à profissional. Para além destes, outros 6 fizeram avaliações mistas em relação
à utilidade da sua formação académica e 3 fizeram-no no que toca à formação profissional. No
Quadro abaixo podemos ver os diferentes tipos de avaliações realizadas.
Quadro nº 26 – Apreciações feitas pelos técnicos quanto à utilidade da sua formação
académica e profissional face ao trabalho
Apreciações quanto à formação académica

Nº de referências

Positivas

15

Mistas

6

Negativas

1

Total

22

Apreciações quanto à formação profissional

Nº de referências

Positivas

17

Mistas

3

Negativas

1

Total

21*

* Recordamos que um dos entrevistados referiu não ter realizado outro tipo de formação que não tenha sido a académica.

Uma leitura um pouco mais profunda leva-nos à identificação dos tipos de utilidade
enunciados pelos técnicos (que traduzem as manifestações positivas) e aos aspectos pelos quais
consideram de forma negativa, quer a formação académica, quer a profissional.
No que toca à utilidade da formação para o exercício das actividades dos técnicos,
foram referidos diferentes tipos de utilidades, que agrupámos em três grandes categorias: uso
directo do conhecimento abstracto adquirido pela formação no contexto de trabalho/transferência
do conhecimento abstracto para o contexto de trabalho (que se subdivide em vários usos - uso na
acção quotidiana, nas actividades executadas; uso para resolução de problemas/necessidades
resultantes da acção; uso para pensar/reflectir sobre a acção; uso para compreensão de
campos/áreas de actuação desenvolvidas; e uso para a implementação de novas políticas de
acção); uso indirecto do conhecimento abstracto adquirido pela formação no contexto de trabalho
(instrumentos que ajudam a saber procurar outro tipo de conhecimentos directamente aplicáveis
no contexto de trabalho); e valorização pessoal93.
Vejamos agora como estes diferentes aspectos se combinam por tipo de formação
(académica e profissional), bem como os usos mais referidos. O tipo de uso mais referido foi o
primeiro (aplicação directa do conhecimento abstracto no contexto de trabalho), quer seja em
relação ao uso vindo da formação académica (14 dos 21 técnicos que fizeram apreciações de
alguma forma positivas relativamente à formação académica referiram-se a este tipo de uso), quer
93

Três dos técnicos que se manifestaram positivamente quanto à utilidade da sua formação académica para o seu
desempenho não exteriorizaram em que aspecto ou aspectos tal se traduzia, acontecendo o mesmo com dois
técnicos que proferiram o mesmo tipo de apreciação quanto à formação profissional. Por outro lado, alguns dos
técnicos apontaram mais que um tipo de utilidade, pelo que os números que aparecem no Quadro nº26 não
coincidem com os números dos que fizeram apreciações positivas.
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seja em relação ao uso vindo da formação profissional (19 dos 20 técnicos que o fizeram no que
toca à formação profissional, também se referiram a este tipo de uso).
A forma como se referiram a esse uso fez-nos, como acima dissemos, subdividir este
tipo de uso em vários subtipos, e aqui há dados que consideramos significativos. Desses vários
subtipos acima enunciados o maior número de referências recaiu no uso do conhecimento
abstracto na acção quotidiana, nas actividades executadas, quer o oriundo da formação académica
(14 técnicos), quer o da formação profissional (19 técnicos). Este aspecto pode ser exemplificado
através dos dois excertos que se seguem e que dizem respeito à formação académica e
profissional, respectivamente:
“... tem toda a utilidade que possa pensar (...) optei por fazer a licenciatura e aí sim fui buscar os
conhecimentos teóricos que me ajudaram e ajudam em termos de gestão desta parte da associação, da
gestão dos recursos humanos e da gestão da prática da formação e portanto a licenciatura tem toda a
utilidade, porque é ela que me dá os instrumentos e os conhecimentos e as competências que necessito
para desenvolver o meu trabalho diariamente”.
“Essas aí são fundamentais para o dia à dia, porque são formações específicas, como a que tive em
técnicas pedagógicas para dar formação que me permitiu dar formação, ou como as que tive na área da
gestão de recursos humanos. Portanto são formações que me permitem desempenhar melhor as tarefas
que tenho”.

As referências a outro tipo de usos ainda dentro deste primeiro tipo (aplicação directa do
conhecimento abstracto no contexto de trabalho) realizaram-se em muito menor número e foram
todas feitas em relação à formação profissional. Gostaríamos de destacar o baixo número de
técnicos que afirmou recorrer ao conhecimento abstracto vindo da formação profissional para
resolver problemas, necessidades resultantes da acção (4) e para pensar/reflectir sobre a acção (3).
Fica, assim, patente o fraco uso, pelo menos tendo em conta o que foi referido pelos
entrevistados, da formação e do conhecimento abstracto daí resultante como meio de reflexão, o
que nos faz pôr a possibilidade da existência de um uso do conhecimento abstracto desarticulado
com a actividade realizada94. A frase seguinte exemplifica estes tipos de usos canalizados para
resolver problemas e para se reflectir sobre a acção:
“Sim, essa sim, porque toda essa formação que fomos recebendo já era muito mais orientada para
questões que nos preocupavam e para questões que não conseguíamos resolver e para aquelas que
levantávamos nas reuniões de equipa e ficavam sem resposta. Portanto aí já é uma formação muito mais
trabalhada e encomendada com o objectivo de nos ajudar a ir resolvendo os problemas e a pensar sobre
algumas questões que se nos colocam diariamente (...) Portanto, acho que são formações duma grande
utilidade...”.
94

Não podemos esquecer, porém, que os resultados surgidos das entrevistas nos permitem somente realizar uma
primeira aproximação à questão dos usos do conhecimento abstracto em contexto de trabalho, daí a importância
do estudo intensivo para podermos fazer leituras mais conclusivas. A elas nos referiremos no capítulo 8.
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Portanto, o conhecimento abstracto vindo da formação académica não foi indicado por
nenhum dos entrevistados como forma de ajuda para se reflectir sobre a acção ou como forma de
resolução de problemas surgidos no desenrolar da mesma. Ele foi apontado como um instrumento
que ajuda a saber procurar outro tipo de conhecimentos directamente aplicáveis no contexto de
trabalho (6 técnicos), o que não sucedeu com a formação profissional e com os conhecimentos
abstractos aí adquiridos. O Quadro seguinte resume os diferentes tipos de utilidades captados, por
tipo de formação considerada.
Quadro nº 27 – Tipos de utilidade identificados pelos técnicos quanto à sua formação académica e
profissional face ao trabalho
Tipos de utilidade

Formação
académica/nº
de referências

Formação
profissional/ nº
de referências

1. Uso directo do conhecimento abstracto adquirido pela formação no contexto de trabalho/
transferência do conhecimento abstracto para o contexto de trabalho

14

19

1.1. Uso na acção quotidiana, nas tarefas executadas

14

19

1.2. Uso para resolução de problemas/necessidades resultantes da acção

0

4

1.3. Uso para pensar/reflectir sobre a acção

0

3

1.4. Uso para compreensão de campos/áreas de actuação desenvolvidas

0

1

1.5. Uso para a implementação de novas políticas de acção

0

2

2. Uso indirecto do conhecimento teórico adquirido pela formação no contexto de trabalho
(instrumentos que ajudam a saber procurar outro tipo de conhecimentos directamente aplicáveis no
contexto de trabalho)

6

0

3. Valorização pessoal

0

1

Recorrendo à tipologia de Caria (2000a, 2002a, 2003b,c) dos usos do conhecimento
abstracto, pensamos poder classificar os casos 1.1, 1.2 e 1.5 como usos do tipo técnico-estratégico
e os casos 1.3, 1.4 e 2 como usos do tipo interpretativo.
Quanto às apreciações negativas relativamente à utilidade das formações para o
exercício da sua actividade, os técnicos referiram-se sobretudo à demasiada carga teórica que elas
têm, o que, em seu entender, faz com que estejam desligadas da prática profissional. Estas
apreciações foram feitas em relação a formações que têm a ver com o que os técnicos estão a
fazer. Para além destas manifestações outras foram proferidas, no entanto, como podemos ver
pelo Quadro que se segue, aquelas foram as mais significativas.
Quadro nº 28 – Razões apontadas pelos técnicos para a não utilidade das formações para o
seu exercício profissional
Razões/tipo de formação

Formação académica/nº de referências*

Muito teórico/desligado da prática profissional

5

Formação profissional nº de referências
2

Base insuficiente

2

0

Desligada da prática (por ser de área diferente)

1

0

Incapacidade dos formadores

0

2

* Houve quem tivesse apontado mais que uma razão, pelo o número de referências não coincide com o número de técnicos que de alguma forma
tiveram manifestações negativas quanto à utilidade da formação académica (7 técnicos).
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Pelo referido até aqui, é evidente que os técnicos contactam com o conhecimento
abstracto e usam-no de diversas formas no seu trabalho. É também evidente que aqueles que são
responsáveis pela educação de adultos ao nível destas instituições são eles próprios objecto de
educação de adultos, logo os seus contextos de trabalho são educativos. Voltaremos a este
assunto.
6.2.2. Caracterização geral das ONGDL
A caracterização das ONGDL foi feita com base nos seguintes aspectos: origem e tipo
de instituição; actividades e planos de acção; estrutura organizacional; recursos humanos;
principais dificuldades das instituições; e materiais e documentos escritos. Tal caracterização foi
efectuada essencialmente com base nos dados provenientes das entrevistas, que foram cruzados
com dados oriundos de documentos fornecidos pelas entidades e com dados registados num
documento da ANIMAR (1998). Usámos esse material escrito para confrontar e completar a
informação proveniente das entrevistas, nomeadamente nas partes: origem das instituições,
actividades, planos e programas, estrutura organizacional, recursos humanos e materiais escritos.

6.2.2.1. Origem e tipo de instituições

As entidades seleccionadas foram criadas entre 1978 e 2000, sendo que a maior parte
delas foi criada nos anos 90 (19), sobretudo nos primeiros 5 anos dessa década (14). Não devemos
esquecer que os dois primeiros Quadros Comunitários de Apoio ocorreram nesse período. São,
portanto, entidades jovens e fortemente ligadas aos apoios Comunitários, como tentaremos
mostrar. O Quadro seguinte dá-nos um retrato da distribuição temporal das entidades.
Quadro nº 29 – Distribuição das ONGDL de acordo com a data de criação
Anos

Nº de instituições

Anos 70

1

Anos 80

1

Anos 90

19

A partir de 2000

1

Total

22

Todas as instituições da nossa amostra são estatutariamente entidades nãogovernamentais ligadas ao desenvolvimento local, isto é, são todas pessoas colectivas de direito
privado e sem fins lucrativos. As associações (13) são as mais representativas, como podemos ver
pelo Quadro abaixo.
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Quadro nº 30 – Distribuição dos tipos de ONGDL
Tipos de ONGDL

Nº

Associação

13

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)

5

Fundação

2

Cooperativa

1

Agência*

1

Total

22

* Em relação a este tipo devemos realizar um esclarecimento. Se consultarmos o Anexo nº2 verificamos que pela designação há mais uma agência
entre as instituições que nos concederam entrevistas. No entanto, ela está definida nos seus estatutos como associação privada sem fins lucrativos,
pelo que a enquadrámos no tipo associação.

Metade destas instituições foi criada por entidade públicas ou por entidades públicas e
privadas (11). Há também as que foram fundadas por pessoas singulares (10). Em relação a 1
delas não nos foi possível obter esta informação. Candeias (2002:47), apelida as primeiras de
institucionais e as segundas de militantes, afirmando que estas são normalmente dirigidas pelas
pessoas singulares que as criaram e que aquelas são, muitas vezes, dirigidas por «figuras políticas
locais» tendo sido criadas para acederem a programas comunitários.
Isto está patente no nosso caso, pois em 8 dessas 11 instituições criadas por entidades
colectivas, foi claramente afirmado que o motivo da fundação das mesmas foi arranjar-se suporte
jurídico para se candidatarem a fundos europeus e gerirem os respectivos programas: LEADER,
Luta Contra a Pobreza, URBAN, entre outros. Nuns casos, para se poder dar continuidade ao
trabalho começado por essas mesmas entidades, noutros foram criadas propositadamente para se
candidatarem a determinado programa. As entidades que mais frequentemente estão na origem
destas organizações não governamentais são as autarquias e a Segurança Social. O excerto
seguinte traduz um dos casos de criação para se dar suporte jurídico à acção de uma Câmara:
“... a Câmara serviu de pólo dinamizador desta articulação (...) os pequenos projectos começaram a dar
lugar a projectos maiores e houve a necessidade de se criar a associação que podia servir de apoio
jurídico a candidaturas, porque a Câmara não podia...”.

Mas, não se julgue que esta ligação é só em relação às ONGDL que foram criadas por
entidades colectivas, também entre as que foram criadas por pessoas singulares se nota essa
ligação (pelo menos em 2 casos), ou seja, embora sendo criadas por pessoas singulares o motivo
da sua constituição foi dar continuidade a projectos que estavam a ser liderados por câmaras e/ou
pela Segurança Social.
A maior parte destas ligações foram criadas à partida, outras foram entretanto criadas.
Estamo-nos a referir a transformações estatutárias de algumas delas, que passaram de associações
a IPSS, ligando-se, desta forma, claramente à Segurança Social. Isto sucedeu em 5 casos, dos
quais 3 já haviam sido criadas para dar continuidade ao trabalho que estava a ser desenvolvido
pela Segurança Social e por câmaras no âmbito de projectos de Luta Contra a Pobreza, tratando-
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se, por isso, nestes casos, de um reforço da ligação já existente. Vejamos um desses casos, onde
fica clara a dependência financeira da Segurança Social:
“... portanto, tudo isso são acordos com a Segurança Social que permitem o funcionamento permanente
da associação e garantem que a associação mantenha um quadro permanente de técnicos e de pessoal a
funcionar permanentemente no terreno.”

Há, portanto, uma ligação clara, de grau variado, a órgãos do Estado por parte de muitas
das instituições que fizeram parte da nossa amostra (15), que se materializa, por exemplo: na
presença de pessoas representantes dessas entidades mães nos seus órgãos sociais (nuns casos é
estatutariamente obrigatório, noutros não, mas acabam por estar – 4 casos); na presença de
pessoas representantes dessas entidades nos seus órgãos sociais e no financiamento que em alguns
casos são dados por as entidades criadoras (3 casos); na presença de pessoas representantes dessas
entidades nos seus órgãos sociais e no destacamento de técnicos de tais entidades para as
organizações por elas criadas (2 casos, num dos quais há também o apoio dado por pessoal
administrativo); no destacamento de técnicos das entidades mães para as organizações por elas
criadas (1 caso).
Estas ligações não têm nenhum problema em si, pelo contrário, elas foram/são formas
de se canalizarem meios financeiros da União Europeia e não só para os locais e, pelo menos
potencialmente, favorecerão o trabalho em parceria, em rede. O problema ocorrerá em casos em
que se dê uma dependência financeira que desvirtue de alguma forma a actuação das instituições,
e/ou um aproveitamento político dessas mesmas ligações, instrumentalizando as entidades criadas
consoante o interesse político – partidário do momento, e em casos em que elas se tornam
dependentes dos órgãos do Estado que as criaram. Esta dependência clara das instituições foi
notória, no nosso caso, sobretudo em relação às fundações, pois nelas está estatutariamente
definido que dos seus órgãos sociais façam parte representantes, por exemplo, da Câmara (isto
não acontece apenas nestes casos) e, por outro lado o seu financiamento é suportado pela Câmara
e pelo Governo, o que as torna duplamente dependentes e sujeitas às variações de ordem político
– partidária. Os dois excertos seguintes, dos dois representantes das duas fundações que fazem
parte da nossa amostra, retratam essa mesma situação:
“...a fundação foi criada pela Câmara Municipal (...) com o objectivo de gerir o programa URBAN I (...),
findo o URBAN e também com outro cenário na Câmara Municipal, porque a fundação esteve sempre
muito associada e está à Câmara, aliás o seu Conselho Executivo é o da Câmara, no caso o vereador da
acção social da Câmara é o presidente da fundação e portanto há uma ligação muito grande, mesmo a
nível de estatutos e isso tudo (...) Entretanto houve uma mudança política na Câmara e há uma outra
visão, uma outra perspectiva do que deve ser o trabalho da fundação (...) Estamos realmente numa fase
de mudança a esse nível, de assumir novas estratégias e de assumir uma nova visão, que é a visão que o
novo executivo trouxe”.
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“A fundação apesar de ter dez anos é uma instituição muito ligada à Câmara e ao Ministério do
Trabalho, portanto muito afectada por determinadas ocorrências políticas, digamos assim (...). Há um
conjunto de entidades que participam aqui na fundação, mas há duas que são aquelas que pagam a
actividade, que é a Câmara e o Ministério do Trabalho, cada qual com 50%. Para além disso,
recorremos a fundos...”.

Cremos que pelo menos estes dois casos se aproximam do tipo de organizações não
governamentais que Friedmann (1996:157) designa, baseado em Villegas (1987), por para –
estatais, ou seja aquelas «que se identificam completamente com o modelo de desenvolvimento e
a missão do governo existente». Nem que tal identificação seja obrigatória, como parece ser o
caso.
De seguida apresentamos um Quadro resumo com as razões apontadas pelos técnicos
para a constituição das instituições. Naturalmente, algumas delas cruzam-se entre si.
Quadro nº 31 – Razões apontadas pelos técnicos para a criação das ONGDL*
Razões

N

Dar suporte jurídico para aceder a candidaturas e gestão de programas nacionais e estrangeiros

8

Promoção do desenvolvimento local/resolução de problemas locais

14

Para dar continuidade ao trabalho iniciado por entidades públicas

5

Para criação do próprio emprego

1

Para completar o trabalho do ensino recorrente

1

Para legalizar subsídio dado pela Câmara às actividades do ensino recorrente

1

* O número de referências é superior ao das instituições em causa porque alguns entrevistados apontaram mais que uma razão

6.2.2.2. Principais actividades

Algumas destas instituições começaram a sua actividade centradas em locais muito
circunscritos (um bairro, uma freguesia, etc.) e com o tempo foram alargando o seu âmbito
territorial, embora não a espaços muito amplos. Paralelamente, foram também, e isto em maior
número, diversificando a sua actividade.
A actividade destas instituições é muito variada. As principais actividades têm-se
centrado na formação profissional (17 instituições), em actividades de desenvolvimento
local/intervenção comunitária (12 instituições), na animação sócio – cultural (9 instituições), no
apoio (valorização, comercialização) ao artesanato e produtos agrícolas locais (9 instituições), na
acção social (9 instituições), na educação/formação de adultos (9 instituições - aqui foram
consideradas acções que não sejam exclusivamente de formação profissional, como seja o ensino
recorrente, cursos EFA, seminários e outras acções de educação não formal), em actividades de
apoio/complementares ao ensino oficial para crianças e jovens (8 instituições – ateliers, visitas de
estudo, ludotecas, etc.) e na gestão de programas comunitários (8 instituições, sendo de destacar a
gestão do programa LEADER, referido por 5 instituições). Para além destas, outras assumem
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também relevo, como se pode ver no Quadro abaixo, no qual apenas identificamos as actividades
que tenham sido referidas por 4 ou mais instituições.
Quadro nº 32 – Principais actividades das ONGDL
Actividades

N*

Formação profissional

17

Desenvolvimento local

12

Acção social

9

Animação sócio – cultural

9

Apoio ao artesanato e produtos agrícolas

9

Educação/formação de adultos

9

Actividades de apoio/complementares ao ensino oficial

8

Gestão de programas comunitários

8

Assistência técnica a associados e não associados

6

Emprego

6

Apoio à dinamização/criação de associações locais

5

Preservação do património edificado e arqueológico

4

Promoção no exterior do local e da região

4

Requalificação urbana/habitação

4

Turismo

4

Outras

13

* O número de referências é muito superior ao das entidades consideradas, pois todos os seus representantes identificaram mais que uma
actividade.

Quanto às principais acções a decorrer no momento da realização das entrevistas,
destaca-se uma vez mais a formação profissional (15 instituições), assim como a gestão de
programas comunitários e/ou nacionais (14 instituições, sendo de realçar os claramente ligados ao
desenvolvimento local/intervenção comunitária, como seja o LEADER – 5 instituições, e o
Programa de Luta Contra a Pobreza – 3 instituições), a dinamização de projectos de
desenvolvimento local/intervenção comunitária (11 instituições), a educação/formação de adultos
(10 instituições, com relevo para os cursos EFA), a acção social (7 instituições) e as actividades
de apoio/complementares ao ensino oficial (7 instituições).
Relativamente ao que têm sido as principais actividades das entidades em causa, notouse uma perda de importância da animação sócio – cultural e das actividades de apoio ao artesanato
e às actividades agrícolas. Pensamos que tal poderá estar ligado ao facto de as instituições que
localmente gerem o LEADER não estarem, na altura da realização das entrevistas, a
desenvolverem muitas actividades, pois esta nova fase do programa encontrava-se ainda em
arranque.
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Quadro nº 33 – Principais actividades a decorrerem nas ONGDL
Actividades
Formação profissional
Gestão de programas comunitários e nacionais
Desenvolvimento local
Educação/formação de adultos
Acção social
Actividades de apoio/complementares ao ensino oficial
Emprego
Animação sócio – cultural
Apoio ao artesanato e produtos agrícolas
Outras

N*
15
14
11
10
7
7
5
4
4
18

* O número de referências é muito superior ao das entidades consideradas, pois todos os seus representantes identificaram mais que uma
actividade.

Em termos gerais, parece podermos concluir que as principais actividades destas
entidades são as que se ligam à educação e à formação de adultos, sob várias formas, assumindo
grande relevo a da formação profissional, como se viu antes, e também as actividades/projectos de
desenvolvimento local.
6.2.2.3. Planos/programas de acção e intervenientes nos processos de planeamento e avaliação

No que diz respeito à existência de planos/programas de acção nas entidades, o que se
verificou foi que todas tinham os planos anuais de actividades, mas só em relação a sete foi
possível detectar a existência planos mais amplos de acção estratégica que orientam, em princípio,
a actividade das mesmas. Destas fazem parte as entidades locais do Programa LEADER (5), cada
qual com um Plano de Desenvolvimento Local, que tiveram que realizar para se poderem
candidatar à nova fase deste Programa, o LEADER +.
Dizemos em princípio, porque verificámos que em dois dos casos de instituições que
geriam o LEADER tais Planos não foram referidos pelos técnicos a propósito da existência de
algum plano ou programa de acção estratégico, embora eles existam e os mesmos técnicos se
tenham referido a eles a propósito de uma outra questão (a da existência de documentos escritos
nas entidades). Quererá isto dizer que, em alguns casos, tais planos são feitos apenas para se poder
aceder a programas e que depois tais estudos, tais planos, são “esquecidos”? Será que se trata
somente de um requisito que tem que se preencher fazendo dele “tábua rasa” no decorrer da
actividade? Estamos convencidos que na maior parte dos casos não será assim, que esses ou
outros planos estratégicos da acção orientarão, efectivamente, a actividade das poucas entidades
que os têm, como transparece das declarações de dois dos técnicos entrevistados:
“Existe. No âmbito do LEADER II fizemos um estudo, o Estudo Estratégico Para o Vale do Ave, e com
base nesse estudo fizemos o Plano de Desenvolvimento Local para concorrermos ao LEADER +. Esse é o
nosso documento programático. É com base nele que fazemos muitas das nossas acções. Depois temos os
planos anuais de actividades”.
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“Temos os planos anuais de actividades (...). Para além disso, temos um documento que penso que
muitas associações não terão, que é um estudo diagnóstico do território (...), é um diagnóstico de
desenvolvimento que teve várias fases (...), com entrevistas, portanto numa acção de base – topo, em que
as pessoas identificaram o que queriam para o território para que, depois, os projectos possam ser
implementados de baixo para cima, para que as pessoas possam ver as suas necessidades, os seus
problemas, os seus desejos realizados. E os planos anuais de actividades andam sempre em consonância
com os resultados que obtivemos nesse diagnóstico (...). Portanto, esse documento é a nossa bíblia, são
as nossas linhas orientadoras, porque aí está a vontade expressa pelas populações, estão as necessidades
que identificaram, os problemas que detectaram, aos quais procuramos dar resposta o mais adequada
possível”.

Portanto, predominam os casos em que apenas existem planos anuais de actividades.
Em relação a estes verificámos que, em pelo menos dois casos, tais planos não são muito
valorizados, nem muito estruturados, resumindo-se a:
“... uma coisa muito simples, pode se feito numa folha apenas, por exemplo. Mas, todos os anos fazemos
o plano de actividades. Agora, não é um documento muito trabalhado, porque também não temos
ninguém que se dedique especificamente a isso…”.

Duma forma geral, esta desvalorização não ocorreu, verificando-se variações quanto ao
conteúdo dos mesmos, sendo que todos incluíam nesses planos, pelo menos, as actividades a
desenvolver e os respectivos orçamentos. É de assinalar, pela raridade, a inclusão nesses planos de
instrumentos de avaliação relativos às actividades previstas (em dois casos). É de assinalar, pela
mesma razão, a inclusão de sugestões para a futura viabilidade das instituições para além dos
fundos comunitários (em dois casos), o que demonstra que nestes casos existe um pensamento
estratégico quanto à actividade a realizar.
Assim, parece podermos concluir que existe, na maior parte dos casos, uma “estratégia”
do curto prazo. Pensamos que isto pode vir a tornar-se perigoso para estas instituições e se
rapidamente não repensarem a sua forma de pensar sobre a sua actuação futura, não prevemos que
muitas delas possam sobreviver para além da existência dos tais fundos comunitários, pois, como
veremos adiante, muitas delas estão completamente dependentes desses mesmos fundos e
programam todas as suas acções em função desses fundos. Como refere Gabiña (1995), o curto
prazo é uma armadilha mortal se as nossas energias são todas gastas nele.
Esta questão, da existência de planos/programas de acção definidos, está intimamente
ligada com a que agora vamos tratar, que é a da identificação da responsabilidade pela realização
do planeamento e avaliação das actividades efectuadas pelas instituições que fizeram parte da
nossa amostra.
Verificámos que, na maior parte dos casos, quer o planeamento, quer a avaliação das
actividades desenvolvidas se faz de forma interna (em 17 instituições). Ou seja, é feita por
elementos das próprias entidades. Em 5 instituições combinam-se formas de planeamento e
avaliação internas e externas, não necessariamente para a mesma actividade. E destas apenas 2 o
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fazem de forma regular em relação ao planeamento e avaliação e outra o faz apenas em relação ao
planeamento. Os casos de irregularidade dizem respeito a projectos que exigem o planeamento
e/ou a avaliação externa dos mesmos e também a um caso em que se recorre a assessores
externos.
Quanto aos elementos das ONGDL que participam quer no planeamento, quer na
avaliação, os técnicos são os únicos que estão sempre presentes, sob formas diferentes, sendo de
destacar a modalidade “participação de toda a equipa técnica”. Apenas numa das instituições
existe um gabinete específico de planeamento e avaliação, o que não quer dizer que tenha sido o
único caso em relação ao qual foi possível verificar que estas duas actividades estão claramente
organizadas e estruturadas e que são feitas em relação a toda a actividade da instituição, como
veremos.
Os dirigentes também participam no planeamento e na avaliação, mas em menor
número de instituições (em 7 instituições no planeamento e em 6 instituições na avaliação) e só o
fazem na totalidade dos seus membros quando se tratam de instituições em que os dirigentes são
todos simultaneamente técnicos, ou seja, em instituições em que não há técnicos
profissionalizados (3 casos). Por outro lado, a participação dos dirigentes na realização destas
duas actividades apenas enquanto dirigentes só acontece em 4 casos (1 no planeamento e na
avaliação, 2 no planeamento e 1 na avaliação), todos os outros casos se tratam de dirigentes que
têm também papéis e actividades técnicas. Há também outro tipo de participação dos órgãos
sociais, ou de parte deles, no planeamento que é a aprovação dos planos de actividades realizados,
que não foi aqui considerada, por não se tratar duma participação efectiva no delineamento de tais
planos.
As formas externas de participação na realização do planeamento e da avaliação são
concretizadas por assessores externos, quer seja pela sua participação em concelhos consultivos
existentes nas instituições, quer seja pela existência de uma imposição dos projectos a que se
candidatam. O Quadro que de seguida apresentamos dá-nos conta da variedade de situações
identificadas.
Quadro nº 34 – Responsabilidade e tipo (interna e interna/externa) do planeamento e
avaliação das actividades nas ONGDL
Planeamento
1. Tipo (interna)/responsabilidade
1.1 Equipa técnica
1.2. Coordenadores técnicos e equipa técnica
1.3. Gabinete técnico de planeamento e avaliação
1.4 Dirigentes/técnicos
1.5. Equipa técnica e elementos da direcção
Subtotal
2. Tipo(interna/externa)/responsabilidade
2.1. Equipa técnica e assessoria externa
2.2. Equipa técnica e elementos externos por
exigências dos projectos a que se candidatam
2.3. Dirigentes/técnicos (coordenadores de unidades),
técnicos coordenadores de equipas e conselho
consultivo
2.4. Dirigentes/técnicos e assessoria externa
2.5. Dirigente/técnico (Coordenador técnico), equipa
técnica, elementos da direcção e conselho consultivo
Subtotal
Total

Nº
9
3
1
2
2
17
Nº
1
1
1
1
1
5
22

Avaliação
1. Tipo (interna)/responsabilidade
1.1 Equipa técnica
1.2. Coordenadores técnicos e equipa técnica
1.3. Gabinete técnico de planeamento e avaliação
1.4 Dirigentes/técnicos
1.5. Equipa técnica e elementos da direcção
Subtotal
2.Tipo(interna/externa)/responsabilidade
2.1. Equipa técnica e assessoria externa
2.2. Equipa técnica e elementos externos por
exigências dos projectos a que se candidatam
2.3. Dirigentes/técnicos (coordenadores de unidades),
técnicos coordenadores de equipas e conselho
consultivo
2.4. Dirigentes/técnicos e assessoria externa
2.5. Dirigente/técnico (Coordenador técnico), equipa
técnica, elementos da direcção e conselho consultivo
Subtotal
Total

Nº
11
1
1
2
2
17
Nº
1
2
1
1
0
5
22
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Estas diferentes maneiras de participação nas actividades de planeamento e de avaliação
fazem pressupor a existência de diversas formas de funcionamento das instituições e,
simultaneamente, de uma autonomia, maior ou menor, dos técnicos de acordo com essas mesmas
modalidades de funcionamento95. Assim, grosso modo, temos os casos de participação directa de
todos os técnicos nestas duas actividades: os casos onde participa toda a equipa técnica (16 no
planeamento e 19 na avaliação); e os casos onde participam todos os técnicos, mas sob orientação
de um coordenador de equipa, assumindo este elemento um papel de maior responsabilidade (4 no
planeamento e 1 na avaliação).
Depois, temos os casos onde há uma participação indirecta, digamos, de todos os
técnicos na parte formal do planeamento e da avaliação e directa apenas de alguns deles, que é o
caso onde participam nesses momentos mais estratégicos de definição geral de linhas orientadoras
e de avaliações mais globais apenas os dirigentes/técnicos coordenadores de unidades e os
coordenadores de equipas técnicas; e o caso em que há um gabinete constituído de planeamento e
avaliação responsável por essas actividades, onde participam directamente também os
coordenadores das áreas de trabalho da entidade. Nestes casos foi referido que todos os técnicos
participam no planeamento e na avaliação, porque existem reuniões de equipa onde todos os
técnicos participam e, portanto, muito do que depois é discutido pelos coordenadores de equipa
noutros momentos com outros intervenientes resulta dessas reuniões de equipa feitas
anteriormente e, por outro lado, a gestão de cada equipa é feita pelo respectivo coordenador em
conjunto com a mesma, discutindo entre si, por exemplo, a realização de determinada candidatura.
É de referir que estes dois casos se trata de duas das maiores entidades estudadas (número de
funcionários, de actividades desenvolvidas, etc.), pelo que se percebe que em termos de
funcionamento seria difícil rentabilizar reuniões onde participassem 30 técnicos, por exemplo.
Duma forma geral, parece-nos poder-se avançar, desde já, com a ideia que os técnicos
terão autonomia no que toca às actividades técnicas de planeamento e avaliação. Adiante
retomaremos, com maior profundidade, este aspecto da autonomia dos técnicos e também o do
funcionamento geral das instituições.
Portanto, quer o planeamento, quer a avaliação são feitas nestas instituições sob
diferentes formas e graus. De seguida vamo-nos referir a alguns aspectos que, em nosso entender,
estão relacionados com a importância que estas duas actividades assumem nas instituições:
actividades claramente organizadas; actividades que de forma óbvia se fazem em relação a toda a
acção das instituições; e a regularidade com que são feitas, ou com que se criam instrumentos de
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Devemos referir que esta classificação foi efectuada somente com base nas declarações dos entrevistados e nas
interpretações que delas fizemos. Por isso, admitimos a existência algum tipo de desvio em relação ao
funcionamento das instituições no que respeita a esta matéria. Por exemplo, pode ter havido quem tenha referido
que o planeamento é realizado por toda a equipa técnica sem ter enunciado que esse trabalho é organizado pelo
coordenador dessa mesma equipa. De qualquer maneira pensamos ter conseguido captar as principais formas de
participação no planeamento e na avaliação nestas instituições.
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trabalho para as fazer (reuniões, etc.). Apenas em relação a um número diminuto de casos
conseguimos detectar estas formas de valorização do planeamento e da avaliação.
Na verdade, só em relação a 4 entidades nos foi possível detectar formas/processos
claros de organização e estruturação destas duas actividades, sendo o grau mais elevado de
formalização das mesmas o do caso onde existe um gabinete específico de planeamento e
avaliação, ao qual já nos referimos. Os outros 3 casos trata-se de: uma instituição onde há um
contrato permanente com uma equipa de assessores externos para o efeito e onde também
participa a equipa técnica; de um caso onde essas actividades estão entregues a elementos internos
da instituição (a dirigentes/técnicos coordenadores de unidades e a técnicos coordenadores de
equipas) e a um conselho consultivo; e de outro caso onde o coordenador técnico tem funções
claramente assumidas de supervisão de toda a actividade da instituição, estando a si entregues a
responsabilidade de planear e avaliar as actividades da instituição, em colaboração da equipa
técnica.
No que diz respeito à existência de um planeamento e avaliação de uma forma
generalizada e concertada a toda a acção das entidades, também somente em relação a 5 casos o
conseguimos detectar de forma óbvia, dos quais 4 são os mesmos a que anteriormente nos
referimos.
Relativamente à frequência com que são feitas, conseguimos verificar que: em 5 casos,
quer o planeamento, quer a avaliação se fazem com regularidade (os mesmos casos anteriormente
enunciados); num caso são dados de forma regular vários passos em relação apenas ao
planeamento; e que noutros 2 casos a avaliação é feita regularmente.
Portanto, estamos a falar de apenas 8 instituições em relação às quais conseguimos
detectar pelo menos uma destas formas de valorização das actividades em causa, sendo que
apenas quatro estão em todas essas formas.
Em nosso entender serão aquelas em que o planeamento e a avaliação se faz de forma
claramente organizada e de forma concertada, ou seja, em relação a toda a acção da instituição e
não de forma parcelar, isto é, em relação a projectos isolados e por vezes apenas quando tal é
obrigatório ser feito, aquelas que em melhores condições estarão de desenvolver uma acção
estratégica, uma acção que perspective o futuro. Entre estas estão duas das que antes tínhamos
identificado como tendo planos/programas de acção mais amplos que os planos anuais de
actividades.
Foi possível verificar-se também casos de desvalorização destas actividades, por razões
diferentes: em alguns casos (3) notou-se uma perda de importância da avaliação em relação ao
planeamento; noutros uma desvalorização da avaliação – avaliação parcialmente realizada e em
casos em que tal é obrigatório (3 casos); e uma desvalorização do planeamento e da avaliação pelo
facto de se estar a fazer de forma parcial e desconcertada (1 caso). Relativamente a este último
caso, transcrevemos um excerto da entrevista do técnico que se referiu a este aspecto, porque ela
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demonstra uma certa nostalgia em relação ao que antes era feito, porque toda a acção da
instituição estava enquadrada por um projecto de desenvolvimento local, o que agora não sucede:
“... presentemente esta questão do planeamento e da avaliação não está tão generalizada a toda a
actividade da... Não está a ser feita da mesma forma estruturada e organizada e generalizada como antes
quando tínhamos o projecto. Agora temos muitas acções, mas não está ser feita da mesma forma, é
pena...”.

Quererá isto dizer que nas instituições onde existem projectos de desenvolvimento local
mais amplos a acção das mesmas é mais integrada, mais articulada?
Outro aspecto que notámos foi a referência ao planeamento e/ou à avaliação como
formas de reflexão sobre a acção. Tal verificou-se precisamente nos quatro casos onde estas
actividades estão claramente organizadas e pode ser exemplificado através do seguinte excerto:
“... para nós as questões da avaliação, da auto – avaliação, do acompanhamento dos projectos são muito
importantes por isso temos desde há muito um contrato com o CESIS, que é o Centro de Estudos e de
Intervenção Social (...), porque quer dizer isto da investigação – acção, fazer tudo ao mesmo tempo, é
tudo muito bonito mas é só na teoria. Por isso, é que achamos que precisamos de alguém que nos ajude e
que embora também esteja por dentro das coisas, tenha em relação ao que aqui se faz um olhar mais
distante, um maior distanciamento que nos permita fazer reflectir sobre aquilo que vamos fazendo...”.

Quererá isto dizer que os contextos onde o planeamento e a avaliação estão nitidamente
organizados favorecem a reflexão dos actores sobre a sua acção? Tendo em conta o referido,
parece que sim. Sendo assim, serão estes actores os que estão em melhores condições de
realizarem uma articulação entre conhecimento abstracto e saber experiencial, porque
precisamente reflectem sobre a acção e porque nesse processo de observação crítica da acção
introduzem elementos externos à própria acção (o que sucedeu em três destes quatro casos:
assessoria externa, e conselhos consultivos)? O exemplo seguinte ilustra um desses casos, ou seja,
da introdução de elementos externo à acção como forma de análise crítica da acção, aliás já o
excerto anterior fazia referência a isso:
“... nós temos uma espécie de conselho consultivo e desenvolvemos reuniões periódicas nas quais
participam professores da Universidade do Minho. Neste momento estamos a reunir com uma
periodicidade mensal. E, portanto, conjuntamente com eles realizamos o planeamento e nessas reuniões
são definidas as linhas gerais de actuação e a política de actuação e, portanto eles têm participado e
connosco reflectido sobre os rumos que a associação vai tomar...”.

Este excerto remete-nos também para um outro aspecto. Nestes quatro casos foi referida
a existência de reuniões regulares, nuns casos mais frequentes que noutros, para se delinearem e
irem avaliando as acções.
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6.2.2.4. Estrutura organizacional

Nesta parte vamos dar conta do aspecto organizacional das ONGDL, mais precisamente
dos seus principais órgãos e departamentos/unidades, nos casos em que existam, e na forma como
se relacionam equipas técnicas e órgãos de direcção, na medida do possível.
Na estrutura organizacional das instituições existem algumas diferenças que passamos a
retratar. Todas elas são compostas pelos órgãos sociais: a Assembleia Geral (20) ou órgão
equivalente - o Conselho Geral (2 casos); o Conselho Fiscal (22 casos); e a Direcção (17), ou
como órgão equivalente o Conselho de Administração (4 casos), ou o Conselho Executivo (1
caso).
Para além dos órgãos sociais, foram ainda indicados outro tipo órgãos, como seja:
departamentos/serviços administrativos (9 casos); conselhos/comissões consultivos (3 casos);
conselho de decisão (1 caso); unidade de gestão e acompanhamento (1 caso); e
sociedades/empresas (1 caso).
No que diz respeito à forma como as equipas técnicas se encontram organizadas
constatou-se o seguinte: em 9 instituições elas encontram-se distribuídas por
departamentos/unidades/serviços/núcleos técnicos; em 10 não existem departamentos ou qualquer
tipo de estrutura equivalente; e em 3 casos não existe qualquer equipa técnica constituída,
assumindo os dirigentes tais funções (trata-se de instituições onde os seus membros são
completamente voluntários). É de referir ainda que em alguns casos as equipas técnicas
encontram-se distribuídas por pólos e/ou estruturas físicas separadas (6 casos). A separação dos
técnicos por departamentos é, pelo menos em alguns casos, mais formal do que real, chegando a
haver casos em que um técnico está em mais que um departamento ao mesmo tempo.
A forma de funcionamento das várias instituições é diversa, como terá já ficado
percebido pelo que acabámos de referir. Ela materializa-se ainda: na existência ou não de
coordenação técnica e em quem assume tal coordenação (técnicos, dirigentes/técnicos ou uma
combinação das duas formas anteriores); na presença de administradores delegados nos próprios
contextos de trabalho, assumindo estes apenas funções executivas, existindo nalguns destes casos
também a figura do coordenador técnico; há ainda a figura de “director responsável” em relação
ao qual não conseguimos saber quais as funções específicas desempenhadas. Vejamos de seguida,
com mais pormenor, as diferentes formas de organização encontradas:
– equipa técnica sem coordenador técnico (1 caso);
– equipa técnica sem coordenador técnico e com administrador delegado - dirigente (1
caso);
– equipa técnica distribuída por pólos e com “directores responsáveis”– dirigentes (1
caso);
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– equipa técnica distribuída por departamentos ou estruturas semelhantes e com um
coordenador técnico de toda a equipa (3 casos, 2 dos quais são dirigentes/técnicos);
– equipa técnica com um coordenador técnico (6 casos, dos quais 2 são
dirigentes/técnicos);
– equipa técnica com um coordenador técnico e administrador delegado – dirigente (2
caso);
– equipa técnica distribuída por departamentos ou estruturas semelhantes cada qual
com seu coordenador técnico e um administrador delegado - dirigente (1 caso);
– equipa técnica distribuída por departamentos ou estruturas semelhantes cada qual
com seu coordenador técnico (1 caso);
– equipa técnica distribuída por áreas ou unidades orgânicas, com os respectivos
coordenadores técnicos, que por sua vez está distribuída por departamentos ou
outras estruturas equivalentes, cada qual com seu coordenador técnico (2 casos,
num dos quais a coordenação das unidades orgânicas é assumida por
dirigentes/técnicos);
– equipa técnica com um coordenador técnico de toda a equipa, que por sua vez se
distribui por departamentos ou estruturas semelhantes cada qual com seu
coordenador técnico (2 casos, 1 dos quais é dirigente/técnico e assume a
coordenação de equipa no seu conjunto).
Assim, tendo em conta o referido até aqui a este respeito, temos: 16 casos onde as
equipas técnicas têm uma coordenação técnica (em 10 dos quais essas funções são assumidas só
por técnicos, em 2 elas são assumidas por dirigentes/técnicos e técnicos, e em 4 elas são
assumidas por dirigentes/técnicos); 2 casos onde tal não acontece; 1 em que não sabemos; e 3
casos onde não existem equipas técnicas constituídas.
Como é perceptível também, há uma forte presença de dirigentes nos contextos de
trabalho, seja desempenhando funções de dirigentes/técnicos, coordenação técnica e não só –
gestão dos espaços por que são responsáveis, etc. (6 casos); seja desempenhando funções somente
executivas (4 casos); seja as de “directores responsáveis”, em relação aos quais, mais uma vez
referimos que não conseguimos saber que funções têm (1 caso); e há ainda os 3 casos em que não
há equipas técnicas constituídas assumindo nestes casos os dirigentes funções técnicas e outras
(administrativas, etc.). Portanto, temos 14 contextos de trabalho onde a presença dos dirigentes se
faz sentir com regularidade.
Tudo isto se traduz, naturalmente, em formas diferentes de articulação entre as partes,
nomeadamente entre equipas técnicas e órgãos sociais, mais precisamente a direcção. Existem
pelo menos três grandes formas de se realizar a ligação entre as equipas técnicas e as direcções
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das instituições: através dos coordenadores das equipas técnicas (8 casos); através dos técnicos
(1); e através dos próprios elementos da direcção que se encontram no locais de trabalho a exercer
diferentes tipos de funções, incluindo nestes os dirigentes/técnicos coordenadores de equipas
técnicas, os administradores delegados, os directores responsáveis e os dirigentes/técnicos que não
têm equipas técnicas (13 casos). Mas isto não é tão simples assim, ou seja, nem em todos os casos
em que existe coordenação técnica se faz a ligação à direcção exclusivamente através dos
respectivos coordenadores, por exemplo. Na verdade, pelo menos em três destes casos foi referido
que, apesar de normalmente a ligação ser feita dessa forma, os outros técnicos também têm toda a
liberdade de, sempre que o desejem, exporem qualquer situação à direcção, num dos quais está
instituída a participação nas reuniões mensais da direcção de técnicos representantes dos vários
projectos/acções que estejam a decorrer, para além do coordenador técnico.
Este aspecto, da forma como as instituições estão organizadas e da forma como se
fazem as ligações entre técnicos e direcção, leva-nos, uma vez mais, à questão da maior ou menor
autonomia dos técnicos, do seu poder de participação, de decisão, pois já antes nos tínhamos
referido a ela aquando das diferentes formas de participação dos técnicos nas questões do
planeamento e avaliação. Na altura começámos por dizer que a maior ou menor autonomia dos
mesmos estaria relacionada com a forma de funcionamento dos seus contextos de trabalho, tendo
acabado por referir que, duma forma geral, estes actores terão autonomia no que respeita a estas
actividades técnicas, não tendo notado uma relação directa entre forma de funcionamento e perda
ou ganho de autonomia, no que diz respeito à sua participação em actividades técnicas de
planeamento e avaliação.
Tal como então, também agora avançamos com a ideia de que a autonomia dos técnicos
variará de acordo com a forma como os contextos estão organizados, de acordo com a forma
como funcionam. Mais precisamente, avançamos com o pressuposto de que a autonomia dos
técnicos será tanto menor quanto maior for a presença de dirigentes nos contextos de trabalho.
Será que isto é uma verdade absoluta, ou seja, aplicável a todos os casos? Será uma verdade
parcial, ou seja, nuns casos a presença dos dirigentes torna-se limitativa da autonomia dos
técnicos e noutros não?
Para realizarmos uma aproximação a estas questões chamamos aqui três depoimentos de
actores que apenas têm funções técnicas que nos dão conta de três situações diferentes. A primeira
situação diz respeito a um caso onde existe a figura de administrador delegado, que de momento
não se encontra tão presente como até aí havia estado, o que se traduziu, segundo a entrevistada,
num ganho de autonomia dos técnicos, o que nos faz responder afirmativamente à primeira
questão:
“... a administradora tem um cargo executivo, agora nem está cá como estava antes, estava cá sempre e
todas as decisões passavam por ela (...). Neste momento e uma vez que a nossa administradora, apesar
de vir cá todos os dias, não está cá a tempo inteiro nós acabamos por ter muito mais autonomia, por
exemplo a nível de coordenadores dos departamentos já tomamos as nossas decisões (...) Portanto, ela
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vem despachar todos os dias e nós funcionamos autonomamente, até porque também já temos muito mais
experiência...”.

Outra situação remete-nos para um caso em que a coordenação técnica, a própria gestão
da instituição, é assumida pelo presidente da direcção, mas em que há uma distribuição de
actividades e responsabilidades e em que as decisões são tomadas em conjunto, o que nos faz
aproximar de forma positiva da segunda questão:
“... a coordenação dos técnicos (...) é da responsabilidade do presidente da direcção (...), a equipa
técnica está organizada por departamentos e cada um dos técnicos é responsável por seu departamento e
faz o seu trabalho, faz as suas análises e depois em reunião semanal de equipa, onde também está o
coordenador, tomamos decisões finais em conjunto depois de discutirmos os casos a analisar...”

Por fim, temos uma outra situação onde a coordenação técnica é assumida por um
técnico que não tem outro tipo de funções que não essas e em que há nele uma forte centralização
das decisões e portanto uma menor autonomia dos restantes técnicos. Ora, este caso não só nos
faz aproximar positivamente da segunda questão como nos faz pensar que a maior ou menor
autonomia dos técnicos não tem só a ver com a presença dos dirigentes nos locais de trabalho e
com as funções que aí exerçam:
“... portanto, a nossa chefe de divisão é que coordena tudo. Portanto, tudo o que fazemos aqui tem que
passar por ela, ela é que toma todas as decisões...”.

Pensamos que estes três casos nos permitem poder avançar com a ideia de que a maior
ou menor autonomia dos técnicos não depende exclusivamente da maneira como formalmente as
instituições se encontram organizadas e que a presença dos dirigentes nos locais de trabalho, que
obviamente está relacionada com tal forma de organização, não é por si só, pelo menos em todos
os casos, factor determinante de perda de autonomia dos técnicos.
Para terminarmos esta parte relativa à organização/funcionamento das instituições
gostaríamos apenas de fazer uma pequena referência aos casos onde existem conselhos
consultivos ou comissões consultivas (três casos). Isto porque nos parece, pelo até aqui dito, que
eles potenciam a reflexão dos actores sobre a sua acção, pois nestes três casos, os entrevistados
manifestaram precisamente essa característica, ou seja, a da reflexão sobre a sua acção, sendo que
dois deles se referiram directamente a tais conselhos como motivadores desse mesmo processo.
Ora, isto faz-nos reforçar a ideia da importância da existência de elementos externos à acção como
forma de os actores se distanciarem dela para assim poderem melhor reflectir sobre ela. Sendo
que tais elementos externos podem assumir várias formas: conselhos consultivos, momentos de
formação profissional contínua não formal, entre outros.
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6.2.2.5. Recursos humanos

Relativamente aos recursos humanos das ONGDL que fazem parte da nossa amostra,
não conseguimos em todos os casos obter resposta para todas as questões por nós levantadas, mas
disso daremos conta conforme nos formos referindo a cada um dos aspectos tratados.
Assim, de acordo com a informação recolhida, o número total de pessoas das
instituições é de 596, o que dá uma média de 28 pessoas por instituição (responderam 21
instituições). A variação entre as instituições neste aspecto é grande, pois temos desde ONGDL
com 9 membros a instituições com 78. Praticamente metade delas tem entre 11 a 20 elementos
(48%). Há ainda um número muito significativo de instituições com mais de 40 pessoas (6, ou
seja 29%). Devemos dizer que as instituições com menor número de elementos são as
associações, sobretudo aquelas que não têm corpo técnico, nem outro tipo de recursos que não
sejam os seus dirigentes, muito embora também existam algumas com elevado número de
membros. As que normalmente têm mais elementos são as IPSS e uma das fundações. O Quadro
seguinte resume a informação obtida
Quadro nº 35 – Número de pessoas por ONGDL
Número de pessoas
Nº de ONGDL

1 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

mais de 40

Total

1

10

3

1

6

21*

* Em relação a uma das ONGDL não conseguimos obter informação.

Quanto ao tipo de recursos que as instituições possuem, encontrámos quatro grandes
categorias: dirigentes; técnicos; administrativos; e outros (onde estão o pessoal auxiliar,
animadores, pessoal que presta serviços de contabilidade, de informática, entre outros).
Relativamente aos dirigentes, devemos elucidar que foram considerados não só os
elementos da direcção, mas também os do conselho fiscal e os da mesa da assembleia geral, ou de
órgãos semelhantes. Ainda relativamente a este tipo de recursos, distinguimos aqueles que se
encontram em contexto de trabalho a desenvolverem actividades regulares, tendo encontrado:
dirigentes/técnicos; administradores delegados e “directores responsáveis”96. Nas instituições em
questão não existem formadores próprios, no entanto, em algumas delas alguns dos técnicos
assumem também essa função, acontecendo o mesmo com alguns dirigentes/técnicos.
Todas as entidades têm dirigentes, naturalmente; 19 têm técnicos ao serviço e pessoal
administrativo; e 9 têm outro tipo de recursos humanos. Quanto à representação de cada um
destes tipos de recursos nas instituições, assumem maior relevo os dirigentes com 36%; os
técnicos com 28%; seguidos de muito perto pela categoria outros, com 27%. O peso desta última
96

Já antes nos referimos a eles. Os primeiros exercem funções de coordenação técnica e não só também de
execução técnica, e nalguns casos também de gestão corrente dos espaços que coordenam e de formação. Os
segundos têm funções executivas. Em relação aos terceiros, tornamos a dizer que não conseguimos descortinar as
suas funções.
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categoria pode causar alguma estranheza porque, com acabámos de dizer, ela apenas aparece em 9
instituições, há, no entanto, uma explicação que é o facto de nas IPSS e numa das fundações esta
categoria ter um número muito elevado de pessoas, destacando-se, sobretudo, o pessoal auxiliar.
Quadro nº 36 – Número e tipo de recursos humanos das ONGDL*
Tipo

Nº

%

Dirigentes

212

36

Técnicos

168

28

Administrativos

57

9

Outros

159

27

Total

596

100

* Os tipos de recursos foram abordados por todas as ONGDL, já em relação número de elementos por cada tipo tal não sucedeu numa das
ONGDL, como dissemos, portanto estão consideradas aqui 21 das 22 entidades.

Como foi referido acima, há dirigentes que se encontram com regularidade nos
contextos de trabalho a desenvolverem funções. Tal sucede em 14 instituições (já antes o
tínhamos dito), num total de 35 pessoas, ou seja, 17% do total dos dirigentes exerce funções
efectivas nos contextos de trabalho, e representam já 6% do total dos recursos humanos, o que nos
parece ser significativo. Assumem maior relevo aqueles que designámos por dirigentes/técnicos,
com 25 elementos, os directores responsáveis são 6 e os administradores delegados são 4.
Como dissemos também, estas instituições não têm formadores próprios, mas 18 (11%)
dos 168 técnicos exercem também estas funções nos seus contextos de trabalho, o mesmo se
passando em relação a 11 (44%) dos 25 dirigentes/técnicos, de acordo com os entrevistados.
No que diz respeito à escolarização dos recursos humanos, não nos foi possível obter
informação relativa ao total. No entanto, verificámos a existência de uma grande variedade de
níveis de escolaridade, pois há desde o 1º ciclo do ensino básico até ao de mestre, muito embora
em relação a este tenham havido apenas duas referências. O tipo de recursos humanos onde há
maior variedade de níveis é no dos dirigentes, que tem precisamente todos os níveis antes
referidos. Os técnicos têm, à excepção de um, todos ensino superior, são os mais escolarizados
dos recursos humanos. Os administrativos têm entre o 9º ano e o 12º ano de escolaridade, e os
níveis mais baixos de escolaridade foram detectados na categoria outros, predominando aí os três
níveis da escolaridade obrigatória.
Relativamente aos técnicos, foi possível obter informação precisa sobre os seus níveis
de escolarização, bem como os cursos em que obtiveram os respectivos graus. Assim, foram
detectados três graus: bacharéis, licenciados e mestres. Tais graus foram obtidos em 42 cursos
diferentes: 33 licenciaturas, 8 bacharelatos e 1 mestrado. A esmagadora maioria dos técnicos é
licenciado (92%), conforme nos mostra Quadro seguinte.
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Quadro nº 37 – Habilitações dos técnicos das ONGDL*
Grau

Nº

%

Licenciatura

154

92

Bacharelato

12

7

Mestrado

1

0.5

Licenciatura incompleta

1

0.5

Total

168

100

* Esta informação é relativa a 21 das 22 ONGDL.

Os cursos mais representativos são quatro: Serviço Social (29 técnicos, isto é 17% do
total); Psicologia (24 técnicos, isto é 14 % do total); Sociologia (20 técnicos, isto é 12% do total);
e Economia (12 técnicos, isto é 7% do total). Em conjunto, estes quatro cursos abrangem metade
dos técnicos (50%), como nos mostra o quadro abaixo.
Quadro nº 38 – Distribuição dos técnicos das ONGDL por grau e curso
Grau
Licenciatura

Subtotal
Bacharelato

Subtotal
Mestrado
Subtotal
Licenciatura Incompleta
Subtotal
Total

Cursos
Serviço Social
Psicologia
Sociologia
Economia
Educação de Infância
Gestão de Empresas
Relações Internacionais
Outros cursos
Educação de Infância
Turismo
Outros cursos
Estudos Europeus
Engenharia Agrícola

Nº
29
24
20
12
9
6
5
49
154
4
2
6
12
1
1
1
1
168

Em relação aos dirigentes que se encontram a trabalhar regularmente nas instituições,
também foi possível obter uma informação muito satisfatória, sobretudo no que toca aos
dirigentes/técnicos. No geral têm todos ensino superior, não tendo sido especificado nem o grau,
nem o curso na maior parte dos administradores delegados e dos directores responsáveis. Dos
dirigentes/técnicos, 24 são licenciados (2 dos quais têm pós-graduação e 3 acumulam mais que
uma licenciatura) e 1 é mestre. Tal como para os técnicos, também neste caso existe uma grande
variação de cursos (14) onde os dirigentes/técnicos obtiveram o seu grau, sendo de destacar a
licenciatura em Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico (5 pessoas) e a de Direito (3 pessoas).
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Quanto à remuneração ou não dos recursos humanos das instituições, encontrámos a
seguinte situação: a maior parte são remunerados (404 pessoas, isto é, 68%do total); os restantes
192 elemento (32%) são todos dirigentes, o que quer dizer que este é o único tipo de recursos
humanos que tem entre si pessoas não remuneradas. Portanto, o trabalho voluntário, entre aqueles
que fazem parte das instituições, é feito pelos dirigentes. Mas, mesmo assim, os dirigentes
remunerados começam a ter já alguma importância, sobretudo se tivermos em conta apenas o
grupo de que fazem parte (20 em 212 são remunerados, isto é 9% do total de dirigentes).
Quadro nº 39 – Número de pessoas remuneradas por tipo de recursos humanos*
Tipo
Dirigentes
Técnicos
Administrativos
Outros
Total

Remunerados
20
168
57
159
404

Não remunerados
192
0
0
0
192

Total
212
168
57
159
596

* Informação relativa a 21 ONGDL.

Obviamente que os dirigentes remunerados estão entre os que se encontram a
desenvolver uma actividade regular nos contextos de trabalho das instituições, que são 35, dos
quais 20 são remunerados (como já vimos no quadro anterior). Os que não são remunerados
encontram-se entre os dirigentes/técnicos, como se pode ver no Quadro seguinte.
Quadro nº 40 – Dirigentes em contexto de trabalho remunerados ou não por tipo de função
Tipo de dirigentes

Remunerados

Não remunerados

Total

Dirigentes/técnicos

10

15

25

Administradores delegados

4

0

4

Directores responsáveis

6

0

6

Total

20

15

35

Já anteriormente nos referimos, por mais de uma vez, à presença dos dirigentes nos
contextos de trabalho. Como vimos, eles exercem funções regulares em 14 instituições, em 10
destas fazem-no sendo remunerados e em 4 não.
Quadro nº 41 – ONGDL com dirigentes no contexto de trabalho remunerados ou não
Tipo de dirigentes

Remunerados

Não remunerados

Total

Dirigentes/técnicos

5

4

9

Administradores delegados

4

0

4

Directores responsáveis

1

0

1

Total

10

4

14

Uma proporção significativa das pessoas que fazem parte destas instituições tem outras
profissões ou ocupações (222, ou seja 37% do total dos recursos humanos existentes - 596),
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assumindo particular relevo os dirigentes, que por si só representam 90% das pessoas que se
encontram nesta situação. Os técnicos também assumem algum relevo, embora em proporções
muito menores (8,6%).
Quadro nº 42 – Número e tipo de recursos humanos com outra profissão ou ocupação*
Tipo

Nº

%

Dirigentes

200

90.0

Técnicos

19

8.6

Administrativos

1

0.4

Outros

2

1.0

Total

222

100

* Dados relativos a 21 ONGDL.

Relativamente ao recurso por parte destas instituições a recursos humanos externos,
todas o fazem, sendo tal procedimento pago na esmagadora maioria dos casos. Há, no entanto,
dois casos em que por vezes também há a utilização desse serviço externo de forma voluntária e
outro onde há uma colaboração muito regular de dois técnicos, também de forma voluntária.
Portanto, ao que parece, o trabalho voluntário externo não assume grande importância na maior
parte destas instituições.
O tipo de recursos a que recorrem é variado, sobressaindo largamente os formadores. Na
verdade, 20 das 22 instituições em causa recorre a este tipo de profissionais com muita
regularidade. Quanto ao número em que o fazem, não foi possível obter uma resposta satisfatória
na esmagadora maioria dos casos, porque, como os próprios entrevistados referiram, tal varia
muito de ano para ano. No entanto, em alguns casos tal informação foi dada, destacando aqui
apenas dois casos pelos números que nos parecem ser efectivamente muito significativos quanto à
regularidade que a educação e a formação de adultos terá nesses locais: mais de 70 formadores
por ano; e mais de 50 formadores por ano. Este facto não é estranho, porque estas 22 entidades
foram por nós seleccionadas tendo por base, entre outros critérios, o seu grau de envolvimento em
actividades de educação e formação de adultos, como vimos antes.
Pensamos que a caracterização dos recursos humanos das ONGDL nos permite avançar
com uma tipologia das mesmas, tendo em conta, precisamente, tais recursos e particularmente o
facto de serem remunerados ou não. Assim, designamos por instituições profissionais aquelas
cujos membros exercem funções a tempo inteiro ou parcial em contexto de trabalho e são todos
remunerados (18 instituições); designamos por semi-profissionais aquelas em que parte dos seus
membros está nas condições dos do caso anterior mas não são remunerados (1 instituição); e
designamos por instituições voluntárias aquelas onde não há outro tipo de recursos humanos fixos
para além dos dirigentes, desempenhando estes diversas funções (directivas, técnicas,
administrativas e também de formação, nalguns casos), sem serem remunerados. Como vemos,
predominam largamente as instituições profissionais.
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6.2.2.6. Principais dificuldades/problemas das ONGDL

Os entrevistados referiram-se a vários tipos de dificuldades vividas pelas entidades que
representam, muitas vezes em simultâneo, e que, por vezes, se cruzam entre si. Relativamente a
algumas delas, as mais significativas, faremos uma análise um pouco mais profunda.
A dificuldade referida pela esmagadora maioria dos entrevistados foi a financeira (19
dos 22 - 86%), que se materializa em diversos aspectos e que são de grau variado, como
tentaremos mostrar adiante. A dificuldade em estabelecer e/ou em fazer funcionar
convenientemente as parcerias foi também avançada por mais de um quarto dos entrevistado (6
dos 22 - 27%). A incapacidade de ter ou fixar recursos humanos foi enunciada de forma
significativa (5 dos 22 - 23%). A forte dependência política e financeira relativamente a um ou
mais órgãos do Estado foi também enunciada (4 dos 22 - 18%). Estas foram as principais
dificuldades apontadas, embora existam outras, como podemos verificar no Quadro seguinte.
Quadro nº 43 – Principais dificuldades/problemas das ONGDL
Tipos de dificuldades/problemas

Nº*

Financeiras

19

Estabelecimento e/ou funcionamento das parcerias

6

Falta/dificuldade em fixar recursos humanos

5

Forte dependência político/financeira de um ou mais órgãos do Estado

4

Falta de reconhecimento do trabalho efectuado

3

Outras

10

* O número de referências é superior aos 22 entrevistados, porque como já explicámos vários foram os que apontaram mais que uma dificuldade.

Assim, as dificuldades financeiras atravessam quase todas as instituições, embora o grau
de dificuldade seja variado. A análise desta questão permitiu-nos localizar as principais fontes de
financiamento das entidades, sendo que a maior parte delas estão totalmente dependentes de
financiamentos externos (14, 64%), quer para desenvolverem actividades, quer para o
funcionamento (despesas correntes, salários), isto é, não têm receitas próprias significativas que
permitam suportar o seu funcionamento. Mesmo as que se referiram a financiamentos internos,
seja pelo pagamento de quotas, seja pela prestação de serviços que efectuam, dependem também
quase na totalidade de financiamentos externos para poderem funcionar e desenvolver as suas
actividades, exceptuando uma das entidades na qual o pagamento de quotas dos sócios (Câmaras
Municipais) foi enunciado como sendo muito importante para a manutenção da entidade.
Portanto, poderemos concluir que, na generalidade dos casos, são os financiamentos externos que
permitem que as instituições funcionem e desenvolvam as suas actividades.
Todas aquelas em relação às quais foi possível detectar as principais origens dos seus
financiamentos, verificou-se recorrerem a financiamentos vindos de programas comunitários ou
nacionais. Destas, 12 estão totalmente dependentes deles, seja em termos de funcionamento da
instituição (despesas correntes, salários), seja para o desenvolvimento das actividades e 2
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dependem fortemente desses financiamentos para desenvolverem as suas actividades, sendo o
salário e as despesas correntes das instituições pagas por organismos do Estado (Câmara
Municipal e Ministério da Solidariedade e Segurança Social). Uma proporção muito significativa
(10, 45%) tinha financiamentos vindos de organismos do Estado (Câmaras, Governo, - Ministério
da Solidariedade e Segurança, Centros Regionais de Segurança Social, Parque Nacional e
Governo Civil. Em pelo menos 4 destes casos as entidades financiadoras são sócias fundadoras
das instituições), das quais 9 dependem fortemente desses financiamentos para o seu
funcionamento corrente e/ou para o desenvolvimento de actividades. O Quadro abaixo dá-nos
conta das principais fontes de financiamentos das entidades e da forma como se combinam (as
fontes de financiamento mais importantes estão a sombreado).
Quadro nº 44 – Principais fontes de financiamentos das ONGDL
Fontes externas
Programas comunitários ou nacionais
Governo + Câmara Municipal (associada) + Programas comunitários ou nacionais
Centros Regionais de Segurança Social + Programas comunitários ou nacionais
Centros Regionais de Segurança Social + Programas comunitários ou nacionais + Câmara Municipal + Governo Civil +
Prémios
Câmara Municipal + Programas comunitários ou nacionais
Subtotal
Fontes externas e internas
Programas comunitários ou nacionais + prestação de serviços
Centros Regionais de Segurança Social + Programas comunitários ou nacionais + prestação de serviços
Programas comunitários ou nacionais + Câmaras Municipais e Parque Nacional (associados) + prestação de serviços
Programas comunitários ou nacionais + Câmaras Municipais (associadas)
Subtotal
Origem não identificada
Total

Nº
8
2
2
1
1
14
3
2
1
1
7
1
22

Ora, é precisamente esta dependência que faz com que muitas tenham problemas graves
e com que vários efeitos colaterais ocorram. Vários foram os entrevistados que se referiram a
esses aspectos, alguns dos quais a mais que um, e que seguidamente tentaremos sintetizar.
Assim, alguns deles (10) apontaram o que consideram ser um modelo de financiamento
inadequado às entidades locais (seja o oriundo dos programas comunitário ou nacionais a que
concorrem, seja o financiamento oriundo da Segurança Social), porque na maior parte dos casos
não cobrem a totalidade dos encargos provenientes das actividades desenvolvidas e porque na
maior parte dos casos, também, os pagamentos são feitos mediante reembolsos (isto no caso dos
programas), a causa de vários problemas porque: segundo alguns (3), ao não comportarem a
totalidade dos encargos fazem com que as entidades tenham que ter contraído dívidas, nalguns
casos muito avultadas, à banca; ou com que os dirigentes tenham que ter posto dinheiro do seu
bolso (2); ou ainda com que haja atrasos nos salários aos funcionários e até nos pagamentos a
fornecedores, fruto dos atrasos nos pagamentos por parte das entidades financiadoras (5).
Houve os que afirmaram que as dificuldades financeiras que vivem se traduzem: na
dificuldade de ter ou de fixar recursos humanos (5); no impedimento de desenvolverem mais
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actividades (1), ou de âmbito diferente (1); no impedimento de conseguirem dar mais respostas a
mais gente (1); e no impedimento da instituição poder crescer mais (1).
Houve ainda outros que manifestaram um sentimento de grande incerteza quanto: à
continuidade imediata (2) ou futura (depois de 2006) das suas instituições (2); ou quanto à
continuidade e sustentabilidade de muitas das actividades, serviços em curso e equipamentos
criados (4).
Esta dependência pode, quanto a nós, ser perigosa porque pode acarretar várias
consequências para além das acima referidas, a mais grave das quais será a definição estratégica
da acção, a definição duma política de acção feita totalmente com base nessa dependência, o que
pode levar, entre outras coisas, a uma subversão dos objectivos inicialmente definidos por muitas
das ONGDL e a um uso de tais programas e respectivos financiamentos sem sentido contextual,
ou seja, não respondendo efectivamente a problemas dos locais onde se aplicam. Conseguimos
compreender que isto possa ocorrer, pois trata-se de sobrevivência, mas, nos casos em que isto se
passe não se estará certamente a contribuir, pelo menos da melhor forma, para o desenvolvimento
local. Isto é mais provável que aconteça naquelas entidades que dependem totalmente, ou
fortemente, dos financiamentos oriundos dos programas comunitários ou nacionais para
conseguirem manter-se e em que os salários dos próprios técnicos dependem também desses
mesmos financiamentos. O excerto abaixo remete-nos para uma situação em que os salários dos
técnicos (e não só) estão dependentes desse tipo de financiamentos:
“A nível financeiro também há dificuldades, é evidente (...) Prestamos alguns serviços mas não são
suficientes, nem nada que se pareça, para podermos deixar de depender tanto dos fundos que financiam
os projectos (...). Portanto, há dificuldades financeiras (...), mas isso, por um lado também nos motiva,
porque sabemos, e quem está aqui há muito tempo já sabe, que se não tiver ideias novas, se não se tentar
estar sempre com actividades sem interrupções, já sabe que surgem problemas. Portanto, nós
costumamos dizer que trabalhamos para receber, quer dizer, sabemos que nada nos garante, a não ser o
nosso trabalho, as nossas ideias e as candidaturas que fazemos, o salário ao fim do mês. Portanto, isso
também acaba por ser uma motivação para cada vez mais procurarmos novos programas, novas
iniciativas...”.

Concordamos que este aspecto desenvolve o espírito de iniciativa dos técnicos, mas,
para além disso, esta realidade vivida por muitos técnicos e entidades faz-nos levantar algumas
questões:
–

Até que ponto esta realidade determina que as candidaturas realizadas e os
respectivos projectos e acções se façam tendo como principal motivação a
manutenção das instituições e dos postos de trabalho dos técnicos e não
propriamente a resolução de problemas locais?
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–

Como é que num contexto destes, de total ou quase total dependência financeira
desses programas comunitários ou nacionais, os projectos e acções de educação e
formação de adultos aparecem? Surgem de forma contextualizada, tendo em conta
as necessidades formativas e os saberes das populações locais, ou a formação
aparece como uma fonte de financiamento das instituições e dos seus técnicos
ficando para segundo plano a educação e formação efectiva daqueles que dela
venham a beneficiar e o uso também ele efectivo da formação que venham a ter?

–

Será que esta realidade faz com que as instituições e os técnicos que nelas
trabalham tenham como critério fundamental procurar desenvolver acções naquilo
que em determinado momento é mais fácil obter financiamentos, ainda que tal possa
não corresponder total ou parcialmente a problemas locais?

–

Tudo isto fará com que o uso de conhecimento abstracto por parte dos técnicos,
nomeadamente nos processos de candidatura aos programas, se faça sem sentido
contextual?

–

Tudo isto fará com que se importem e usem modelos externos de conhecimento
(quer de produção de conhecimento abstracto externo ao país, quer de produção
interna) sem que haja um trabalho de conjugação de reflexões institucionais e
interactivas? Esta eventual falta de conjugação de reflexões dever-se-á a algum tipo
de imposição de tais modelos de conhecimento por parte de quem aprova os
projectos e os financia? Ou será que tal ocorre precisamente porque o nível de
dependência é tão grande que faz com que se importem esses modelos de
conhecimento abstracto para justificar as candidaturas ainda que tais modelos não
tenham muito sentido contextual e o uso desses sistemas especializados de
conhecimento, a ser assim, se faça de forma simplesmente mecânica tendo em conta
o objectivo prioritário que é a aprovação das candidaturas (levando a que, por
exemplo, se construam programas/acções de educação de adultos assentes em
modelos teóricos que nada ou pouco têm a ver com os públicos que futuramente os
venham a frequentar? Ou ainda que se construam tais programas sem saber
exactamente a quem se destinam)?

–

Essa aplicação mecânica do conhecimento abstracto por parte dos técnicos que
concebem, planeiam os programas de acção, a existir, é fortemente determinada por
um sentimento de dependência dos mesmos em relação a quem “impõe” certos
modelos de conhecimento abstracto por via dos financiamentos?

Não estamos em condições de responder a estas questões, nem sequer queremos com
elas dizer que isto se passe, ou melhor que se passe em todos os casos de forte dependência
financeira, pelo menos de forma tão simples como as acabamos de expor. Mas, estamos
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convencidos que a dependência financeira em que muitas entidades e respectivas equipas técnicas
vivem pode fazer com que tal possa ocorrer. Daí considerarmos a seguinte possibilidade: quanto
maior for a dependência financeira das instituições e dos técnicos que nelas trabalham, mais
probabilidades existem, ou maior será a tendência para se fazer um uso mecânico de determinados
sistemas especializados de conhecimento que vão de encontro aos modelos teóricos e políticos
que estejam na base dos programas a que concorrem, para assim poderem aceder a tais
financiamentos, e com isto maiores poderão ser as probabilidades de os projectos assim aprovados
não corresponderem a reais problemas locais, não responderem às necessidades efectivamente
sentidas pelas comunidades, aparecendo, desta forma, desfasados da realidade.
Aliás, as palavras de um dos entrevistados, quando se referiu às dificuldades/problemas
vividos pela entidade onde trabalha, remete-nos exactamente para o desfasamento entre alguns
dos programas a que concorrem e a realidade dos locais onde actuam:
“Depois também há a rigidez dos programas a que nos candidatamos, e aqui estou a referir-me
sobretudo à área da formação que é a que melhor conheço. Acho que há programas em que as horas da
formação, os conteúdos, as áreas, está tudo já muito delimitado e isso por vezes não corresponde à
realidade no terreno e traz-nos problemas ao nível da execução”.

Tudo isto faz lembrar um pouco as teorias da dependência, as relações entre Centro e
Periferia, em que os primeiros são os detentores do poder, são os decisores e os segundos estão
dependentes daqueles, tendo que se sujeitar aos seus modelos de intervenção, às suas lógicas de
actuação para poderem aceder a alguns financiamentos que supostamente ajudarão a desenvolver
esses países. Pensamos que é um pouco isto que se pode estar a passar hoje com muitas das nossas
entidades de desenvolvimento local, pois para continuarem a existir, a desenvolver as suas acções,
para continuarem a manter os seus técnicos têm que, por vezes, recorrer a modelos de intervenção
que não serão os mais ajustados para os locais onde actuam. Mas, esta forma de actuação é
imediatista e prolonga a dependência. O que se passa é que muitas destas entidades foram criadas
para conseguirem canalizar recursos financeiros vindos dos tais programas comunitários e
também nacionais para os locais (e ainda bem), mas não têm sido capazes de se libertar de tal
dependência entretanto criada e se não o conseguirem fazer rapidamente, se não conseguirem
encontrar outros caminhos, muitas diminuirão drasticamente a sua acção, ou mesmo cessarão a
sua actividade.
Outro dos aspectos apontados pelos técnicos como sendo uma das dificuldades foi,
como vimos, o estabelecimento e/ou a dificuldade em fazer funcionar convenientemente as
parcerias. Isto acontece, segundo alguns, porque não há uma tradição deste tipo de trabalho entre
nós, sobretudo entre os dirigentes que vêem esse tipo de colaborações como invasões do seu
espaço de decisão. Essa dificuldade no estabelecimento de parcerias faz com que existam
sobreposições, com que estejam a fazer-se coisas muito parecidas num mesmo local por entidades
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diferentes, quando seria muito mais rentável serem feitas em conjunto ou desenvolverem-se
acções diferentes de forma concertada. As dificuldades de articulação acontecem sobretudo,
segundo os técnicos que se referiram a este aspecto, com os organismos do Estado, porque, por
exemplo, têm um modo de funcionamento completamente diferente do das entidades que
representam, são muito mais formais, muito mais burocráticos. Houve ainda quem dissesse que
toda a parceria e articulação com outras instituições é feita com base na informalidade, no
conhecimento interpessoal dos técnicos e que muitas parcerias cessam no momento em que um
dos elos (técnicos entenda-se) da cadeia deixa uma das instituições que estão a cooperar, o que
quer dizer que verdadeiramente, nos casos em que é assim, as parcerias ocorrem entre técnicos e
não entre instituições.
Esta dificuldade em se encontrarem parceiros reais e o ter que se encontrar parceiros é,
quanto a nós, outro dos perigos da forma como as entidades locais que estamos a tratar actuam ou
têm que actuar. A verdade é que muitos programas obrigam a que se estabeleçam parcerias, o que
faz com que, em muitos casos, se tenham que arranjar parceiros para que se possam candidatar
aos programas. Ora, esta forma de parceria, por “obrigação”, porque dá jeito ser-se parceiro para
que alguém se possa candidatar, para ajudar no sentido de se cumprir uma formalidade, não pode
efectivamente dar grandes frutos. Isto, quando acontece, subverte toda a lógica do trabalho em
rede, em verdadeira parceria, porque depois quem efectivamente se envolve é uma ou duas das
várias entidades parceiras, aquelas que efectivamente têm interesse nos projectos em causa. Ou, o
que é mais grave ainda, aqueles que aceitam ser parceiros querem contrapartidas interferindo, por
exemplo, no espaço técnico propriamente dito, na definição técnica do projecto, ou seja, aceitam
ser parceiros e dão, por exemplo, todo o apoio logístico para que determinada candidatura avance,
mas querem contrapartidas que muitas vezes não são as que mais interessam tendo em conta os
locais onde se vai actuar e as respectivas populações. Este perigo tem mais probabilidades de
acontecer em casos em que as instituições foram criadas por entidades públicas, como sejam as
Câmaras Municipais, que por vezes dão apoio, entram como parceiros, mas interferem ou
procuram interferir na definição técnica do projecto não duma forma técnica mas sim política.
Vejamos um exemplo duma entidade que teve na sua génese uma série de Câmaras Municipais,
estando alguns dos seus representas na direcção da entidade criada:
“Nós trabalhamos muito com as autarquias locais, com as câmaras, que são muitas vezes nossas
parceiras, o relacionamento é óptimo, mas existem dificuldades porque nós temos que cumprir prazos
que não podemos falhar e é um stress constante porque estamos sempre a ver se a informação que
precisamos delas chega ou não a tempo e isso é complicado, é problemático. Não é só ao nível de ter que
se cumprirem os prazos, mas também ao nível do próprio desenvolvimento local, porque nós temos uma
opinião muito técnica e muitas vezes as autarquias têm opiniões mais políticas, mais políticas do que
técnicas e nós temos que tentar contornar estas situações e tentar satisfazer os dois interesses ao mesmo
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tempo e às vezes é complicado esse trabalho com as autarquias, é difícil gerir este relacionamento e nem
sempre resulta...”.

Nos casos em que isto acontece parece-nos que estamos perante outro tipo de
dependência. Trata-se duma dependência política, ou seja, as instituições não governamentais de
desenvolvimento local necessitam muitas vezes desses parceiros para poderem desenvolver
acções, mas depois pode acontecer que eles aceitem ser parceiros mediante contrapartidas,
interferindo politicamente nos projectos. Será que esta dependência faz com que sejam os
parceiros políticos a definir o tipo de acções a desenvolver e os locais onde se vai actuar tendo por
base de tal definição critérios não propriamente técnicos, mas sim políticos, que faz, por exemplo,
com que se canalizem as acções para locais onde os votos dos munícipes sejam mais
significativos? Pensamos que isto pode ocorrer.
Esta dependência pode ser ainda mais notória nos casos em que associada a uma
dependência política anda uma dependência financeira, ficando a acção das instituições em
análise à mercê de mudanças político-partidárias. Como vimos acima, a forte dependência política
e financeira de órgãos do Estado (Governo e Câmara Municipal, 2 casos, e Câmara Municipal
noutros 2) foi assumida por 4 técnicos como uma das dificuldades/problemas vividas pelas
instituições que representam, porque precisamente essa tão grande dependência faz com que
mudanças político-partidárias se traduzam em dificuldades sérias para as instituições que estão
ligadas a esses órgãos do Estado, que sintetizamos nos seguintes pontos:
–

alteração do panorama político a nível central e local fez com que corpo técnico
viva momentos de grande instabilidade fruto de mudanças dos órgãos directivos,
que se traduziram em mudanças de linhas orientadoras e estratégias de acção, numa
invasão do trabalho técnico, ficando estes sem saber, durante algum tempo, que
iniciativas iam continuar;

–

alteração do panorama político local fez com que as instituições vivam momentos
de incerteza quanto ao seu futuro imediato, porque os novos actores políticos
deixaram de apoiar financeiramente as instituições que anteriormente eram apoiadas
por outros.

Assim, e tendo em conta os relatos dos nossos entrevistados, muitas das instituições em
questão vivem debaixo de fortes dependências: financeiras, políticas, e político-financeiras. Ora,
esta realidade condicionará a acção de muitas delas. Pensamos que podemos avançar com a ideia
de que a definição estratégica de acção de muitas delas se faz tendo por base estas dependências.
E isto pode fazer com que nem sempre os verdadeiros problemas locais estejam a ser resolvidos,
nomeadamente aqueles que têm a ver com o que particularmente nos interessa, que é a educação e
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a formação dos adultos, podendo haver o perigo de esta aparecer duma forma descontextualizada,
funcionando em alguns casos mais como uma fonte de financiamento das instituições do que
propriamente como forma de resolver problemas locais, ou por se ver nela um instrumento
essencial de desenvolvimento local.
Foram apontadas algumas soluções para a resolução dos problemas referidos, ou melhor
para parte dos problemas referidos, porque só avançaram com soluções para a resolução dos
problemas financeiros, das parcerias e das dependências políticas, que foram precisamente os
mais enunciados, como vimos. Assim, relativamente às soluções avançadas para ultrapassar as
dificuldades financeiras, identificámos 8 tipos de soluções, 6 das quais de ordem externa e 2 de
ordem interna. Quanto às soluções externas, temos: a existência duma política Estatal de
desenvolvimento local que apoie financeiramente estas entidade (6 técnicos); a alteração dos
modos de financiamento realizado às entidades, quer os vindos dos programas comunitários e
nacionais, quer os efectuados pela Segurança Social (5 técnicos); o apoio financeiro do poder
local às entidades (3 técnicos); a aproximação à Segurança Social como forma de obter outros
financiamentos (criação duma nova associação para estabelecer protocolos com ela, transformar a
associação numa IPSS, e negociar com a Segurança Social a criação e gestão dum Centro
Comunitário - 3 técnicos); o recorrer a outras formas de financiamento (mecenato – 1 técnico); e a
imparcialidade nos critérios de atribuição das subvenções financeiras (1 técnico). Quanto às
soluções internas, temos: o encontrar esquemas alternativos de auto-financiamento (pela prestação
de serviços pagos – 6 técnicos, 2 dos quais alertaram que tal solução nunca poderá ir contra o
estatuto e a filosofia de acção das entidades que representam); e o investimento dos sócios
fundadores da entidade de forma a financiar o pagamento dos salários dos funcionários da
entidade (1 técnico).
Relativamente às dificuldades no estabelecimento e funcionamento das parcerias, as
soluções avançadas passaram todas pelos outros e podem ser resumidas na mudança de
mentalidade das pessoas que estão à frente das outras instituições (4 técnicos).
Por fim, foi avançada como solução para a não existência de dependências políticas, ou
melhor, para uma não transferência dessa dependência para o campo técnico, uma solução de
carácter externo: a mudança de mentalidade dos responsáveis políticos, de forma a não realizarem
a substituição de pessoas e/ou programas de acção com base apenas no critério partidário (2
técnicos).

6.2.2.7. Materiais e documentos escritos

As instituições produzem vários tipos de documentação escrita, sendo de destacar, tendo
em conta os testemunhos dos entrevistados: planos anuais de actividades (todas as ONGDL – 22);
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relatórios anuais de actividades, onde se incluem dossiers vários (pedagógicos, de avaliação, etc.)
(20); documentos de informação/divulgação da entidade e das suas actividades, desde brochuras,
publicação em jornais, revistas, jornais ou páginas informativas próprias, até páginas na Internet
(18 instituições usam/produzem um ou mais destes meios de divulgação); estudos (publicados ou
não, sendo a forma mais comum de publicação o livro), uns de âmbitos geral, ou seja, de
caracterização das zonas de intervenção onde as entidades actuam como sejam os Planos de
Desenvolvimento Local das entidades gestoras do Programa LEADER, ou outros documentos do
mesmo género (9 instituições), outros relativos a projectos e/ou actividades específicas
desenvolvidas pelas instituições (9 instituições, das quais 4 têm também os estudos de âmbito
mais geral); candidaturas a programas (referida por 12 instituições). O Quadro seguinte sintetiza
todo o tipo de material escrito produzido pelas instituições, segundo os entrevistados.
Quadro nº 45 – Materiais e documentos escritos produzidos pelas ONGDL
Materiais
Planos anuais de actividades
Relatórios anuais de actividades
Documentos de informação/divulgação da instituição e suas acções
Estudos
Elaboração de candidaturas
Apoio a publicações externas
Documentos divulgação/promoção da zona geográfica onde actuam
Manuais de formação
Revistas temáticas

Nº de ONGDL
22
20
18
14
12
5
4
3
2

Quanto à responsabilidade da produção dos diferentes materiais, verificou-se que em
grande parte dos casos ela é interna, ou seja, dos membros das instituições (17 - 77%). Só em 5
instituições há participação de elementos externos na produção de parte dos documentos escritos.
Os técnicos são os únicos recursos humanos que estão presentes, em todas as entidades,
na produção total ou parcial da documentação escrita, exceptuando os 3 casos das instituições que
não têm equipas técnicas. Na verdade, nos casos onde há equipas técnicas constituídas, apenas em
2 deles os técnicos não participam na sua globalidade na produção de um tipo de material, o de
divulgação da entidade, pois num deles a responsabilidade é do dirigente/técnico (coordenador da
equipa técnica) e da direcção, e no outro é da responsabilidade de parte da equipa técnica e do
conselho de administração. Quanto aos dirigentes, eles participam: na produção de todo material
escrito (em 3 instituições onde não há equipas técnicas e noutra onde existe tal equipa); na
produção de material de divulgação da instituição (em 2 instituições); e na produção de material
de divulgação da instituição e nos planos e relatórios anuais de actividades (numa instituição).
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Quadro nº 46 – Responsabilidade na produção dos materiais e documentos escritos*
Responsabilidade interna
Equipa técnica
Dirigentes/técnicos
Equipa técnica e elementos da direcção
Equipa técnica e administrativa (na concepção e execução informática)
- Equipa técnica
- Equipa técnica e direcção
- Equipa técnica + serviços administrativos + direcção + conselho fiscal + assembleia geral
-

Equipa técnica e Gabinete de planeamento, avaliação e controle

Parte da equipa técnica e/ou gabinete de planeamento, avaliação e controle + conselho de
administração
Subtotal
Responsabilidade interna e externa
-

-

Equipa técnica e assessoria externa

-

Dirigentes/técnicos

-

Dirigentes/técnicos e colaboradores externos
Equipa técnica

-

Equipa técnica e conselho consultivo
Dirigente/técnico (coordenador técnico) + equipa técnica + formadores externos
Dirigente/técnico (coordenador técnico) + equipa técnica
Dirigente/técnico (coordenador técnico) e direcção

Tipo de material produzido
Todo
Todo
Todo
Todo
- Estudos
- Material de divulgação
- Planos e relatórios anuais
de actividades (avaliações)
- Planos e relatórios anuais
de actividades (avaliações)
- Material de divulgação

Tipo de material
Planos e relatórios anuais de
actividade (avaliações).
Estudos
- planos e relatórios anuais de
actividades
- revista
- planos e relatórios anuais de
actividades (avaliações).
Candidaturas
- estudos
- manuais de formação
- planos e relatórios anuais de
actividades
- material de divulgação

Subtotal
Total

Nº de
ONGDL
11
2
1
1

1

1
17
Nº de
ONGDL
2
1

1

1
5
22

* Neste tipo de distinção não incluímos a contratação de serviços externos para a execução gráfica de documentos.

Assim, como vemos, grande parte da responsabilidade da produção do material escrito
concebido e produzido pelas instituições é dos técnicos, o que torna evidente o uso da escrita por
parte destes e pressupõe a existência de autonomia para o fazerem, bem como a possibilidade de,
pelo menos em parte da documentação produzida, como sejam os estudos, a produção de manuais
pedagógicos, justificações de candidaturas, entre outros, existir mobilização de conhecimentos
abstractos para realizarem a construção desses documentos.
6.2.3. Contextos de trabalho dos técnicos
Para abordarmos a questão dos contextos de trabalho dos técnicos procurámos tentar
perceber: o que fazem efectivamente no seu quotidiano; que uso ou usos fazem da escrita; como
vêem o seu grau de autonomia em relação às suas actividades; como normalmente agem mediante
situações que consideram problemáticas; qual o grau de satisfação em relação às suas condições
de trabalho, ao seu desempenho e ao desempenho da instituição que representam.
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6.2.3.1. Actividades

Já anteriormente nos referimos aos cargos dos entrevistados. Agora pretendemos
perceber o que fazem estes os três tipos de recursos humanos nos seus contextos de trabalho. Para
tal distinguimos seis tipos actividades: técnicas (diagnóstico, planeamento, concepção,
implementação, acompanhamento, execução das acções, avaliação das mesmas, acções de
intervenção comunitária, entre outras); coordenação de equipas técnicas; gestão (gestão corrente
da instituição ou de espaço por que são responsáveis, gestão dos recursos humanos e materiais da
instituição ou do espaço por que são responsáveis, gestão financeira); direcção (por serem
dirigentes, ou por representarem a direcção da entidade a que pertencem); administrativas
(realização de ofícios, informações, entre outras); e outras (formação, actividades auxiliares, entre
outras).
Os técnicos têm, essencialmente, actividades técnicas, normalmente fazem-no em áreas
diferentes de trabalho (apenas 2 realizam diferentes acções dentro da mesma área de intervenção);
4 deles afirmaram realizarem também actividades administrativas; e apenas 1 deles costuma
representar a direcção da sua associação em encontros, sendo também representante da sua
associação nos órgãos sociais de uma associação nacional de associações de desenvolvimento
local, tendo por isso, na verdade, actividades de tipo directivo.
Quanto aos técnicos coordenadores de equipas técnicas, todos têm, para além da
actividade de coordenação técnica, actividades de execução técnica (3 dos quais exercem as suas
actividades dentro da mesma área de intervenção); 4 têm também actividades de gestão (1 de
gestão corrente da instituição e 3 de gestão dos espaços que são da sua responsabilidade) e
administrativas; e 2 têm, para além da coordenação e execução técnica, actividades de direcção ao
serem seus representantes em encontros e reuniões (1 deles), ou dentro do local de trabalho
assumindo algumas funções delegadas pelo administrador delegado e fora da instituição como
presidente duma cooperativa em representação da direcção da associação a que pertence (o outro
dos técnicos).
Por fim, os dirigentes/técnicos têm também actividades técnicas: 5 de coordenação
técnica e de execução técnica e 3 têm actividades técnicas e não de coordenação técnica porque
nestes casos não existe uma equipa técnica constituída. Para além disso, todos têm actividades de
gestão; 6 referiram ter também actividades administrativas e 6 referiram-se ainda a outro tipo de
actividades. Entre os dirigentes/técnicos que referiram que as suas actividades eram
essencialmente de coordenação técnica, elegemos um excerto da entrevista de um deles, porque
não só explicitou a forma como a coordenação é feita, e é feita de uma forma que a nós nos
interessa particularmente porque motiva a reflexão dos técnicos, mas também porque ao referir-se
às suas actividades apontou ter sob sua responsabilidade a democratização do espaço que
coordena, aplicando nessa actividade muito do conhecimento abstracto oriundo da licenciatura
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recentemente concluída. Ora, estão aqui reunidos três aspectos que nos interessam muito:
contextos onde se promove a reflexão dos técnicos, o que, em nosso entender, é um factor capaz
de tornar a potencialidade educativa dos contextos de trabalho em educativos efectivamente;
contextos de trabalho democráticos, ou seja, onde os técnicos terão um grau de autonomia
elevado, o que, em nosso entender, dará maior liberdade para poderem fazer uso do conhecimento
abstracto; e o uso efectivo que este actor afirmou fazer de um conhecimento abstracto vindo da
sua formação académica, o que poderá fazer pressupor que este é um contexto onde se valoriza o
uso do conhecimento abstracto:
“...Neste momento estou também, porque o trabalho que desenvolvi na licenciatura e no estágio teve a
ver com as questões da democracia e da participação, estou a coordenar todo o trabalho que estamos a
fazer de democratização deste Centro de Educação e Formação e da gestão também do Centro de
Educação e, portanto, aí tenho estado presente nas reuniões que fazemos tendo em vista esse objectivo,
onde participam também os formadores e formandos. Portanto, estou a coordenar esse trabalho de
democratização e gestão deste espaço (...). Mas é muito um trabalho de coordenação técnica que passa,
essencialmente, pelo levá-los a reflectir sobre a tomada de decisões, sobre o que fazemos, ou pensamos
vir a fazer. Porque é que fazemos assim e não assado? É sobretudo este tipo de trabalho que eu tenho, é
um trabalho que passa muito pela reflexão, pela planificação do que vamos fazendo…”.

Voltando à globalidade dos entrevistados, vimos que todos eles realizam actividades
técnicas, sendo estas, naturalmente, mais assumidas pelos técnicos e técnicos coordenadores. As
actividades de coordenação de equipas técnicas são assumidas por 12 entrevistados (7 técnicos
coordenadores e 5 dirigentes/técnicos), 12 têm actividades de gestão (8 dirigentes/técnicos e 4
coordenadores técnicos), 11 têm actividades de direcção (8 dirigentes/técnicos, 1 técnico e 2
técnicos coordenadores), 14 também realizam actividades administrativas (6 dirigentes/técnicos, 4
técnicos e 4 técnicos coordenadores) e 6 referiram-se a outro tipo de actividades
(dirigentes/técnicos). O Quadro que apresentamos mostra as diferentes combinações que
encontrámos.
Quadro nº 47 – Tipo de actividades exercidas por tipo de técnicos
Actividades/tipo de técnicos

1

Técnicos

3

Técnicos coordenadores

1+2

1+5

1+4+5

3

1

1

1+2+3+5

1+2+4

4

2

3

1

3

1

4

2

1+2+3+4+6

1+3+4+5+6 1+2+3+4+5+6

Total
7

Dirigentes/Técnicos
Total

1+2+3+4+5

7
2

2

3

1

8

2

2

3

1

22

Legenda: 1 (actividades técnicas), 2 (actividades de coordenação de equipas técnicas), 3 (actividades de gestão), 4 (actividades de direcção), 5
(actividades administrativas), 6 (outras actividades).

Assim, como já referimos, os entrevistados têm mais que uma actividade e normalmente
fazem-no em diferentes áreas de intervenção. Com isto não queremos dizer que as façam em igual
proporção, por exemplo o facto de 14 dos entrevistados terem referido também realizarem
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actividades administrativas não quer dizer que as realizem de forma proporcionalmente igual ao
desempenho de actividades técnicas.
Este aspecto está intimamente ligado ao que vamos tratar de imediato, que é a forma
como nestes contextos os técnicos costumam trabalhar, ou seja, se normalmente têm uma única
actividade ou se exercem várias97.
Tal como antes, também quando nos referimos ao trabalho dos técnicos em geral o que
se verifica é que não há nenhuma instituição onde os técnicos tenham uma actividade única. De
acordo com os entrevistados, em mais de metade delas (59% - 13 instituições) o normal é os
técnicos terem várias actividades consoante as circunstâncias e as necessidades. Nas restantes 9
entidades existe um pouco mais de formalidade e a divisão das actividades pelos técnicos é mais
notória, mas não de forma muito rígida, senão vejamos: técnicos com actividades específicas, com
outras actividades noutras áreas técnicas e com actividades em áreas não técnicas, como por
exemplo, administrativas (2 instituições); técnicos com actividades específicas e com outras
actividades noutras áreas técnicas (5 instituições); e técnicos com actividades específicas dentro
duma só área de trabalho (2 instituições). Assim, podemos notar aqui uma certa gradação,
aumentando o grau de rigidez do primeiro caso até este último. É de referir que estas últimas
instituições estão organizadas por departamentos ou estruturas semelhantes. No entanto, isto não
parece querer dizer muito relativamente a uma conexão que eventualmente pudesse ser feita entre
as entidades estarem organizadas por departamentos ou estruturas semelhantes e haver uma
divisão de actividades mais rígida, pois as restantes 7 entidades organizadas de maneira
semelhante não têm sequer este grau de formalidade. O que eventualmente pode acontecer, e em
pelo menos um dos casos acontece, é que apesar de as entidades estarem organizadas por
departamentos os técnicos pertencem a mais que um deles.
Seja como for, o que é importante realçar é que estes contextos de trabalho parecem
caracterizar-se por um nível de informalidade grande, onde a flexibilidade e a polivalência são
características dos técnicos que neles trabalham.

6.2.3.2. Usos da escrita

Ligado ao aspecto da realização de várias actividades estará certamente o uso, ou usos
diferenciados da escrita. Já antes vimos, de acordo com os entrevistados, que os técnicos são
responsáveis por grande parte da produção do material escrito das suas entidades. Vejamos agora
que usos fazem estes entrevistados da escrita no decorrer da sua ocupação.
Os entrevistados afirmaram usar a escrita com frequência (6) ou com muita frequência
(16) no desenrolar da sua ocupação, 10 dos quais fazem-o diariamente. Ora, isto quer dizer que
ela é um forte instrumento de trabalho destas pessoas. Mas qual é exactamente o papel que a
97

Devemos elucidar que aqui considerámos como técnicos todos os que desempenham funções técnicas. O que quer
dizer que os contextos de trabalho onde não existem equipas técnicas constituídas e essas funções são
desempenhadas por parte dos dirigentes que formam essas entidades também foram consideradas (três
instituições estão nestas condições, como dissemos já).
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escrita desempenha nestes contextos? Ela é usada como um instrumento de prolongamento de
reflexão sobre a acção? Como um instrumento de transporte/uso de conhecimento abstracto para a
acção? Se sim, de que forma? É usada como maneira de formalizar saberes da acção? É usada
para dar cumprimento a questões burocráticas, para dar cumprimento a constrangimentos internos
e externos?
O levantamento destas questões não deve fazer pressupor que estejamos em condições
de lhes responder na sua globalidade. Na verdade, o que pretendemos e nos foi possível realizar
nesta fase foi uma aproximação às mesmas. Assim, vamos dar conta dos diferentes usos
manifestados pelos actores em causa, procurando vislumbrar nos mesmos, quer por referência
directa dos entrevistados, quer por suposição nossa, eventuais usos reflexivos, mobilizadores de
conhecimento abstracto, entre outros.
A maior parte dos entrevistados usa a escrita para elaborar candidaturas a programas a
que concorrem (14 – 64%), sendo de destacar os técnicos e os técnicos coordenadores neste tipo
de uso (6 em 7 e 5 em 7, respectivamente). O uso que seguidamente foi mais referido foi o da
realização de informações/ofícios (12 entrevistados – 55%), sendo de destacar neste tipo de uso os
dirigentes/técnicos (6 em 8) e os técnicos coordenadores (5 em 7). É de destacar ainda o uso para
a elaboração de relatórios de actividades intermédios e finais (11 entrevistados – 50%, sendo de
destacar os dirigentes/técnicos, 5 em 8) e para a realização de estudos/projectos (8 dos
entrevistados – 36%, metade dos quais são dirigentes/técnicos). O Quadro abaixo dá-nos conta
dos diferentes usos da escrita referidos pelos entrevistados, alguns dos quais se interceptam.
Quadro nº48 – Usos da escrita no decorrer da ocupação dos técnicos
Tipo de recursos humanos/tipo de usos

Técnicos

1. Candidaturas
2. Informações/ofícios
3. Relatórios de actividades
4. Estudos/projectos
5. Organização pessoal da actividade diária (anotações...)
6. Comunicação com entidades gestoras de programas e/ou com parceiros
7. Planos de actividades
8. Material de divulgação das actividades da entidade
9. Registo das actividades desenvolvidas pela entidade
10. Regulamentação/formalização de situações de trabalho
11. Preparação de reuniões
12. Elaboração de planos de formação
13. Documentos para o reconhecimento de competências dos formandos
e para a formação
14. Editorial da revista

Dirigentes
/técnicos
3
6
5
4
2
0
1
2
0
1
1
1

Total

6
1
3
2
1
1
2
0
1
0
0
0

Técnicos
coordenadores
5
5
3
2
1
3
1
1
1
1
1
0

0

1

0

1

0

0

1

1

14
12
11
8
5
4
4
3
2
2
2
1

Como vemos pelo quadro apresentado, foram identificados 14 diferentes usos da escrita.
Alguns desses usos podem ser enquadrados na tipologia que criámos: uso burocrático-normativo;
uso reflexivo; e uso mobilizador de conhecimento abstracto. Admitimos que alguns dos usos
identificados no quadro poderão ser simultaneamente reflexivos e mobilizadores de conhecimento
abstracto, por exemplo. Com isto queremos dizer que o enquadramento que fazemos não é rígido.
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Assim, identificámos como usos claramente burocrático, administrativo, normativo da
escrita: as informações/ofícios, as comunicações com entidades gestoras de programas e/ou com
parceiros e os usos que visam a regulamentação/formalização de situações de trabalho. Estes usos
não serão, em princípio, mobilizadores de conhecimento abstracto nem reflexivos sobre a acção,
tratando-se essencialmente de usos que dão cumprimento a uma série de constrangimentos
internos e externos.
Quanto ao uso da escrita para se reflectir sobre a acção, ou como um prolongamento da
reflexão sobre a acção, pensamos que os que mais potencialidades podem ter quanto a este
aspecto serão os relatórios de actividades, sempre que neles estejam enquadrados momentos de
avaliação. Aliás, um dos entrevistados fez referência a este tipo de documento, afirmando
precisamente que uma das finalidades do mesmo é a reflexão sobre o que se fez, estando, neste
caso, evidente o uso reflexivo da escrita sobre a acção:
“...depois uso também para a produção de relatórios relativos a cada curso, onde incluímos a avaliação
dos mesmos. Nem sempre conseguimos fazer isto em relação a todos os cursos, mas tentamos. São
essenciais e são eles que nos servem de base para as próximas acções. Portanto a finalidade é sobretudo
essa, é a reflexão sobre o que vamos fazendo...”.

Pensamos ainda que poderão ser enquadrados no uso reflexivo os usos da escrita
referentes à organização pessoal da actividade diária e à preparação de reuniões.
Relativamente aos usos que poderão ser enquadrados no uso mobilizador de
conhecimento abstracto, pensamos estarem nestas condições, sobretudo: a elaboração dos
estudos/projectos, a elaboração de candidaturas, a realização de planos de formação e a realização
de documentos para se fazer o reconhecimento de competências dos formandos e para a própria
formação. Um dos entrevistados que referiu usar a escrita para a realização dos planos de
formação da sua instituição foi muito claro quanto ao uso deste tipo de conhecimento:
“...depois de forma não tão frequente também uso por exemplo para a fundamentação do nosso plano de
formação e esse plano tem uma grande parte de fundamentação teórica que sou eu que faço. Depois cada
técnico faz também uma parte relativa ao projecto ou acções pelas quais ficará responsável...”.

Relativamente à construção de candidaturas, foram vários os que se referiram, por
exemplo, à “cada vez maior exigência em termos de fundamentação e explicação dos projectos a
desenvolver”, aos “diversos tipos de justificações que têm que se dar”, entre outros aspectos
indiciadores de usos de conhecimento abstracto. Um deles afirmou claramente usar o
conhecimento abstracto para construir as candidaturas:
“Eu tenho sob a minha responsabilidade a parte da formação e sou eu que faço tudo, inclusive as
candidaturas e isso obriga-me a um pesquisa teórica e não só, grande. Eu vou trabalhando, vou pondo as
ideias no papel e depois dessa pesquisa passo para a elaboração, para a redacção final da candidatura”.
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Para terminar, gostaríamos de reforçar a ideia de que a escrita é um forte instrumento de
trabalho destes entrevistados e dos técnicos em geral destas instituições, pois, como vimos acima,
eles são os grandes responsáveis pela produção do material escrito das entidades em que
trabalham. Interessa realçar igualmente a existência de diferentes tipos de usos dados a essa
escrita.

6.2.3.3. Autonomia dos entrevistados relativamente às actividades desempenhadas

Muitas das questões que fomos colocando até aqui estão relacionadas com a questão da
autonomia daqueles que trabalham nestes contextos e dos próprios contextos. Autonomia interna,
portanto proveniente dos próprios contextos de trabalho, que se materializa, por exemplo, na
liberdade dada aos técnicos por parte das direcções para realizarem ou para proporem as acções a
incluir nos planos de actividades das entidades e a autonomia determinada por factores externos
(políticas de financiamento dos programas, etc.), que inclusive pode sobrepor-se e na realidade
fazer diminuir, ou limitar uma autonomia interna real. Uma aproximação à questão da autonomia
daqueles que nestas organizações trabalham é feita de seguida, através da representação que os
entrevistados têm da sua autonomia.
Antes de nos debruçarmos especificamente sobre esta questão gostaríamos de relembrar
que já fizemos alguns comentários relativos à autonomia dos técnicos em geral. Falámos disso
quando nos referimos à responsabilidade da realização do planeamento e avaliação das
actividades das instituições, falámos desse aspecto também quando abordámos a questão da
produção dos materiais escritos, tendo avançado com a ideia da existência de autonomia dos
técnicos tendo em conta estes dois aspectos. Fizemos ainda uma outra referência à questão da
autonomia dos técnicos tendo em conta a presença ou não de dirigentes nos contextos de trabalho
não tendo, na altura, realizado uma ligação directa entre a presença destes em tais contextos e uma
perda da autonomia por parte dos técnicos. Portanto, e tendo em conta apenas esses aspectos,
podemos avançar com a ideia da existência de autonomia por parte dos técnicos. Vejamos agora o
que os entrevistados acham da sua autonomia.
Foram consideradas, à partida, oito diferentes actividades, deixando-se ainda em aberto
a possibilidade de referência a qualquer outro tipo de actividade que não estivesse enquadrada
naquelas, o que não veio a suceder. As actividades consideradas foram: técnicas; técnicas e/ou de
execução na área específica da educação/formação de adultos; administrativas; de direcção
(exercício de actividades directivas ainda que possam não ser dirigentes); gestão de recursos
materiais afectos à sua acção; gestão de recursos humanos subordinados; definição de actividades
a incluir nos planos de actividades anuais das respectivas entidades; e delineamento de acções
estratégicas, como seja a contratação de pessoal, a aquisição de recursos técnicos, a definição da
formação do pessoal, entre outras. Para cada uma destas actividades foi considerada a
possibilidade da não realização das mesmas e dada uma escala relativa à representação do grau de
autonomia dos entrevistados (nulo, pouco, médio, elevado e muito elevado).
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Como podemos ver pelo Quadro seguinte, há uma grande concentração de respostas nos
níveis mais altos de autonomia, ou seja, no elevado e no muito elevado. A única excepção diz
respeito ao delineamento de acções estratégicas, onde o grau mais apontado foi o médio. Assim, a
primeira conclusão a tirar é que, de forma geral, o grau de autonomia dos entrevistados estará
entre o elevado e o muito elevado.
Se fizermos uma análise dos dados por tipo de entrevistado (técnicos, técnicos
coordenadores e dirigentes/técnicos), verificamos que não chegamos a uma leitura muito diferente
da anterior, notando-se, no entanto, um aumento da autonomia à medida que passamos dos
técnicos para os dirigentes/técnicos. Na verdade, estes, na generalidade das actividades
consideradas, têm graus de autonomia muito elevados ou elevados. Os técnicos coordenadores
têm graus de autonomia elevados ou muito elevados na generalidade das actividades, a única em
que se verificou uma maior concentração de respostas destes técnicos no grau de autonomia
médio foi no delineamento de acções estratégicas. Quanto aos técnicos, foram aqueles onde mais
concentrações de respostas no grau médio ocorreram. No entanto, nas actividades técnicas e nas
técnicas e/ou de execução na área específica da educação/formação de adultos, a maior
concentração de respostas ocorreu no nível elevado.
Quadro nº 49 – Autonomia dos técnicos por actividade desempenhada
Grau de autonomia/
actividades
Técnicas

Direcção

Administrativas

Educação/formação (técnicas e/ou de
execução)
Gestão de recursos materiais afectos à
sua acção
Na gestão de recursos humanos que lhe
são subordinados
Na definição de actividades a incluir no
plano de actividades anual da sua
entidade
No delineamento de acções estratégicas
(p.e. aquisição de recursos técnicos,
contratação, formação de pessoal, etc.)

Não tem este tipo
de actividade
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

0
0
0
6
5
0
3
3
2
1
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
3
0
0

Nulo
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pouco
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Médio
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

1
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
1
3
1
0
4
0
1
4
1
1
2
4
1

Elevado
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

4
2
2
1
2
4
1
3
3
4
3
3
3
3
3
0
6
1
2
5
2
1
2
3

Muito
Elevado
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

1
5
6
0
0
4
1
1
3
0
2
4
1
3
5
1
1
3
1
1
5
0
1
4

Total
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

Nota: os algarismos que aparecem no quadro referem-se ao número de entrevistados que referiram não ter determinada actividade ou ao grau de
autonomia que afirmaram ter relativamente às actividades que realizam.
Legenda: a) – técnicos; b) – técnicos coordenadores; c) – dirigentes/técnicos

7
7
8
7
7
8
7
7
8
7
7
8
7
7
8
7
7
8
7
7
8
7
7
8
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Desta forma, pensamos poder afirmar que os entrevistados em causa (que acabam todos
por poderem ser considerados técnicos, porque todos têm essas actividades) têm um grau de
autonomia considerável. O mesmo pensamos poder dizer em relação a todos os técnicos destas
entidades, tendo em conta as considerações tecidas anteriormente relativamente a este aspecto.
Ora, isto faz-nos pressupor que eles estarão em condições de mobilizarem conhecimento abstracto
para a sua acção, o que, aliás, já antes foi confirmado quando nos referimos, por exemplo, à
utilidade da formação académica e profissional para o trabalho dos entrevistados.
No entanto, falta perceber melhor a maneira como ele é usado e falta também perceber
melhor até que ponto a autonomia destes actores é determinada também por factores externos ao
contexto de trabalho. Ou seja, os técnicos podem sentir que têm um grau de autonomia
considerável pensando apenas em aspectos internos e não estarem a considerar os tais factores
externos, que podem reduzir efectivamente a margem de manobra destes actores, impondo-lhes,
por exemplo, regras tais que eles para poderem desenvolver as acções têm que se sujeitar a elas.
Este aspecto é, pensamos, um factor muito importante na forma como o conhecimento abstracto
pode estar a ser usado.
Um dos entrevistados, ao referir-se ao seu grau de autonomia em relação às suas
actividades de educação/formação de adultos, tocou exactamente neste aspecto, demonstrando que
a autonomia não é apenas determinada por factores internos, mas também por factores externos.
Pode até haver grande autonomia interna, mas se o contexto de trabalho em si é fortemente
determinado por factores externos (financiamentos, programas e suas regras, etc.) a autonomia
real será, em nosso entender, sempre afectada e com isso a forma como se usa o conhecimento
abstracto. Vejamos o que disse uma das entrevistadas:
“...durante o URBAN o grau de autonomia era muito elevado porque não tinha que me cingir aos
itinerários de qualificação e a todas essas coisas. Actualmente, aos programas a que nos vamos
candidatando, nomeadamente ao POEFDS98, a Inserção e Emprego, temos que nos cingir mais a
quadros já pré-estabelecidos e aí a nossa autonomia já não é tão grande, fica muito mais dependente
daquilo que já está pré estabelecido. Portanto, há aqui uma grande diferença em realizarmos a formação
duma forma ou de outra. É assim, se eu fizesse um curso de jardinagem integrado no URBAN não
planearia como tenho que planear para uma Inserção e Emprego, por exemplo, e tinha capacidade para
o fazer. Agora, estou realmente cingida às candidaturas a programas que por si obrigam a determinados
planos e, com as vantagens que isto também tem, isto corta-nos alguma da nossa autonomia. Portanto,
no momento diria que a minha autonomia em termos dessa actividade é média“.

Para terminar, gostaríamos de ilustrar com um caso em que, uma vez mais, a promoção
da reflexão sobre aquilo que se faz e a autonomia no contexto de trabalho parecem ser evidentes.
Assim, a propósito do grau de autonomia relativo à definição de actividades a incluir no plano
anual de actividades da instituição, a entrevistada referiu o seguinte:
98

POEFDS – Programa Operacional de Emprego, Formação e Desenvolvimento Social.
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“É muito elevado. Mas atenção, tudo isto passa sempre por uma reflexão e por uma gestão conjunta,
passa sempre por uma negociação. Quando nós passamos para estas questões, para essa definição já
levamos o trabalho feito, o que nos permite justificar o porquê das coisas. Quer dizer, há momentos de
reflexão anteriores e quando vamos definir as coisas e decidir certas coisas, elas já foram muito
reflectidas, muito pensadas.”

6.2.3.4. Situações problemáticas do quotidiano de trabalho

Todos os entrevistados referiram ter vivido situações imprevistas que os levaram a ter
dúvidas quanto às atitudes a tomar. Na verdade, uma parte significativa deles afirmou que o
imprevisto e a incerteza são constantes, fazem parte do seu quotidiano de trabalho (6) e outros
afirmaram que tal ocorre com muita frequência (4).
Alguns disseram também que a maior parte dos imprevistos ocorreram ao longo do
primeiro ano de trabalho (4). Um destes referiu-se ao facto de nessa altura os imprevistos terem
sido tantos e de vária ordem que hoje ele e os colegas vivem com eles de forma natural:
“Já me aconteceram e quase todos, ou os mais significativos, no primeiro ano em que trabalhei aqui. Era
tudo imprevisto, muito do que me aconteceu nesse ano foi totalmente imprevisto para mim (...). Agora já
criámos resistências e já nada nos afecta, nos admira, ou preocupa...”.

Com base nos relatos realizados identificámos quatro grandes tipos de imprevistos,
tendo como critério a origem do imprevisto. Essas fontes principais de imprevisto subdividem-se.
Os tipos de imprevistos mais referidos pelos inquiridos foram os que remetem para o
relacionamento com a política central (10 entrevistados) e para o contexto interno de trabalho (7
entrevistados). Trata-se, portanto, de imprevistos de origem externa e de origem interna ao local
de trabalho.
Quadro nº 50 – Origem dos imprevistos no trabalho dos técnicos
Fontes de imprevisto

Nº de referências*

Relacionamento com a política central

10

Contexto interno de trabalho

7

Relação com os destinatários

6

Políticas e parcerias locais

6

* O total de referências é superior aos dos técnicos entrevistados, porque foram vários a apontar mais que um imprevisto.

Estas fontes subdividem-se. Assim, nos imprevistos resultantes das interacções entre os
membros do contexto de trabalho temos imprevistos que surgem: ao nível da gestão de recursos
humanos (2); da interacção dos técnicos com as direcções (2); do relacionamento entre
colegas/técnicos (1); ao nível da forma como a coordenação técnica era efectuada, que era feita a
meio tempo e que, por isso, se traduzia em muitas incertezas quanto às atitudes a tomar (1); e da
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constatação da incapacidade técnica para a realização de projectos aprovados (1). Muitos destes
imprevistos traduzem-se em conflitos entre aqueles que estão implicados no imprevisto.
Nos imprevistos resultantes das interacções com os públicos das acções desenvolvidas
ou a desenvolver, os problemas têm surgido com formandos (4), agricultores e comunidades
rurais (1) e com a comunidade em geral de uma zona urbana onde se desenrolou um projecto de
desenvolvimento local (1). Estes imprevistos são de ordem diferente. Os imprevistos que surgem
com os formandos ocorrem no desenrolar das acções a que eles aderiram ou pretendem aderir
(portanto na altura da sua selecção). Os imprevistos com os agricultores/comunidades rurais ou
com a comunidade urbana são de outra natureza e reportam-se a casos de não adesão por parte
destes àquilo que foi diagnosticado, planeado e executado pelos técnicos, o que se traduziu numa
ou em várias situações imprevistas e problemáticas para estes.
Cremos valer a pena trazer aqui os excertos das entrevistas referentes a estes dois
últimos casos, porque são ilustrativos do que se poderá passar nas situações em que as populações
não são devidamente consultadas, ou em que os terrenos não são devidamente estudados e
realmente conhecidos. Estas são duas fontes de graves problemas no desenrolar de programas de
desenvolvimento local mais do que identificadas, mas que, como se pode verificar, continuam a
existir:
“É assim, neste trabalho do desenvolvimento rural a rotina acaba por não ser muita e então na
implementação dos projectos deparamo-nos com vários problemas que não estávamos nada à espera,
como sejam os confrontos com os agricultores, pronto sobre determinadas coisas, sobre a implementação
de acções com as quais as pessoas não concordam. Por exemplo, a implementação dum fontanário que
estava previsto num projecto, o arquitecto fez um fontanário se calhar moderno, que fugia ao tradicional
e as pessoas da aldeia não concordam e já nos disseram que se não arranjássemos maneira de o
substituir o iriam arrancar, e vai mesmo ter que ser substituído porque senão eles arrancam-no mesmo e
é uma obra em granito ainda bastante cara. Portanto, destas coisas temos bastante”.
“Já temos tido algumas surpresas. Por exemplo, ao nível da formação profissional e não só também da
própria dinamização comunitária e isso tudo, tivemos várias surpresas. Olhe havia um diagnóstico da
zona feito na altura da candidatura ao programa e aí foram detectados, por exemplo níveis de
desemprego muito elevados nestes bairros e associámos sempre isso ao facto de que quando viéssemos
para aqui e desenvolvêssemos formação iríamos ter aqui gente que nunca mais acabava, o que não é o
caso. Portanto, há aqui um desfasamento muito grande entre os níveis de desemprego, de desocupação e
depois as respostas que conseguimos agilizar para esta população, porque existe muito trabalho informal
que vai cobrindo as necessidades das pessoas e este aspecto não entra para os números do desemprego,
mas a verdade é que estas pessoas têm a sua situação resolvida. Não estão nada dependentes da
entidade, nem da formação, ou de outras acções, para resolver a sua situação e isso foi muito
surpreendente. Porque diagnosticámos, planeámos e depois confrontámo-nos com uma realidade que
muitas vezes não veio corroborar aquilo que estava pensado, diagnosticado (...). Isto não foi só ao nível
da formação como disse, também a parte da dinamização comunitária, etc.. Acho que tínhamos uma
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expectativa diferente daquilo que veio a suceder, pensávamos que com a nossa chegada as pessoas iam
aderir ao projecto de corpo e alma, mas aí é tudo muito imprevisto porque depende muito de outras
coisas que não estão nos diagnósticos mas que existem na realidade...".

Quanto aos imprevistos oriundos do relacionamento com a política central, temos os
resultantes de atrasos nas verbas previstas para financiar actividades em curso (4), ou mesmo a
não vinda de verbas previstas para financiar acções previstas (1). O que se traduz em atrasos nos
pagamentos a formadores e a formandos, em salários em atraso dos próprios técnicos (o técnico
que se referiu a este imprevisto disse ter estado oito meses sem receber, quando começou a
trabalhar, e que no momento estava há três meses na mesma situação), na não realização da
actividades previstas e no facto de terem que pôr dinheiro próprio na instituição para que ela
pudesse continuar a funcionar “arriscando tudo”, como disse o entrevistado que se referiu a este
aspecto. Estes imprevistos já antes haviam sido identificados quando falámos das principais
dificuldades e problemas das instituições em análise. Temos ainda os resultantes de expectativas
criadas quanto à aprovação de candidaturas que vieram a não ser aprovadas (3); e os resultantes de
questões jurídicas e burocráticas (2).
Por fim, os imprevistos resultantes do relacionamento com as políticas e parcerias locais
desdobram-se: na interferência política (tentada ou efectivada) no trabalho técnico (3); na
institucionalização de projecto de intervenção comunitária (1); e no estabelecimento/funcionamento de parcerias (2).
O excerto seguinte é demonstrativo da forma como algumas parcerias funcionarão e, por
outro lado, mostra-nos também uma maneira possível de lidar com o imprevisto.
“Sim, surgem bastantes vezes imprevistos. Olhe ainda há pouco tempo nessa candidatura que fizemos ao
EQUAL, onde somos 16 parceiros e onde todos deveriam trabalhar mas no fundo quem fez quase tudo
fomos nós, mas para além disso surgiu uma coisa imprevista. Depois de apresentada a candidatura, um
dos parceiros decidiu que não queria o orçamento que lhe cabia, ou seja, disse-nos que não tinha
previsto no seu orçamento anual esse projecto, isto apesar de ter sido parceiro e depois da candidatura
já apresentada mandou-nos um ofício nesse sentido. Nesse momento fiquei sem saber o que fazer, fiquei
muito aflita porque já tinha enviado a candidatura. Quer dizer, se enviasse para Lisboa a informação
dizendo que afinal aquele parceiro não ia ter orçamento dava a perceber que, porque cada um tinha que
fazer o seu mas não foi assim, afinal não foram eles que fizeram, o que contraria toda a filosofia do
EQUAL em que todos têm que participar. Mas mais uma vez não foi assim, só a entidade promotora do
projecto é que fez. Portanto eu não podia dar a entender isto, porque isto contraria toda a filosofia do
programa. Por outro lado, também não podíamos assumir o orçamente da outra entidade. A solução foi
recorrer à nossa gestora financeira que tem muita experiência, já trabalha nisto há muito tempo. Mas
mesmo ela ficou na dúvida, sem saber o que fazer. Mas a solução que encontrámos foi deixar estar as
coisas assim e se vier aprovado, aí pediremos uma reformulação orçamental inventando uma desculpa
qualquer que entretanto nos surja. (...). Como esta situação surgem várias...”.
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Tendo em conta o dito acima, parece-nos poder concluir, desde já, que o imprevisto e a
incerteza daí resultantes quanto ao que e como fazer para resolver tais situações problemáticas são
uma característica destes contextos de trabalho. Até que ponto esta característica pode favorecer a
reflexão sobre a acção, enfim, até que ponto isto contribui para que se faça uma análise crítica
daquilo que se fez, faz, ou se prevê fazer? Por outro lado, esta característica não contribuirá para o
desenvolvimento de capacidades de improvisação, de imaginação, de criatividade no sentido de se
resolverem os constrangimentos, os problemas resultantes dos imprevistos? E o desenvolvimento
dessas capacidades contempla, de alguma forma, a mobilização de conhecimento abstracto? E o
pensar a acção, sobre a acção favorece de alguma forma a mobilização do conhecimento abstracto
em articulação, ou não, com o saber local/experiencial, para a resolução dos problemas
decorrentes da própria acção? A propósito destas questões, ou de parte delas, apresentamos mais
dois excertos que nos permitem uma aproximação às mesmas:
“Aqui isso tem sido uma constante durante estes anos todos. Acho que muito do que tem sido feito, das
opções tomadas, raramente havia a certeza de que era aquilo que seria certo. Agora, também tem havido
um grande trabalho de discussão, de trabalho crítico e de avaliação e de se pensar se era mesmo assim,
se não haveria uma forma melhor de fazer. Porque realmente há muito poucas certezas nestas questões
do trabalho comunitário, do desenvolvimento local, da exclusão social e da educação de adultos, quer
dizer há muito poucas certezas em relação ao que vai resultar ou não. E mesmo quando recorremos a
experiências de outros e que implementámos aqui, umas correram muito bem e outras foram um
descalabro total. Portanto, a este nível do desenvolvimento local há muitas incertezas, sobretudo ao
como fazer e não há receitas, não há receitas para que isto funcione de uma forma prevista.”
“Aqui todos os dias acontecem imprevistos (...) Uma coisa que desenvolvi aqui muito foi a minha
capacidade de improviso e imaginação (...) Aqui somos obrigados a improvisar muito e a tentar procurar
novos caminhos. Tanto eu como os meus colegas foi uma coisa que aprendemos muito aqui, foi, quando
nos sucede qualquer coisa com que não estávamos a contar, não ficarmos atrapalhados e procurar
resolver imediatamente o problema...”

Portanto, partindo destes depoimentos, avançamos desde já com a ideia de que nos
contextos de trabalho onde o imprevisto, a incerteza são uma realidade, há probabilidades de se
desenvolver a capacidade de reflexão sobre o que se faz e mais probabilidades ainda de se
desenvolverem capacidades como a improvisação, a imaginação e a criatividade no sentido de se
resolverem os problemas. Este aspecto leva-nos uma vez mais para a potencialidade educativa
destes contextos de trabalho, pois esta característica pode ter como efeito a aprendizagem, o
desenvolvimento de certas capacidades que resultam desse mesmo trabalho. O segundo excerto
que acabámos de apresentar é um caso concreto de educação informal via trabalho, pois ele
produziu um efeito educativo no sentido que nos é apresentado por Pain (1990), ou seja, como
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resultado da actividade principal, o trabalho, há um efeito educativo, uma aprendizagem
decorrente da acção que se traduz na aquisição duma capacidade.
Parte do que até agora fomos referindo remete-nos para as formas como estes actores
lidam com os imprevistos, com as situações que consideram ser problemáticas. A questão que se
coloca é pois como lidam, como gerem, como procuram resolver os imprevistos, as incertezas, os
problemas com que se deparam no seu trabalho?
Esta questão geral, por sua vez, remete-nos para as abordagens de três autores, antes
referidos, que apresentamos sob a forma de perguntas:
-

Estaremos perante profissionais reflexivos? Quer dizer, estes actores no
desenvolvimento da sua acção, mais concretamente perante situações únicas,
incertas e conflituosas da prática utilizam uma capacidade reflexiva? (Schon, 1992,
1998).

-

Nesse exercício reflexivo mobilizam algum tipo de conhecimento abstracto e de que
forma o fazem? (Caria, 2000a).

-

Estaremos perante analistas simbólicos? Isto é, perante profissionais que, para
resolver tais situações, demonstram capacidade de abstracção; demonstram uma
visão sistémica da realidade e dos problemas; demonstram e caracterizam a sua
actuação pela prática da experimentação; pela aprendizagem no e com o trabalho e
entre pares, procurando resolver tais problemas também através do trabalho em
equipa? (Reich, 1996).

Os contextos de trabalho em análise favorecem o desenvolvimento destas características
nos actores que neles exercem a sua actividade? Para resolverem os seus imprevistos mobilizam
todas estas dimensões ou só algumas, ou umas vezes umas e outras vezes outras?
Uma aproximação a parte destas questões foi feita acima, altura em que avançámos com
a ideia de que contextos onde o imprevisto caracteriza a actuação das pessoas, pode contribuir
para o desenvolvimento da capacidade de análise crítica sobre a acção, da capacidade de reflexão
sobre aquilo que fazem. Por outro lado, também já demos conta da existência do uso do
conhecimento abstracto vindo da formação para a resolução de problemas e para se pensar,
reflectir sobre a acção.
De seguida, faremos uma nova aproximação à questão da forma como estes actores
lidam com situações problemáticas. Para tal colocámos os entrevistados perante a questão de
como costumam actuar em situações que consideram problemáticas, dando-lhes várias
possibilidades de resposta, cada qual com uma escala, que ia do “nunca” até ao muito
“frequentemente”99.
99

Temos consciência de que uma percepção profunda disto exige o acompanhamento diário da sua actuação, daí a
realização do estudo intensivo, a partir do qual novas aproximações a esta matéria foram feitas, como veremos.
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As formas mais comuns (consideramos as respostas que se concentraram entre o
regularmente e o muito frequentemente) para a procura da resolução dos problemas foram as
seguintes: recurso aos colegas técnicos para, em conjunto, resolverem os problemas (21 dos 22
entrevistados); recurso aos dirigentes (17 dos 22 entrevistados); recurso a livros ou a outros
documentos sobre o assunto em questão (13 dos 22 entrevistados); e o recurso a situações
semelhantes por eles já vividas (13 dos 22 entrevistados). O Quadro abaixo dá uma visão mais
detalhada das respostas dadas.
Quadro nº 51 – Meios a que os técnicos recorrem para procurar resolver situações imprevistas
Frequência/
Meios a que recorre
Aos colegas técnicos da instituição
Aos dirigentes
Aos colegas técnicos de outras instituições
semelhantes
Técnicos/especialistas de instituições do ensino
superior
Consulta de livros ou outros documentos sobre o
assunto em questão e toma uma decisão
Recorda situações semelhantes por si vividas e
decide em função delas
Outro(s) caminho(s)*:
- Recurso a organismos responsáveis pelos
programas
- Recurso a experiências desenvolvidas por
outras instituições

Nunca

Raramente

Regularmente

Frequentemente

Total

8
8

Muito
frequentemente
6
5

0
1

1
4

7
4

4

7

8

1

2

22

8

9

1

3

1

22

3

6

5

4

4

22

3

6

3

8

2

22

0

1

0

1

2

0

3

0

1

0

22
22

* Para além destas, outras fontes de solução dos problemas foram apontadas, como por exemplo: a reflexão sobre o assunto, mediada por algum
espaço temporal (1 entrevistado), o recurso a especialistas (juristas, etc.) (2 entrevistados), a associados (1 entrevistado), a instituições de que são
associadas, como a ANIMAR (1 entrevistado), entre outras.

Estes dados demonstram-nos várias coisas. Uma delas é que a procura das soluções se
faz sobretudo internamente, quer através do trabalho em equipa, quer através do recurso aos
dirigentes e ainda através da procura pessoal de documentos que ajudem a resolver as questões e
também através de experiências anteriormente vividas.
Estes dados são interessantes porque nos levam a algumas das questões colocadas
anteriormente. Primeiro, predomina o trabalho em equipa como forma de resolução de
imprevistos/problemas, o que demonstra, uma vez mais, a potencialidade educativa destes
contextos, pois isto pressupõe a existência de troca de experiências entre pares e a aprendizagem
que uns fazem com os outros. Ou seja, haverá aqui uma troca e uma capitalização de experiências
individuais e colectivas eminentemente práticas e também uma capitalização de conhecimentos
abstractos oriundos das diferentes formações que os técnicos têm (este último aspecto foi
sublinhado por dois entrevistados). Ora, isto permite-nos afirmar que estamos perante a existência
de uma das dimensões que caracterizam os analistas simbólicos de que nos fala Reich (1996), que
é precisamente o trabalho em equipa.
Por outro lado, a capitalização de experiências suas (pelo recurso a situações
semelhantes anteriormente vividas) ou de outros (pelo recurso a colegas de outras instituições
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semelhantes às suas, ou a experiências desenvolvidas por outras instituições) para actuar perante
situações problemáticas leva-nos a pressupor um uso forte dos saberes adquiridos na acção e
também a uma existência de uma prática da experimentação. O que, aliás, estará já presente no
que dissemos anteriormente. Esta é também uma das dimensões apontadas pelo autor referido
como fazendo parte dos analistas simbólicos.
Por fim, é notória também a procura e o uso de conhecimento abstracto como forma de
resolução dos problemas (que ficou salientado sobretudo na procura de livros ou documentos
sobre os assuntos em questão para se tomar uma decisão). Assim, confirma-se o uso do
conhecimento abstracto já antes detectado, notando-se um reforço no uso deste tipo de
conhecimento para a resolução de problemas em relação ao que anteriormente havia sido referido
pelos entrevistados quando afirmaram usar a formação profissional, e logo o conhecimento
abstracto aí adquirido, para resolverem problemas da acção (na altura apenas 4 se referiram a este
tipo de uso, agora foram 13 a afirmar que recorrem a este tipo de conhecimento para resolver
problemas, com regularidade, frequência, ou muita frequência).
Este aspecto quererá dizer que este tipo de procuras formativas estará mais direccionado
e será mais facilmente recontextualizado nos locais de acção do que as ofertas formativas
organizadas sob os moldes tradicionais da formação profissional. Este aspecto, da procura e uso
do conhecimento abstracto, quer dizer também que nos contextos onde isto ocorre está, uma vez
mais, presente a dimensão educativa dos mesmos, pois fruto da acção e dos imprevistos da mesma
esses actores, através dum processo de auto-formação, recorrem a conhecimentos que estão para
além do seu contexto de trabalho, que estão num plano abstracto e depois usam-no procurando
dessa forma ultrapassar os imprevistos.
Quanto à reflexão, ou ao desenvolvimento desta capacidade como forma de tentar
ultrapassar os imprevistos, reafirmamos o que dissemos acima. Ou seja, que estes contextos, onde
o imprevisto ocorre, serão favoráveis ao desenvolvimento dessa capacidade e isso ficou patente
em alguns casos. Por outro lado, estamos convencidos que o próprio trabalho em equipa como
forma de resolução de problemas pressupõe a existência de discussão, análise crítica das situações
e, logo, reflexão sobre os assuntos. Agora, o que não conseguimos detectar nesta fase da
investigação foi se essa reflexão inclui e articula saberes da acção e conhecimentos abstractos.
Portanto, pensamos que terá já ficado claro o uso do conhecimento abstracto, mas não
conseguimos ainda ter uma percepção das formas concretas que ele assume. Seja como for, uma
vez mais reforçamos a ideia de que a análise destes dados nos serviu sobretudo para levantar
questões a aprofundar pelo estudo de caso.
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6.2.3.5. Grau de satisfação

Vejamos de seguida, e para terminar esta secção dedicada aos contextos de trabalho dos
entrevistados, o seu grau de satisfação relativamente a aspectos que têm a ver com a sua actuação
pessoal e também em relação à actividade da entidade que representam.
No geral e tendo em conta os itens considerados os entrevistados encontram-se
satisfeitos. Tais itens podem ser reunidos em três grupos: actuação pessoal e preparação
académica e profissional para a realização das actividades; meios disponíveis para a realização
das actividades (humanos e materiais); e actuação da instituição que representam, quer como
instrumento de resolução de problemas das comunidades locais, quer em relação ao papel da
educação/formação de adultos como meio de desenvolvimento local.
À excepção do grau de satisfação em relação aos meios materiais disponíveis para a
realização das suas actividades, onde o grau mais apontado foi o médio, todos os outros aspectos
considerados tiveram como grau de satisfação mais referido o muito bom, embora no que diz
respeito ao grau de satisfação relativamente ao alcance das actividades técnicas realizadas tenha
havido uma grande aproximação do grau médio. É de salientar, ainda, o número relativamente
significativo de entrevistados (6) que referiram estar pouco satisfeitos com os meios humanos
disponíveis para a realização das suas actividades. O Quadro abaixo dá-nos uma visão mais
completa das apreciações feitas relativamente a cada um dos aspectos considerados.
Quadro nº 52 – Grau de satisfação dos técnicos
Grau de satisfação/
Em relação
Aos recursos materiais disponíveis para a realização
das suas actividades
Aos recursos humanos disponíveis para a realização
das suas actividades
Ao alcance (resultados práticos) das actividades
estritamente técnicas realizadas
À preparação académica para o desempenho das suas
actividades
À preparação profissional para o desempenho das suas
actividades
Ao alcance da instituição que representa na resolução
dos problemas das comunidades locais
Ao alcance da educação/formação de adultos realizada
na sua instituição como instrumento de
desenvolvimento local

Nulo

Fraco/
pouco

Médio

Muito
bom

Elevado

Total

0

2

11

6

3

22

0

6

4

10

2

22

0

0

9

11

2

22

0

1

8

11

2

22

0

1

5

14

2

22

0

0

9

13

0

22

0

1

8

13

0

22

6.2.4. O perfil da actividade de educação de adultos nas ONGDL
Esta parte tem como finalidade completar a análise documental realizada sobre a
actividade de educação de adultos antes concretizada nestas instituições, no sentido de se chegar a
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uma definição do perfil desta actividade, procurando dar conta de como são espaços educativos
não escolares sobre o meio envolvente100.
Ou seja, trata-se, neste momento, de tentar dar resposta a perguntas como as que se
seguem: o que é que tem sido feito? Assente em que estruturas? Com que objectivos? Como tem
sido feito? E que balanço fazem os próprios agentes da actividade desenvolvida? Estas questões,
algumas das quais se desdobram, correspondem a cinco dimensões de análise que utilizámos para
procurar definir o perfil desta actividade: produtos; estrutura/organização; estratégias/políticas;
processo/forma; e avaliação interna.
De seguida, procuraremos dar resposta às questões acima enunciadas, começando por
aquela que diz respeito à estrutura/organização que esta actividade assume nestas instituições101.

6.2.4.1. Estrutura/organização da educação de adultos

A esmagadora maioria das instituições por nós seleccionadas tinha pessoas que se
dedicavam especificamente a esta actividade (20 das 22). No entanto, somente em 8 casos ela se
encontrava enquadrada por algum tipo de estrutura específica (dos quais, 3 pertencem ao grupo do
que designámos por movimento do desenvolvimento local – grupo AA), com designações e,
muito provavelmente, lógicas de funcionamento diferentes102, o que não quer dizer que a
actividade em causa se fizesse em todos estes casos de forma exclusiva através destas estruturas,
embora a grande parte fosse assumida por elas. Na verdade, em pelo menos 4 destes 8 casos a
educação de adultos era também realizada por outras estruturas dessas instituições (2 casos), ou
aparecia englobada também em projectos mais amplos de intervenção comunitária (1 caso), ou
ainda através da junção destes dois aspectos (1 caso).
A existência de uma larga maioria de casos onde havia pessoas dedicadas
especificamente à educação de adultos não deve fazer pressupor que o fizessem de forma
exclusiva. Na verdade, na maior parte destes casos quem o fazia, ou seja quem tinha a seu cargo
actividades específicas de educação de adultos, tinha também outras actividades noutras áreas de
actuação. Apenas em 5 dos 20 casos agora considerados acontecia a total ou quase total realização
exclusiva de actividades várias ligadas à educação de adultos. Esta situação ocorreu em
instituições onde existiam estruturas próprias dedicadas a esta actividade: em 2 delas todos os que
100

101

102

Na verdade, aquando da realização dessa primeira aproximação à actividade de educação/formação de adultos
destas instituições apenas o fizemos com base nos seus produtos, não nos tendo centrado (porque também não
tínhamos informação) em questões como a da existência de estruturas próprias para a realização desta actividade,
ou em questões que têm a ver com a forma como ela tem sido feita, que nos parecem, conjuntamente com outras,
relevantes para se realizar o que agora pretendemos: a definição do perfil desta actividade nestas instituições.
As fontes utilizadas para a construção desta parte foram sobretudo as entrevistas, que foram cruzadas com dados
provenientes de documentos fornecidos pelos entrevistados, tal como noutras partes deste capítulo, às quais já nos
referimos.
Encontrámos as seguintes designações: Departamento de Formação e Informação; Departamento de Formação e
Desenvolvimento Social; Centro de Educação e Formação; Centro de Formação, Artes e Ofícios; Centro de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências; Núcleo de Formação Profissional e Emprego;
Unidade de Formação Profissional; e Universidade Popular.
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as compunham dedicavam-se exclusivamente à educação de adultos; nas restantes 3 essa
dedicação não era totalmente exclusiva a todos os que compunham as respectivas estruturas,
porque alguns elementos tinham outras actividades noutras áreas de actuação (em 2 deles os
coordenadores técnicos tinham também outras actividades noutras áreas, muito embora se
dedicassem quase em exclusivo à educação de adultos; no outro caso o responsável pela gestão do
espaço e pela coordenação de toda a equipa técnica era um dirigente/técnico e, por isso, tinha
outras funções dentro da instituição e também fora dela).
O que ressalta, uma vez mais, é a existência nestas instituições de uma grande
flexibilidade de papéis, pois, como acabámos de ver, nem mesmo em todas aquelas instituições
onde existiam estruturas próprias para desenvolver a educação de adulto tal se fazia de forma
exclusiva.
O número de pessoas envolvidas em actividades de educação de adultos por instituição
era variável. No entanto, em mais de metade dos casos essas actividades eram assumidas até um
máximo de 3 pessoas (11 em 20, isto é 55%). Apenas em duas instituições essas actividades eram
assumidas por 10 indivíduos, que foi o número máximo referido. Foram as entidades com
estruturas próprias de educação de adultos as que, no geral, tinham o maior número de pessoas a
trabalhar na educação de adultos. Em termos globais, como nos mostra o Quadro seguinte, era
reduzido o número de indivíduos que tinham a seu cargo a actividade a que nos temos referido.
Quadro nº 53 – Número de pessoas com actividades específicas de EA por ONGDL*
ONGDL

Nº de pessoas
1

2

3

5

7

10

Total

Com estrutura de educação de adultos

1

1

0

1

3

2

8

Sem estrutura de educação de adultos

5

1

3

2

1

0

12

6

2

3

3

4

2

20

Total

* O total de ONGDL é referente ao número daquelas cujos representantes afirmaram existirem pessoas que se dedicam especificamente a
actividades de educação de adultos.

Como já referimos acima, três das oito instituições com estruturas próprias de educação
de adultos pertenciam ao movimento do desenvolvimento local (grupo AA). Não se tendo
verificado, neste caso, nenhuma diferença assinalável, ou relacionamento directo entre o facto de
pertencerem ou não ao movimento em causa e o facto de terem ou não estruturas próprias, pois a
representatividade dos que as tinham por grupo a que pertenciam foi muito semelhante.
Quanto ao tipo de actividades que tais pessoas desenvolviam no âmbito desta área de
trabalho, foram apontadas várias, que agrupámos tentando, desta forma, dar uma certa
uniformidade aos dados recolhidos. Procurámos ainda ordenar sequencialmente a realização de
tais actividades103. Cada pessoa referiu ter a seu cargo várias actividades, aumentando o seu

103

Deve-se dizer que não enumerámos aqui todas as designações referidas pelos entrevistados e que a ordem que
apresentamos da realização das actividades será retomada adiante. No capítulo 7 voltamos a este assunto e
veremos que há uma certa descoincidência entre os dados aqui referidos e os que aí apresentaremos.
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número por pessoa conforme diminuía o número de pessoas que se dedicava especificamente à
educação de adultos por instituição.
Assim, temos: o planeamento e a concepção dos projectos, que contempla todo um
trabalho de organização referente aos cursos, às acções a realizar e que culmina normalmente na
realização de uma candidatura a programas que financiem tais cursos ou acções104; depois há a
fase de implementação do que foi planeado, que exige todo um trabalho de divulgação do que se
vai fazer, de selecção de formandos e formadores, e outro tipo de actividades que permitam pôr
no terreno o que foi planeado, como, por exemplo, conseguir espaços para a realização das acções
(embora isto não seja comum a todas instituições, porque algumas estavam já equipadas com
espaços próprios para a realização de tais acções), entre outras; segue-se a execução propriamente
dita dos projectos, que engloba o acompanhamento de tais projectos (realizando-se aqui a
coordenação técnico – pedagógica e administrativo – financeira dos mesmos, o acompanhamento
dos formandos e também de formadores); finalmente foi apontada apenas por três entrevistados,
como fazendo parte das actividades em causa, a avaliação dos projectos.
Para além destas actividades, existem ainda outras relativas à coordenação das equipas
técnicas e, nos casos onde existem, actividades de gestão geral dos espaços relativos à educação
de adultos.
Houve ainda a referência específica a um tipo de actividade: o reconhecimento das
competências adquiridas ao longo da vida dos adultos, realizado no âmbito do C RVCC, que é
assumido por uma das instituições da nossa amostra. Estes Centros enquadram-se dentro da
filosofia de funcionamento da ANEFA, mas esses Centros não têm apenas como função realizar o
reconhecimento das competências dos adultos que a eles ocorrem. Para além disso, há mais dois
eixos estruturantes de actuação destes centros e dos seus técnicos, a validação e a certificação de
competências, que não foram referidas pelo técnico representante da instituição que tinha a seu
cargo o referido CRVCC.
Por outro lado, os cursos EFA da mesma Agência também prevêem a realização de
processos de reconhecimento e de validação de competências adquiridas pelos adultos ao longo da
vida. Ora, como veremos adiante, muitas destas instituições tinham a decorrer cursos destes e este
tipo de actividade não foi enunciado como fazendo parte das que tinham a seu cargo.

6.2.4.2. Produtos105

Nesta parte pretendemos, sobretudo, tentar chegar a uma tipologia de acções praticadas
pelas ONGDL seleccionadas. Uma aproximação ao que tem sido feito em termos de educação de
adultos nestas instituições foi já feita antes. Na altura, a principal preocupação foi detectarmos o
104

105

Este tipo de actividade foi enunciado por alguns dos entrevistados como sendo um momento onde há necessidade
de se recorrer a vários tipos de documentação: legislação, documentos teóricos, outros projectos realizados por
outros, etc. Ora, isto vai de encontro ao que havíamos referido quando falámos dos usos da escrita, tendo referido
na altura que a realização das candidaturas a programas exigiria o uso do conhecimento abstracto.
Para a construção desta parte foram usados dados, para além dos provenientes das entrevistas, de documentos
fornecidos pelos entrevistados, bem como os vindos do material usado para construir o grau de envolvimento em
educação de adultos.
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grau de envolvimento destas instituições nas actividades em causa, para o que utilizámos, recordese, três critérios: a sua participação em actividades diversas de educação de adultos; o
reconhecimento da qualidade das actividades desenvolvidas; e o reconhecimento de competência
para terem essas actividades. Nessa ocasião, como referimos, não procurámos realizar uma
identificação de tipos de acções existentes, o que agora desejamos fazer.
Para além disso, procura-se chegar novamente às instituições mais relevantes tendo em
conta a sua participação, desta vez, em tipos de educação de adultos e tendo em consideração a
regularidade desta actividade nestas instituições, chegando-se, desta forma, a um grau de
envolvimento relativo à actividade em causa. Ao qual adicionaremos o grau de envolvimento de
cada uma delas obtido anteriormente nos critérios qualidade da acção e reconhecimento de
competência para exercerem a actividade, chegando, assim, a um grau de envolvimento final.
Procurando ver se, de acordo com estes critérios existem desvios ao que então verificámos. Tratase apenas de confrontar aquela informação com informação de que ainda não dispúnhamos (como
por exemplo, a referente à regularidade da actividade) e de substituir um dos critérios então usado
por outro que nos parece mais apropriado, pois agora estamos a falar de tipos de educação de
adultos, o que não foi o caso de então, e, por outro lado, trata-se de dar maior credibilidade aos
dados, pois, como dissemos, realizámos um cruzamento da informação com base na qual
construímos esse primeiro grau de envolvimento com informação recolhida a partir das
entrevistas realizadas.
Com a finalidade de realizarmos uma caracterização o mais profunda possível
relativamente ao assunto em questão, fez-se também uma identificação das áreas, dos públicos e
dos formatos que essas actividades mais assumem.
Tendo em conta os dados encontrados, identificámos os seguintes tipos de educação de
adultos: formação profissional, que se divide em formação ocupacional (enquadrámos aqui
actividades de formação profissional para não activos – jovens adultos à procura do 1º emprego e
desempregados) e em formação profissional contínua (neste caso considerámos actividades de
formação profissional destinada a activos, ou seja, a pessoas que desenvolvem a sua actividade na
área em que a formação é dada); educação compensatória de adultos, que assume as formas da
alfabetização e da educação de base (aqui considerámos os cursos ao nível do 1º e 2º ciclo do
Ensino Recorrente; a actividade desenvolvida pelos CRVCC, que reconhece, valida e pode
certificar conhecimentos adquiridos pelas pessoas, escolares ou não, ao nível do 1º, 2º e 3º ciclos
do ensino básico; e ainda cursos de alfabetização não certificados da Educação Extra – Escolar); a
educação de adultos cultural, também designada por animação sócio-cultural (exposições, ateliers
que promovem discussões temáticas, disponibilização de informação vária à comunidade,
palestras informativas, entre outras actividades intencionalmente postas ao serviço dos adultos e
não só. Enfim, este tipo enquadra todo um conjunto de acções que não tem objectivos de
formação profissional, nem escolares); actividades mistas de educação de adultos, ou seja,
actividades de educação de base e de formação profissional (neste caso trata-se da junção numa
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actividade de dois tipos de educação, a escolar e a profissional, como é o caso dos cursos EFA,
que dão certificação escolar aos três níveis da escolaridade obrigatória e dão também certificação
profissional, níveis I e II de qualificação profissional); e considerámos ainda a categoria outros
(onde enquadrámos uma série de actividades que se afastam dos tipos considerados anteriormente,
como por exemplo o apoio pedagógico a pessoas que se propõem a exame do ensino recorrente).
O que se verificou foi que as acções com maior significado nestas instituições têm sido
as de formação ocupacional, pois quase todas (18 em 22) a tinham na altura da recolha dos dados
ou tiveram em momentos anteriores. A formação profissional contínua, bem como as actividades
mistas (educação de base e de formação profissional) e a educação compensatória também têm
assumido relevo, conforme nos mostra o Quadro seguinte.
Quadro nº 54 – Tipos de EA nas ONGDL
Tipos

Número de ONGDL

1. Formação profissional
1.1. Formação ocupacional

18

1.2. Formação profissional contínua

13

2. Educação compensatória (Alfabetização e educação de base)
2.1. Ensino recorrente (1º e 2º ciclos)

8

2.2. CRVCC (1º, 2º e 3º ciclos)

1

2.3. Alfabetização não certificada

2

3. Educação de adultos cultural (Animação sócio-cultural)

9

4. Mistos: educação de base e formação profissional
4.1. Cursos EFA

11

5. Outros

6

Com base na participação das diferentes instituições em cada um destes tipos/subtipos,
realizámos um exercício muito semelhante ao que fizemos antes, quando pela primeira vez
determinámos o seu grau de envolvimento em matéria de educação de adultos. A única diferença
está em não considerarmos o grau nulo, pois todas as instituições têm ou tiveram participação
neste tipo de actividades, e os intervalos agora considerados para classificar os restantes graus
variam ligeiramente: fraco (1/2 tipos ou subtipos); médio (3/4 tipos ou subtipos) e forte (5 tipos
ou 5/6 subtipos). Vejamos, de seguida, o grau de envolvimento destas instituições tendo em conta
o critério considerado e o grupo a que pertencem.
Quadro nº 55 – Grau de envolvimento das ONGDL em tipos de EA, segundo o grupo a que pertencem
Grupo de ONGDL/
Grau de envolvimento

Grupo AA

Grupo BA

Total

Fraco

2

7

9

Médio

4

1

5

Forte

2

6

8

Total

8

14

22
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No momento em que da realizámos as entrevistas, 3 das 22 instituições consideradas
não tinham acções a decorrer (2 delas do grupo AA). Relativamente às que tinham verificou-se,
no geral, a mesma tendência encontrada antes, ou seja, um predomínio das actividades de
formação profissional (ocupacional e profissional contínua) e também o relevo das actividades
mistas e da educação compensatória, embora esta última tenha perdido alguma importância
relativamente à situação anteriormente retratada (pois passou de 11 ONGDL com esse tipo de
práticas para 5).
Quadro nº56 – Tipos de EA nas ONGDL praticados no momento
Tipos

Número de ONGDL

1. Formação profissional
1.1. Formação ocupacional

11

1.2. Formação profissional contínua

6

2. Educação compensatória (Alfabetização e educação de base)
2.1. Ensino recorrente (1º e 2º ciclos)

4

2.2. CRVCC (1º, 2º e 3º ciclos)

1

2.3. Alfabetização não certificada

0

3. Educação de adultos cultural (Animação sócio-cultural)

3

4. Mistos: educação de base e formação profissional
4.1. Cursos EFA

9

5. Outros

2

Também fizemos o grau de envolvimento em tipos de educação de adultos tendo em
conta a participação nesses tipos no momento em que foi recolhida a informação. Agora
consideramos o grau nulo, porque, como referimos acima, havia instituições que não tinham
nenhuma actividade a decorrer naquela altura. Os intervalos para as outras classificações foram
mantidos.
Quadro nº 57 – Grau de envolvimento das ONGDL em tipos de EA no momento,
segundo o grupo a que pertencem
Grupo de ONGDL/
Grau de envolvimento

Grupo AA

Grupo BA

Total

Nulo

2

1

3

Fraco

3

10

13

Médio

2

3

5

Forte

1

0

1

Total

8

14

22

Quanto à regularidade com que as actividades de educação de adultos têm sido feitas,
verificámos que, duma maneira geral, estas instituições as praticam de forma significativa, o que
traduzirá a relevância que elas têm no seio das mesmas. De qualquer forma, foi possível distinguir
três tipos de situações: prática esporádica (2 instituições); prática regular (13 instituições); e
prática contínua, sem interrupções (7 instituições).
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Também relativamente a este aspecto considerámos o grau de envolvimento das
instituições. Para aquelas que realizavam esporadicamente actividades de educação de adultos
atribuímos a classificação de fraco grau de envolvimento, para as que o faziam de forma regular, a
classificação de médio e para aquela que o faziam de forma contínua a classificação de forte. Este
aspecto está já retratado acima, mas o quadro abaixo dá-nos conta da forma como essa
classificação se fez por grupo de instituição.
Quadro nº 58 – Grau de envolvimento das ONGDL em EA, segundo a regularidade
Grupo de ONGDL/
grau de envolvimento

Grupo AA

Grupo BA

Total

Fraco

1

1

2

Médio

4

10

14

Forte

3

3

6

Total

8

14

22

Estes indicadores permitem-nos chegar às instituições com maior relevo nesta matéria,
tendo em conta a sua participação em diversos tipos de educação de adultos e a regularidade com
que o fazem. Para tal seguimos os mesmos critérios usados aquando da primeira medição do grau
de envolvimento destas instituições, ou seja, atribuímos o valor –1 para quem tivesse tido grau de
envolvimento nulo, 0 para quem tivesse tido fraco, 0,5 para o médio e 1 para o forte. Após a
adição destes valores relativamente a cada uma das instituições chegámos ao seu grau de
envolvimento em educação de adultos, segundo a sua participação em tipos de educação de
adultos (já tidas e no momento da recolha dos dados) e segundo a regularidade com que o faziam:
forte para as que tiveram resultados iguais ou superiores a 1, médios para as que obtiveram
resultados superiores a 0 e inferiores a 1, e fraco para quem tenha valores negativos.
Quadro nº 59 – Grau de envolvimento das ONGDL em EA de acordo com a sua participação
em tipos de EA e regularidade
Grupo de ONGDL/
grau de envolvimento

Grupo AA

Grupo BA

Total

Fraco

2

1

3

Médio

1

5

6

Forte

5

8

13

Total

8

14

22

Após a determinação do grau de envolvimento, tendo em conta os critérios acima
referidos, juntámos as classificações que as instituições haviam tido relativamente à qualidade da
sua actividade e à competência que lhes foi reconhecida para exercerem actividades de educação
de adultos, tendo chegado, desta forma, a um grau de envolvimento final destas instituições,
usando os mesmos valores da altura para as classificações que cada uma obteve e procedendo
exactamente da mesma forma para chegar a um resultado final.
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O que se verificou foi uma alteração da tendência geral. Ou seja, na altura, e recordamos
que só nos interessaram para a fase das entrevistas aquelas instituições que obtiveram graus de
envolvimento médios ou fortes, ocorreu um ligeiro domínio de instituições com envolvimento
médio (13, das quais 4 do grupo AA e 9 do BA) sobre as que tinham envolvimento forte (9, das
quais 4 do grupo AA e 5 do BA) 106. Agora essa situação alterou-se passando a haver mais
instituições com envolvimento forte (13, das quais 5 do grupo AA e 8 do BA), o que se ficou a
dever à passagem de 4 das que tinham sido classificadas com envolvimento médio para um
envolvimento forte. É de referir que todas as instituições com estruturas próprias de educação de
adultos se incluem naquelas que têm um grau de envolvimento forte.
Quadro nº 60 – Grau de envolvimento das ONGDL em EA
Grupo de ONGDL/
grau de envolvimento

Grupo AA

Grupo BA

Total

Médio

3

6

9

Forte

5

8

13

Total

8

14

22

Embora não tenhamos perguntado directamente sobre as áreas de formação, os públicos
a que as acções se destinavam e as formas que as mesmas assumiam, foi possível realizar uma
aproximação a estas matérias, pelo que pensamos ter alguma pertinência realizar um retrato
daquilo que se passa nestes três aspectos. Assim, o que verificámos relativamente às áreas de
formação foi a existência duma enorme variedade, destacando-se, no entanto, e de forma muito
significativa, as acções na área da acção social, ou seja, na área normalmente trabalhada pela
Segurança Social. Na verdade, pelo menos 16 instituições realizavam na altura das entrevistas ou
já haviam realizado formação nesta área (apoio à família e à comunidade, serviços de apoio ao
domicilio, ajudantes familiares, geriatria, entre outras). Outras áreas merecem relevo, como seja a
do artesanato (8 instituições), a da agricultura (6 instituições), a da educação (6 instituições, para
professores - 2 - e para auxiliares de acção educativa - 4), a da informática (6 instituições), a da
animação comunitária (5 instituições), a da jardinagem (4 instituições) e a da costura (4
instituições).
Relativamente aos públicos da educação de adultos, a larga maioria das ONGDL dirigia
a sua acção essencialmente para os designados públicos desfavorecidos (desempregados de longa
duração, jovens à procura do 1º emprego com baixa escolaridade, minorias étnicas, beneficiários
do então designado Rendimento Mínimo, etc.). Na verdade, apenas 2 instituições referiram dirigir
a sua acção exclusivamente para pessoas activas, ou seja, a trabalharem, enquanto 4 referiram o
inverso, ou seja, só dirigem a sua acção para não activos. O que quer dizer que 18 instituições
106

O valor total foi de 17 com envolvimento médio e 9 com envolvimento forte. Acontece, como já referimos, que
relativamente a 4 (1 do grupo AA e 3 do BA) das que tiveram envolvimento médio não foi possível realizar a
entrevista, pelo que os valores agora considerados se baseiam apenas naquelas que foram efectivamente
inquiridas – 22 instituições.
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trabalham com populações activas e 20 com não activas. Isto é, há 16 instituições que trabalham
com activo e com não activos. No entanto, em todos os casos em que foi referido o trabalho com
activos, se fez referência a um trabalho muito maior com a população não activa/desfavorecida.
Entre os públicos activos destacam-se os técnicos de instituições semelhantes às inquiridas (7
instituições apontaram acções realizadas para estes) e os agricultores (6 instituições).
Nos casos em que também existiam acções para técnicos, elas eram feitas, em quase
todos eles (6 em 7), de forma simultânea, isto é, para técnicos internos e também para técnicos
externos, sob variadas formas. Nestes casos está uma vez mais patente a promoção interna da
formação dos técnicos e logo uma das formas pelas quais os contextos de trabalho se tornam
educativos. Foram referidos vários temas de formação realizada para técnicos, como por exemplo:
parcerias; desenvolvimento local; educação; metodologias de intervenção comunitária;
concepção, montagem e avaliação de projectos; gestão de recursos humanos; deficiência;
demência; e 3ª idade. Está também patente nestes casos o contacto com o conhecimento abstracto.
Houve ainda uma instituição cujo público era a comunidade em geral onde actua, trata-se dum
caso onde o tipo de educação efectuado é exclusivamente a animação sócio-cultural.
Quanto aos formatos que a educação de adultos tem assumido, são, de longe, os cursos
certificados, quer a nível escolar, quer a nível de qualificação profissional, ou ainda de dupla
certificação, aqueles que assumem maior relevo (à excepção da instituição acima referida, todas
as outras tinham na altura das entrevistas ou tiveram cursos deste género, embora com intensidade
diferente).
Para além da referida instituição, apenas outra fez referência ao desenvolvimento da
educação de adultos com base em acções diversas (que se incluem nos tipos: formação
profissional, formação profissional contínua e animação sócio-cultural), quase todas elas não
certificadas, ou pelo menos não certificadas ao nível que acima enunciámos (existindo quando
muito um certificado de presença nas acções passado pela própria instituição). Este caso é
interessante pela raridade e também pelo facto de só realizarem educação de adultos na sua área
específica de trabalho, a animação. Ou seja, trata-se dum caso onde é posto ao dispor dos
interessados, das mais diversas formas, o conhecimento que foi sendo adquirido pela instituição,
pelos seus técnicos, ao longo dos anos e onde tem estado muito mais presente a preocupação de
dar competências às pessoas na área em que preferencialmente trabalham do que a questão dos
certificados:
“Sempre trabalhamos com adultos e a partir de 1997 temos a Universidade Popular e todos os projectos
de educação de adultos decorrem daí. E a Universidade Popular não é ela própria mais que uma
estrutura, um projecto que pretende desenvolver formação não formal e informal (...). Nós fazemos
formação ligada a questão da aquisição de competências das mais variadas formas dentro da nossa área
de trabalho que é, sobretudo, a animação infantil e juvenil (...). A própria instituição é em si um recurso
formativo para quem quiser, desde o Centro de Recursos em Conhecimentos até todo o outro tipo de
equipamentos que temos e disponibilizamos a quem quiser (...). Portanto, a nossa educação de adultos
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tem essencialmente esta característica: está ligada à aquisição de competências muito mais que à
aquisição de certificados...”

Houve também referência por parte de representantes de outras instituições (11) a
formatos não certificados de educação de adultos107, como por exemplo: acções de animação
sócio-cultural, conferências, seminários, encontros, entre outras. Na maior parte destes últimos
casos (conferências, etc.) tais acções têm sido destinadas a técnicos internos e externos das
instituições em causa. Têm assumido particular relevo, neste tipo de formatos não certificados,
pelo seu carácter permanente, os Centros de Recursos em Conhecimento, existentes em duas
instituições, que são espaços dirigidos não apenas a adultos, mas são preferencialmente por eles
utilizados. Estes Centros organizam-se em torno duma área temática definida pela instituição e é
disponibilizada informação e formação em tal área, daí o uso deste recurso ser sobretudo feito por
profissionais das áreas definidas.

6.2.4.3. Estratégias/políticas

O que se pretendeu nesta parte foi tentar perceber a que tipo de objectivos/finalidades
procuram responder as práticas de educação de adultos nestas instituições. Isto é, o que se
pretende com este tipo de actividade?
Por outro lado, procurámos ver também que tipo de estratégia existia relativamente a
esta matéria nestas instituições. São instituições com projectos definidos de educação de adultos?
Esses projectos, a existirem, vão para além do imediatismo dos programas comunitários?
Comecemos pelos objectivos/finalidades a que tais acções têm procurado responder. O
objectivo mais referido foi a inserção no mercado de trabalho das pessoas a quem se destinavam
as acções (11 entrevistados), sendo que para que tal possa acontecer é necessário, em primeiro
lugar, colmatar lacunas, necessidades específicas dessas pessoas (sobretudo de qualificação
profissional, mas também escolares e necessidades em termos de socialização) através das
actividades em causa. O predomínio deste objectivo acaba por ser natural se tivermos em conta
que, em muitas destas instituições, têm existido sobretudo acções de formação profissional, como
vimos antes. Aliás, associado a este objectivo estão outros, como por exemplo: responder a
necessidades de outras instituições em termos de pessoal qualificado para determinadas áreas de
trabalho (3 entrevistados); ou colmatar deficiências ao nível da qualificação profissional de
pessoas que já estão a trabalhar (2 entrevistados). Portanto, como vemos, está muito presente a
lógica do mercado de trabalho, a lógica do acudir a deficiências, a necessidades dos destinatários
através da formação.

107

Estamo-nos a referir a certificados escolares ou de qualificação profissional. O que pode acontecer em alguns
destes casos é a passagem de certificados de presença nas formações.
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Muito menos presente esteve o discurso do desenvolvimento local. Ou seja, do
objectivo destas práticas ser a promoção do desenvolvimento local. Na verdade, apenas 6
entrevistados (3 do grupo AA e outros 3 do grupo BA) se referiram às práticas de educação de
adultos como um meio para o atingir e ainda assim sob lógicas muito diferentes que é necessário
assinalar e distinguir. Na verdade, dois dos entrevistados que representam instituições não
pertencentes ao movimento do desenvolvimento local (grupo BA) reportaram-se a este aspecto
duma forma que muito pouco terá a ver com as lógicas, com as representações, com os conceitos
mais próximos do desenvolvimento local tal qual o entendemos108. A forma como consideram que
a educação de adultos contribui para o desenvolvimento local é, em nosso entender, baseada numa
lógica do imediatismo, do curto prazo, que efectivamente não produzirá qualquer
desenvolvimento local a prazo, nem sequer a curto, mas sim contribuirá para a reprodução de
dependências várias, a mais grave das quais é a daqueles a quem se destinam tais práticas. E
dizemos isto porque para estes entrevistados a promoção do desenvolvimento local proporcionado
por estas actividades resume-se, de acordo com o que foi explicitado, à distribuição do dinheiro
vindo de tais acções por formandos, formadores e técnicos.
Esta concepção não é, certamente, a do desenvolvimento local, que aposta na
potenciação do que existe, na identificação dos recursos existentes e, através de mecanismos
como a educação de adultos, por exemplo, torná-los rentáveis para aquelas comunidades que
possuem tais recursos. Este discurso foi assumido por dois entrevistados do grupo AA. Ou seja,
para eles o objectivo das práticas de que estamos a falar é fazer com que as pessoas e
comunidades possam usufruir melhor daquilo que já têm, é tornar mais rentáveis determinados
recursos agrícolas, ambientais, culturais, etc. Portanto, nestes casos a educação de adultos é
encarada de forma completamente diferente daquela a que anteriormente nos referimos. Aqui ela
não é um fim, é um meio que tem possibilidades de contribuir, em nosso entender, para algo que
dure mais que as próprias actividades de educação, porque precisamente são feitas com base em
recursos endógenos.
Outro dos entrevistados que enunciou a educação de adultos como um factor de
desenvolvimento local (também pertencente ao grupo AA) referiu-se a aspectos como a promoção
da participação, da efectivação da cidadania, da consciencialização daqueles que usufruem deste
tipo de actividades. Referiu-se ainda ao facto de existir na instituição uma lógica de trabalho em
parceria com a comunidade, que procura criar estruturas que fiquem para além dos projectos de
educação de adultos e que sejam usadas pela comunidade, afirmando também que todo esse
processo visa que seja a própria comunidade a assumir o seu próprio desenvolvimento. Lógica
que é comum ao conjunto das actividades da instituição. Ora, aqui estão uma série de
aspectos/princípios que, efectivamente, se podem relacionar, que se identificam com as lógicas
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O outro entrevistado deste grupo não fez mais nenhuma referência para além da de considerar que um dos
objectivos destas práticas ser o desenvolvimento local.
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mais avançadas do desenvolvimento local, às quais nos referimos anteriormente. Vejamos um
excerto referente a este entrevistado:
“No fundo o objectivo é contribuir para o desenvolvimento global das pessoas, é criar condições para
que as pessoas possam exercer a sua situação de cidadãos, exercer os seus direitos (...), é tentar
contribuir para que as pessoas sejam integradas social e profissionalmente, sejam capazes de participar
e possibilitar-lhes instrumentos para que possam exercer essa cidadania. E com isto contribuir para o
desenvolvimento local. Porque sem pessoas sem estas características não há desenvolvimento local (...).
Portanto, o que a gente tenta promover é a formação das pessoas, é enriquece-las, é promover a sua
participação activa até na definição do seu futuro e nas decisões que têm que tomar e de serem capazes
de intervir e terem mais consciência. Portanto, no fundo o grande objectivo é promover o
desenvolvimento local através do que acabei de dizer e também através da criação de mecanismos que as
pessoas possam utilizar e depois rentabilizar. Os nossos projectos não são estanques, por exemplo,
tivemos um projecto de formação para amas e desse projecto nasceu uma casa da infância que dá agora
apoio a toda aquela comunidade. Temos o Centro de Educação e Formação que tem também um espaço
que está aberto ao público diariamente, que é o Centro de Recursos em Conhecimento, onde as pessoas
podem ocorrer e buscar informação, auto – formar-se. E, portanto, os objectivos são estes, é dar
ferramentas, instrumentos às pessoas e criar no fundo uma série de serviços que as pessoas possam
utilizar e apropriar-se deles para que possam promover o seu próprio desenvolvimento. Portanto, esta é
a nossa maneira de pensar e fazer as coisas, não apenas em relação à educação de adultos mas em
relação a toda a nossa actividade. Por exemplo, na área da infância temos uma série de ludotecas e
tentamos sempre envolver as escolas e que sejam elas a assumir a gestão desses espaços, o que tem
acontecido. No Centro Comunitário há com regularidade uma série de actividades e algumas delas é a
própria comunidade que as dinamiza, são eles que andam. A Feira da Terra existe desde sempre porque
a população faz questão que ela exista e ela participa, organiza (...) e muitas vezes só não saímos de
algumas actividades e estamos ali como parceiros e trabalhamos com a comunidade ao mesmo nível,
porque às vezes exercemos um papel de liderança quando é preciso negociar com algumas entidades
certas coisas, como financiamentos com a Câmara, aí as pessoas daquela zona ainda têm uma certa
dificuldade em assumir isto. Portanto, em alguns projectos o nosso papel é mais esse, não é já o de
promover actividades, porque isso já está assumido por eles, embora continuemos a participar...”.

A escassa referência à educação de adultos como factor de desenvolvimento local, ou,
se quisermos, como parte do próprio desenvolvimento local, é de estranhar sobretudo entre
aqueles que pertencem ao movimento do desenvolvimento local, pois dos 8 entrevistados
pertencentes a instituições integradas naquele grupo apenas 3 realizaram apreciações nesse
sentido. Na verdade, 1 dos entrevistados duma instituição pertencente a este grupo apontou um
objectivo destas actividades que nada tem a ver com os interesses da comunidade, dos
destinatários das acções e logo nada tem a ver com a promoção do desenvolvimento local, que foi
a promoção da instituição por via destas actividades, assumindo que tais actividades resultam
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duma estratégia, duma política assumida internamente pela instituição nesse sentido (pelo que, se
necessidade houvesse, fica provado que o facto de se pertencer a movimentos que preconizam
determinados ideais não garante que eles se assumam e ponham em prática). Enfim, causa-nos
uma certa estranheza entidades de desenvolvimento local com uma experiência relevante em
educação de adultos não se terem referido com mais significado a esta como sendo um elemento
capaz de contribuir para o próprio desenvolvimento local. Quererá isto dizer que ela não aparece
de forma integrada no contexto do desenvolvimento local?
O Quadro seguinte dá conta do conjunto dos objectivos a atingir com a educação de
adultos desenvolvida, apontados pelos entrevistados.
Quadro nº 61 – Objectivos da EA promovida pelas ONGDL*
Objectivos/finalidades
Colmatar necessidades específicas da nossa população com vista à sua integração no mercado de
trabalho (necessidades de qualificação profissional, de elevação dos níveis de escolaridade e de
socialização)

Número de referências por
grupo de ONGDL**
11 (6 BA, 5 AA)

Promover o desenvolvimento local

6 (3 AA, 3 BA

Responder a necessidades de outras instituições (necessidade de pessoal qualificado em
determinadas áreas de trabalho)

3 (2 BA, 1 AA)

Colmatar deficiências ao nível da qualificação profissional de pessoas que já estão a trabalhar

2 (1 AA, 1BA)

Responder a necessidades internas (formar, qualificar pessoas para virem a ocupar determinados
lugares)

2 (1 AA, 1 BA)

Elevar a auto – estima dos formandos

2 (2 AA)

Dar visibilidade à instituição

2 (1 AA, 1 BA)

Outros

5 (3 BA, 2 AA)

Legenda: * Usámos, na medida do possível, os termos empregues pelos entrevistados; ** O número de referências é superior ao dos entrevistados,
porque alguns apontaram mais que um objectivo.

Estes objectivos são, de acordo com os entrevistados, na esmagadora maioria dos casos,
definidos pela própria instituição, pelos seus técnicos (18 em 22, ou seja 82%). Este aspecto é
interessante, porque uma vez mais nos leva para a autonomia destes actores nas suas actividades
específicas. Para além disso, num destes casos foi dito algo que nos parece merecer alguma
reflexão, que foi o facto de tais objectivos estarem enquadrados por um documento (os estatutos
da instituição) que determina a filosofia de acção da instituição, sendo a dos seus representantes
também balizada por tal filosofia que está para além de aspectos conjunturais109:
“Os estatutos da associação definem esse objectivo principal que é a promoção do desenvolvimento local
através de várias acções que estão lá definidas, como a educação de adultos, por exemplo. Portanto, há
um documento, há uma filosofia que está expressa nesses estatutos e nós trabalhamos para cumprir esses
estatutos e definimos objectivos em função desse documento. Portanto, não é ninguém em particular que
decide, não, há um documento que define uma filosofia de actuação que tentamos cumprir...”.
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Trata-se da mesma instituição cujo representante teve aquele discurso que ilustrámos acima acerca dos objectivos
da educação de adultos.
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Este aspecto faz-nos pôr uma questão. Certamente que outras instituições têm
documentos semelhantes110, no entanto eles não foram referidos como parte integrante na
definição dos objectivos. Será porque nesses documentos estruturantes não consta a educação de
adultos? Será porque apesar de existirem não se faz uso efectivo desses documentos que
determinam filosofias de actuação?
Nos outros casos foi dito que tais objectivos têm sido definidos pela instituição e por
outras entidades, mais precisamente pelos programas a que se candidatam (3): num caso com
supremacia dos objectivos da instituição, noutro com supremacia dos objectivos já definidos pelos
programas, e noutro tais objectivos definem-se em pé de igualdade. Houve ainda um caso em que
foi assumido que os objectivos das actividades desenvolvidas são totalmente definidos pelos
programas a que se candidatam, havendo apenas por parte da instituição e dos seus técnicos o
cuidado de, nas candidaturas, realizar um enquadramento dos objectivos definidos pela instituição
nesses objectivos previamente definidos pelos programas.
Este aspecto da existência destes objectivos previamente definidos, centralmente
definidos, rigidamente definidos, muitos deles, nos quais têm que se enquadrar as candidaturas,
sob pena de não serem aprovadas, pode levar à existência de um problema: o desajuste entre tais
objectivos e as realidades onde se aplicam tais objectivos. É que os públicos desfavorecidos, as
regiões menos desenvolvidas de países como a França ou a Alemanha não são iguais aos nossos e
às nossas, mas os objectivos e os demais critérios são, muitas vezes, os mesmos, estando-se,
portanto, nestes casos, a deliberar medidas e objectivos uniformizantes para realidades muito
diversas. Com isto não estamos a defender a proliferação exagerada de objectivos, apenas
dizemos que deveria existir maior flexibilidade por parte de alguns programas quanto aos
objectivos a atingir e, sobretudo, à forma de os atingir e aos critérios que definem quem os possa
atingir.
A definição dos objectivos a atingir e toda a concepção e planeamento da educação de
adultos tem sido feita, sobretudo, com base no detectar de necessidades de vária ordem e
referentes a vários tipos de interlocutores e espaços: comunidade, públicos específicos/pessoas
desfavorecidas, instituições, necessidades internas, mercado de trabalho, espaços regionais, locais,
bairro, entre outros (17 dos entrevistados referiram-se a este aspecto, ou seja 77%). O predomínio
desta lógica já antes havia sido enunciada e faz-nos levantar desde logo uma questão: quem e
como são determinadas, identificadas essas necessidades? Alguns dos entrevistados apontaram
como forma de identificação de tais necessidades a realização de estudos diagnósticos (9). Outros
referiram que tal identificação se faz com base em pedidos (1) ou na identificação de necessidades
realizada pela população/comunidade com quem trabalham (2), de instituições (3), de públicos
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Quando fizemos referência aos planos/programas de actuação das ONGDL vimos que sim.
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específicos – desempregados (3). Outros ainda disseram que essa identificação é feita também a
partir daquilo que os próprios técnicos acham que é necessário para o local (3)111.
Alguns destes aspectos levam-nos a outras questões: para além da identificação das
necessidades, feitas com base nos estudos diagnósticos, não deveriam existir também
levantamentos de potencialidades e mais do que isso, porque estamos convencidos que alguns
contemplarão este aspecto, realizar com base em tais potencialidades a concepção e definição dos
objectivos a atingir? Por outro lado, até que ponto as necessidades levantadas e sentidas como tais
pelas equipas técnicas são as daqueles em relação aos quais elas foram identificadas? Mais, até
que ponto são sentidas por eles como necessidades? Ainda relacionado com este aspecto, quando
a comunidade não participa efectivamente no levantamento de tais necessidades, não há o perigo
de posteriormente não participar nas acções planeadas?
A propósito destas últimas questões gostaríamos de transcrever o testemunho de um dos
entrevistados, que em parte nos dá resposta às mesmas:
“É a equipa técnica que define os objectivos, com base no diagnóstico que fizemos do local (...). Agora, a
questão é a seguinte: nem sempre, ou muitas vezes, os nossos objectivos são iguais aos objectivos das
pessoas com quem trabalhamos. Porque nem sempre aquilo que nós identificamos como um problema,
uma necessidade é aquilo que, por exemplo, o utente do clube de emprego identifica como um problema.
Esse é também um trabalho a ser feito, que é fazer com que as pessoas identifiquem aquilo como um
problema (...). Nós, posteriormente, e porque tivemos dificuldade em recrutar pessoas para a formação
profissional, tentámos perceber porque é que sendo essa uma necessidade a população não aderia à
formação profissional. Fizemos reuniões com os pais e aí ficámos com a perfeita noção de que a
formação não é valorizada, quer dizer se é para se ser padeiro vai trabalhar para a padaria da esquina e
pronto, não é necessário andar a estudar. Fizemos também um inquérito e muitas pessoas não
identificavam a falta de formação escolar e profissional como factor de dificuldade no acesso ao
mercado de trabalho. Identificavam outras razões, como a falta de sorte, o não conhecimento das
pessoas certas, etc. Portanto, aquilo que nós havíamos identificado como uma dificuldade, uma
necessidade a ultrapassar não foi identificada como um impedimento pelas pessoas e por isso existe aqui
um desfasamento e este desfasamento é outra coisa com que tem que se trabalhar, porque enquanto as
pessoas não identificarem isto como um problema é muito difícil trabalhar sobre isto, porque não há
motivação...”.

Este excerto remete para um aspecto muito importante, que é a forma como os estudos
diagnósticos são feitos: com base em que fontes de informação são realizados os ditos estudos?
Aquilo que posteriormente se foi à procura não deveria ter sido desde logo contemplado nos
estudos? Ou seja, as principais fontes de informação não deveriam ser à partida as pessoas, a
111

O número total das formas de realizar a identificação das necessidades é superior ao dos que afirmaram que os
objectivos se definem com base no detectar de necessidades, porque houve quem tenha referido mais que uma
forma de o fazer.
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comunidade, com a qual se pretende trabalhar? Eles são feitos também com base na participação
efectiva das pessoas, ou tais estudos são realizados com base em informações já existentes sobre
os locais? O excerto seguinte relata a forma como naquele caso tal estudo diagnóstico foi feito:
“... pronto, foi um diagnóstico geral de levantamento de necessidades, tanto para desempregados como
para jovens licenciados (...) fizemos um trabalho de levantamento de necessidades no Centro de Emprego
e nas empresas da região para ver em que é que os recursos humanos têm mais carências e depois
tentámos preencher as lacunas da região nessa área...”.

Portanto, pensamos que há aqui dois aspectos que devem ser realçados. Um é a
exigência de se implicar verdadeiramente aqueles com quem se pretende trabalhar, ou a quem se
destinam os projectos, na identificação de necessidades e em todo o processo. Outro, que em
princípio não ocorrerá se o primeiro se efectivar, é não partir do princípio simplista de que aquilo
que foi identificado como sendo uma necessidade daquela população, pela equipa técnica, é
obrigatoriamente por ela sentida como tal. Pois, como vimos pelo relato acima transcrito, aquilo
que parece ser uma necessidade óbvia, como a falta de escolaridade e de qualificação profissional,
e que portanto, o que é preciso é conceber actividades que possam colmatar essas necessidades,
pode não ser aquilo que a comunidade identifica como sendo uma necessidade. Portanto, estas
questões são mais complexas do que à primeira vista possam parecer. Com isto não estamos a
querer dizer que as necessidades muitas vezes identificadas não existam, podem existir, mas há
uma diferença muito grande entre o existirem e o serem sentidas pelas comunidades com tal. Por
isso, é necessário o tal trabalho de implicação das comunidades em todo o processo.
Precisamente a implicação das comunidades na identificação de tais necessidades foi
referida por dois dos entrevistados, tendo dito um deles que a educação de adultos estava a ser
realizada porque foi por ela apontada com um aspecto a apostar como forma de rentabilizar
determinadas actividades e estava a ser feita nas áreas definidas pela comunidade. O outro referiu
que a identificação é feita pela comunidade e que as respostas são dadas, sempre que possível,
numa perspectiva de permanência no tempo, isto é, procura-se que se prolonguem para além do
tempo das acções de educação de adultos propriamente ditas, e que tais respostas sejam, depois,
assumidas pela própria comunidade (ambos os casos são do grupo AA).
Seja como for, é notório o predomínio da definição dos objectivos a atingir com as
actividades e a própria definição das actividades, com base neste critério das necessidades, das
lacunas. Tal facto merece-nos dois comentários. Por um lado, pensamos que este tipo de
levantamento será pertinente desde que se faça com os interessados, isto é, com a sua participação
na identificação dos problemas e na procura de soluções.
Por outro lado, pensamos que a par deste discurso das necessidades, seria de esperar
outro centrado na valorização dos recursos existentes, na valorização daquilo que as pessoas já
sabem. Porque, por um lado, a maneira de encarar o desenvolvimento local assenta em princípios
como os da participação e da endogeneidade e, por outro, as concepções mais recentes da
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educação de adultos assentam na valorização e no reconhecimento de saberes, das competências
adquiridas pelas pessoas ao longo da vida (como é exemplo entre nós toda a filosofia de acção da
ANEFA112). Portanto, há aqui uma aproximação entre lógicas, entre modelos teóricos, entre
filosofias de encarar o desenvolvimento local e a educação de adultos no sentido de se dar valor
ao que existe e ao que as pessoas transportam consigo. Ou seja, trata-se, ao fim ao cabo, de
valorizar os recursos endógenos, dos quais as pessoas são os mais importantes. Ora, pensamos que
seria de esperar que as instituições de que estamos a falar materializassem este discurso.
Instituições que são de desenvolvimento local, parte das quais (8) são associadas de entidades que
preconizam toda esta filosofia do desenvolvimento local (ANIMAR e Federação Minha Terra),
algumas das quais têm gerido programas como LEADER (5), são também instituições que têm ou
tiveram acções ou programas da ANEFA (cursos EFA em 11 casos, 1 dos quais é também um
CRVCC)113.
Portanto, há aqui uma descoincidência grande entre aquilo que é preconizado em termos
teóricos e em termos de modelos e o discurso daqueles que põem em prática tais modelos. Ora,
este discurso é o que se identifica com as formas de conceber as actividades a partir de fora, de
conceber a resolução dos problemas a partir de entidades exteriores aos locais e não com os
locais, que levam à não participação dos interessados, que levam a que se criem situações de
dependência e é também o discurso de quem, normalmente, organiza a educação de adultos com
base numa racionalidade técnica que leva a efeito acções muito dirigidas para o indivíduo, não
integradas, dispersas, ou seja, sem uma definição estratégica coerente que, em nosso entender, é
essencial para que se dê o desenvolvimento local, nomeadamente com a participação da educação
de adultos114.
Este aspecto faz-nos pôr uma questão: estes técnicos reconhecem esta contradição? Isto
constitui-se como um problema para eles? Como lidam com ele?
Para além deste critério como fonte de concepção e delineamento dos objectivos a
atingir, foram ainda apontados outros: com base nos objectivos definidos pelos programas a que
se candidatam (2); com base na reflexão/avaliação do que já fizeram (2); com base na filosofia de
acção traçada nos estatutos da associação (1); com base nos recursos humanos e materiais internos
(1); e com base no conhecimento que foi sendo adquirido na associação em determinadas áreas de
trabalho e que se tem posto ao dispor de quem quiser adquirir competências em tais áreas (1).
Relacionado com o que acabámos de enunciar pensamos estar, entre outras coisas, o
facto de a grande parte das entidades não ter nenhum projecto educativo de adultos definido115,
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Confrontar ANEFA (2000), entre outros documentos desta agência.
Ao todo estamos a falar de 14 das 18 instituições, cujos representantes referiram que a identificação das
necessidades são a base que serve para determinar os objectivos a atingir com as actividades de educação de
adultos.
A propósito destes aspectos ver, entre outros, Canário (1999).
O que não quer dizer que não tenham planos de formação realizados, por exemplo para se candidatarem aos
financiamentos do POEFDS. Tal sucedeu em 3 casos, 1 dos quais tinha também projecto educativo.
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um projecto com linhas orientadoras que vá para lá do imediato. Enfim, uma filosofia de actuação
que não se limite à realização de candidaturas a programas de forma mais ou menos avulsa.
Na verdade, apenas em 4 das 22 entidades, de acordo com os entrevistados, existem tais
projectos, das quais 2 são do grupo AA. Todas as entidades em que existe projecto definido têm
estruturas próprias de educação de adultos. Há, no entanto, outras tantas que também têm
estruturas próprias e não têm qualquer projecto definido. Tais resultados causaram-nos alguma
estranheza, porque estas entidades têm educação de adultos relevante. Vejamos dois excertos de
dois entrevistados, o segundo dos quais representava uma entidade que geria o programa
LEADER, relativos a esta questão:
“Não. O que fazemos é formação de acordo com cada medida específica dos programas a que nos
candidatamos e direccionada para públicos específicos. Portanto, não temos um modelo, linhas
orientadoras que sirvam de base à nossa actuação. Isso não temos”.
“Não, não temos nenhum projecto definido. O que temos é dentro do nosso orçamento uma verba
específica para a formação. A educação de adultos não está incluída dentro do nosso Plano Estratégico,
dentro do Plano de Desenvolvimento Local...”.

Noutros casos, o mais que foi referido foi a defesa de certa maneira de fazer ou a defesa
da importância que esta actividade tem nas instituições:
“Não, não temos projecto nenhum. O que há é um conjunto de experiências que foram sendo
desenvolvidas (...). Nos últimos anos temos assumido de forma mais clara e temos assumido como
estratégia a realização de forma articulada da educação de adultos com a formação profissional...”.
“O que temos são planos de formação, que fazemos de dois em dois anos. Mas não se trata de um
projecto definido em termos de médio e longo prazo, nem de linhas estratégicas de actuação, isso ainda
está em fase de amadurecimento. Agora a ideia é que a formação seja cada vez mais forte na
instituição...”.

A teoria diz-nos que o desenvolvimento local e as entidades que o praticam são espaços
privilegiados de educação de adultos, espaços onde se combinam várias formas de educação de
adultos (Rogers, 1996; Canário, 1999). E efectivamente, pelos resultados obtidos, em muitas
destas instituições ela aparece sob vários formatos e tem ocorrido duma forma regular. No
entanto, o facto de essa actividade de educação de adultos aparecer sem qualquer projecto que lhe
dê consistência faz-nos interrogar a forma como a articulação entre educação de adultos e o
desenvolvimento local se faz, ou não faz116. Enfim, a grande questão será: afinal de contas como
aparece a educação de adultos neste contexto do desenvolvimento local? E esta pode ser
desdobrada noutras que podem ajudar a responder-lhe: como é que há entidades com uma
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Já antes, a propósito dos objectivos a atingir com esta actividade, havíamos levantado a questão do possível
desfasamento da educação de adultos relativamente ao próprio desenvolvimento local.
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actividade relevante em educação de adultos para a qual não têm um projecto definido? Como é
que há entidades com estruturas próprias que não têm um projecto definido? Como é que há
entidades com planos, programas enquadradores, estruturantes da sua acção que desenvolvem esta
actividade e ela não faz parte de tais planos? Quer dizer, não se encontra aí definida de forma
própria? Afinal qual é a real importância desta actividade neste quadro do desenvolvimento local?
Afinal qual é a estratégia definida para esta actividade?
Ao que parece e tendo em conta o referido, haverá um certo desencontro na relação
desenvolvimento local - educação de adultos. Quer dizer, esta existe como já vimos, mas tendo
em conta os dados recolhidos faz-nos pensar que existirá, em muitos casos, de forma avulsa,
desligada da restante actividade das entidades, de forma descoordenada, não fazendo parte dum
todo cujo objectivo primordial deverá ser o desenvolvimento local, ainda que possa ser realizada
com muita intensidade. Uma vez mais, parece podermos concluir para esta actividade o que já
antes havíamos concluído relativamente à globalidade da actuação da maior parte destas
instituições: a existência duma filosofia de actuação, duma estratégia assente no curto prazo, no
imediato, que não irá muito para além da realização de candidaturas a programas que financiem
tal actividade. Esta parece ser a política de actuação de muitas desta instituições. A ser assim, será
que tal actividade é vista por grande parte destas entidades como uma fonte de financiamento das
mesmas? Será que o facto de ela estar entre as suas principais actividades se reduz a isto? Se for
assim, como pode ela contribuir para o desenvolvimento local?

6.2.4.4. Processo/forma

Neste espaço a grande questão a que pretendemos responder é: como é posta em prática
a educação de adultos nestas instituições? Questão aliás já abordada em parte na secção anterior, e
que, simultaneamente, nos permite realizar uma aproximação parcial a parte das questões postas
no final da secção anterior. O processo/forma que a educação de adultos tem assumido é abordada
a partir de três dimensões: a existência duma educação de adultos realizada em articulação, ou
não, com a restante actividade das instituições; os passos dados desde o surgimento da ideia de se
realizar determinada acção até à conclusão de todo o processo; e o tipo de participação dos
destinatários das acções.
Relativamente à articulação da educação de adultos com as outras actividades das
instituições, 12 dos entrevistados afirmaram que é concretizada (4 deles do grupo AA e os
restantes 8 do grupo BA), 5 disseram que acontece esporadicamente (2 do grupo AA e 3 do BA) e
outros 5 referiram que não sucede (2 do grupo AA e 3 do BA). Entre os que afirmaram que esta
actividade se faz normalmente de forma articulada com as outras actividades estão 6 cujas
instituições têm estruturas próprias de educação de adultos, nos restantes 2 casos em que tais
estruturas também existem foi referido que tal articulação não ocorre ou que se faz de forma
esporádica. Em 2 dos casos em que as instituições que têm projectos definidos para esta
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actividade, essa articulação faz-se normalmente, noutro realiza-se de forma esporádica e no outro
tal não sucede.
Um primeiro olhar sobre estes dados pode fazer levar a pensar que numa parte muito
significativa das instituições a educação de adultos está integrada na restante actividade (pois em
mais de metade dos casos foi dito que normalmente tal ocorre). No entanto, se virmos as formas
como tal ocorre verificamos que essa articulação não é assim tão grande. Comecemos pelas
formas referidas e vejamos, depois, ao que elas correspondem em termos de articulação efectiva
com a restante actividade das instituições117. Foram detectadas dez formas de articulação118:
(1) A educação de adultos surge de forma articulada com áreas de trabalho/projectos
de desenvolvimento local/intervenção comunitária (7 instituições). Tal sucede de
forma diferente - como uma das dimensões de projectos de Luta Contra a Pobreza
(2 casos), como resultado de uma ou mais actividades específicas desenvolvidas no
âmbito do Programa LEADER (4 casos), em articulação total com a área de
trabalho de desenvolvimento rural (1 caso), ou em articulação parcial com a área
de intervenção comunitária (1 caso);
(2) A educação de adultos surge articulada com outra actividade da instituição pela
participação dos formandos na mesma (3 casos);
(3) A educação de adultos surge articulada com outra actividade/área ou espaço da
instituição porque os produtos da educação de adultos são usados nesta actividade/
área ou espaço (3 casos);
(4) A educação de adultos surge ligada a gabinetes de atendimento que têm como
função determinar necessidades de educação e de canalizar públicos para as
actividades a desenvolver nesta área (3 casos);
(5) A educação de adultos surge articulada com outra actividade/área ou espaço da
instituição pela disponibilidade mútua de espaços (2 casos);
(6) A educação de adultos surge articulada com outra actividade/área de trabalho da
instituição pela necessidade desta em mão-de-obra qualificada (2 casos);
(7) A educação de adultos é realizada em articulação com todas as áreas de trabalho da
instituição, pois só se efectua dentro do âmbito dessas outras áreas de trabalho (2
casos);
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Considerámos todos os caso referidos de articulação, quer aqueles que foram apontados por quem disse que
normalmente tal articulação ocorre, quer aqueles que foram apontados por quem disse que tal acontece de forma
esporádica
Os totais não coincidem com o total de casos em que foi referida a articulação normal ou esporádica da educação
de adultos com as outras actividades, nem sequer por vezes dentro de cada tipo de articulação identificado, porque
alguns dos entrevistados apontaram mais que uma forma de articulação.
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(8) A educação de adultos é feita muitas vezes em articulação com as restantes áreas
de trabalho da instituição (1 caso);
(9) A educação de adultos é realizada em articulação com todas as áreas de trabalho da
instituição, que resultam da própria educação de adultos (1 caso); e
(10) A educação de adultos surge ligada a determinados espaços físicos existentes que
era necessário dinamizar (1 caso).
Assim, como vemos, estão aqui representados diferentes graus e formas de articulação
da educação de adultos com as outras actividades/áreas de trabalho das instituições. Pensamos
que, grosso modo, se pode dizer que existem entidades onde a articulação da educação de adultos
com as restantes actividades é total (3 casos, referimo-nos aos casos (7), (9) e (8)) e os restantes
casos são de articulação parcial e até residual com as outras actividades/áreas de trabalho.
Portanto, pensamos poder concluir que na maior parte dos casos a educação de adultos surge
parcial ou residualmente integrada na restante actividade destas instituições ou nem sequer desta
forma. Dos casos em que a articulação é total, ou se faz de forma muito significativa, 3 têm
estruturas próprias, dos quais 2 têm projecto educativo.
As formas de articulação que nos parecem mais significativas são aquelas que se
referem aos casos de articulação entre a educação de adultos e o desenvolvimento
local/intervenção comunitária, embora seja necessário relativizar a forma como essa articulação
ocorre, isto tendo em conta o que foi a nossa percepção da referida ligação. Estamo-nos a referir
particularmente aos casos LEADER, onde tal ligação se faz de forma muito parcial, ou seja, a
educação de adultos não aparece aqui com muito significado, isto é, ela surge ligada a uma ou
outra actividade do programa e não faz parte dele duma forma integrada (em pelo 3 dos 4 casos
agora considerados isso sucede)119, nem tem em nenhum destes casos qualquer projecto específico
relativo a esta actividade que também é desenvolvida no âmbito do referido programa e, por outro
lado, em 2 destes casos foi referido que as pessoas eram obrigadas a fazer formação, como forma
de poderem dar continuidade a uma outra actividade qualquer apoiada pelo programa120.
Relativamente aos outros casos, essa articulação parece ser mais efectiva, pois nos casos
referentes aos programas de Luta contra a Pobreza foi referido que a actividade em causa é uma
das dimensões dos projectos, e nos outros 2 casos (através da ligação a áreas de trabalho:
desenvolvimento rural e intervenção comunitária) de acordo com o dito pelos entrevistados essa
articulação ocorrerá efectivamente.
Depois, parecem-nos também importantes as formas de articulação referentes aos casos
de total ou quase total articulação da educação de adultos com as restantes actividades das
instituições, pois dão-nos conta de processos integrados de realizar esta actividade.
119

120

Recordamos que tivemos cinco instituições LEADER e que numa delas essa articulação nem de forma residual
acontecia, segundo o entrevistado.
O caso dos cursos de turismo para pessoas que recuperaram casas para esse fim, é um desses exemplos.
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Os resultados obtidos em relação a este aspecto vão de encontro ao que referimos na
secção anterior, quando dissemos que, em muitos dos casos em estudo, nos parecia que a
educação de adultos realizada estaria a ser posta em prática de forma dispersa, de forma avulsa,
ainda que possa ser muita.
Relativamente aos passos dados desde o surgimento duma ideia de realização de
acções/projectos de educação de adultos até ao culminar de todo o processo, já antes fizemos uma
aproximação a este aspecto, quando nos referimos ao tipo de trabalho realizado por aqueles que
dentro das instituições se dedicam à educação de adultos. Neste momento trata-se de confrontar os
dados agora obtidos com os de então, procurando, uma vez mais, detectar as actividades e a
sequência que normalmente elas assumem. No geral, a sequência da altura mantém-se. No
entanto, há alguns aspectos novos, não só referentes a essa sequencialidade, como seja a
introdução nessa sequência da ideia de se fazer e o desdobramento da execução em execução e
acompanhamento, mas também a aspectos que remetem para o uso do conhecimento abstracto e
para os contextos educativos para os técnicos pela forma como se efectuam essas actividades.
Assim, foram detectadas as seguintes fases121: ideia; concepção do projecto, que na
maior parte dos casos culmina numa candidatura a um programa; implementação; execução;
acompanhamento da acção; e avaliação. Vejamos agora com um pouco de pormenor alguns
aspectos relativos a algumas destas fases.
Relativamente ao surgimento das ideias para se realizarem acções, foram adiantadas as
seguintes fontes de surgimento das mesmas: a identificação de necessidades como razão da ideia
de se realizar alguma acção ou projecto (8 dos entrevistados); as reuniões de equipa (2) como
momentos nas quais surgem as ideias; os desafios de parceiros (2)122; e as reuniões de reflexão
com conselho consultivo (1). Os casos relativos às reuniões como fonte de ideias parece-nos
favorecer um tipo de trabalho reflexivo e em equipa que nos mostra mais uma dimensão do
trabalho como processo educativo.
Aliás, esta forma de trabalhar está presente em pelo menos 5 instituições, pois nestes
casos foi dito que após o surgimento da ideia, independentemente da origem da mesma, ela é
discutida, trabalhada em equipa e só depois se passa à fase seguinte, que é a concepção do
projecto. Este passo trata-se duma fase intermédia entre o surgimento da ideia e a concepção,
elaboração do projecto propriamente dito e apenas foi referido por 5 entrevistados, como vimos.
Num destes casos foi explicado em pormenor a forma de se trabalhar a ideia, que nos parece ser
121

122

Deve dizer-se que nem todos se referiram a todas as fases enunciadas e que nem todo o tipo de acções segue esta
sequência. No entanto, esta é a mais normal. Não se detectaram diferenças significativas entre os respondestes dos
dois grupos em questão (AA e BA).
Um destes casos parece-nos particularmente interessante, porque através de tal desafio integra a Rede Social,
participando em tal movimento através da inclusão de duas pessoas da instituição em dois grupos de trabalho que
precisamente dizem respeito ao tema que no geral aqui tratamos: um relativo ao desenvolvimento local e outro
relativo à educação e formação. Ora, isto é para nós importante porque quer dizer que esta instituição está
presente em grupos em que se discute, onde se reflectirá sobre o tema que pretendemos tratar e onde
eventualmente o contacto com o conhecimento abstracto acerca do assunto também se fará (trata-se de uma
ONGDL do grupo AA).
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relevante, pois remete não só para o trabalho em equipa, mas também para o papel formalizador
da escrita nesta fase do trabalho da ideia:
“ Portanto a ideia surge (...). Depois, os passos são: primeiro, verificar a consistência da ideia. Quer
dizer, aquela ideia tem que depois ser trabalhada e é trabalhada em equipa. O que é que representa? Dá
resposta a quê? A quem? Etc. Quer dizer, qualquer ideia tem que se especificar, concretizar. Isto é, a
ideia surge e depois tem que ser trabalhada ao pormenor. Nós quando trabalhamos um ideia passamo-la
para escrito, fazemos um documento que tem os objectivos da ideia e por aí fora. Portanto, a fase da
ideia é fundamental, porque há aquela ideia luminosa que nos surgiu, mas se isso não for posto em
escrito, se essa ideia não for trabalhada, se não tiver conteúdo, não adianta nada. Portanto, nós aqui
trabalhamos desta forma, a ideia é sempre trabalhada desta forma, não sai daqui nada que não passe
para um documento, qualquer ideia tem um documento que é sempre discutido em equipa, ainda que
ideia tenha sido dum só técnico, mas é sempre discutido em equipa. Depois as ideias em relação às quais
e já depois de trabalhadas, há consenso, passam para o plano de actividades, este é outro passo, é
integrar as ideias nos planos...”.

A fase de concepção dos projectos culmina, na maior parte das vezes, em candidaturas a
programas comunitários como forma de financiamento dos mesmos, embora em três casos nem
sempre suceda assim. Ou seja, nem sempre os projectos são submetidos a candidaturas para serem
realizados. Esta é uma fase onde pensamos que o uso do conhecimento abstracto por parte dos
técnicos será feito (dois técnicos fizeram alusão a este aspecto)123.
A fase seguinte, a da implementação dos projectos, implica várias actividades, como já
vimos antes, sendo uma dela a selecção dos formandos. E referimo-nos particularmente a esta
porque a forma como alguns entrevistados (4) se reportaram a ela nos faz levantar algumas
questões. Vejamos um exemplo:
“...aprovada a candidatura divulgamos o curso para procurar os formandos e nem sempre é fácil
encontrar...”.

O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se fazem os projectos independentemente
dos destinatários e uma vez aprovados é que se tentam encontrar os usuários do que foi
concebido? Esse grupo de pessoas não deveria ser previamente contactado pelos planeadores e
participar também na concepção dos projectos?
No que toca à fase de execução, não há nada a assinalar, o mesmo se passando
relativamente à fase de acompanhamento, a não ser que só foi referida por 4 técnicos.
Relativamente à avaliação, apenas 8 se referiram a ela como um dos passos de todo o processo,
sendo que apenas metade destes enunciaram outros tipos de avaliação para além a final. Numa
destas instituições realizam-se vários tipos de avaliações, inclusive a de toda a actividade da
123

Já antes, quando nos referimos à planificação nestas instituições, tínhamos identificado esta actividade como uma
daquelas onde o uso do conhecimento abstracto é feito.
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mesma, sendo que na realização desta actividade da avaliação estão envolvidos especialistas duma
Universidade:
“...depois temos os vários tipos avaliações de cada um dos projectos, cada qual com o seu modelo
(...).Temos, também avaliação do Projecto na sua globalidade, portanto a avaliação de toda a nossa
acção, que está a ser feita por pessoas da Universidade (...) que nos ajudam também a conceber e a
definir as formas de avaliação desta nossa actividade....”.

Este é, aliás, um caso onde o contacto com o conhecimento abstracto, via estes
especialistas, e a reflexão sobre a acção, fruto também da presença vulgar dos mesmos, se faz
sentir nas várias fases do processo em análise. Mais precisamente na fase de se trabalharem as
ideias, na fase de concepção de alguns projectos e planificação das acções e ainda nas diferentes
formas que a avaliação aí assume.
Para terminar esta parte relativa ao processo/forma da educação de adultos nas
instituições em análise vamos, de seguida, debruçar-nos sobre uma questão essencial destes
processos, que é a da participação dos destinatários dos projectos.
De acordo com os entrevistados, em 15 casos os destinatários dos projectos costumam
intervir nos mesmos (5 do grupo AA, 10 do grupo BA) e nos restantes 7 casos não costuma haver
participação (3 AA, gestoras do programa LEADER; 4 BA). Estes números por si só fariam
concluir que os destinatários dos projectos têm um papel activo na maior parte dos casos. No
entanto, uma leitura mais atenta, que nos remeta para as formas e fases em que essa intervenção
ocorre, dá-nos outra perspectiva bem diferente e faz-nos concluir precisamente o inverso, ou seja,
a existência de uma participação ténue na maior parte dos casos e em alguns a ausência total de
qualquer tipo de participação por parte dos destinatários das acções e projectos desenvolvidos, o
que é completamente contraditório com as lógicas do desenvolvimento local e da educação de
adultos.
Vejamos então em que fases, aqueles a quem se destinam as acções têm ou não algum
tipo de intervenção: antes do início das acções, incluindo-se aqui a génese dos projectos/acções a
serem desenrolados e a concepção dos mesmos; no decurso dos projectos, portanto durante o
decorrer das acções; e no fim das mesmas.
Em apenas 6 casos (3 – AA, 3 – BA) foi referido que os projectos/acções de educação
de adultos levados a cabo têm origem nos próprios destinatários, ou seja, são eles que identificam
as áreas, os cursos, os temas, ou as actividades que gostariam de receber. Mas, em 2 destes casos
foi enunciado que tal só ocorre em situações em que os projectos não estão submetidos a
financiamentos dos programas nacionais ou comunitários e em 3 que a participação dos
destinatários só ocorre nesta fase. Vejamos um exemplo que traduz o que acabámos de dizer e,
simultaneamente, reflecte uma filosofia que pensamos poder fazer parte de todos os que
concebem estas acções, que é a preocupação em desenhar projectos/acções que venham a ser
realmente usadas pelas pessoas que beneficiam de tais projectos:
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“Os destinatários participam só na identificação do que querem. Portanto, eles é que pedem o que
gostariam de ter e nós fazemos os cursos para eles. Eles dizem o que querem e a partir daí nós
elaboramos todo o produto, uma camisa que lhes vai servir. Portanto, a partir daí todo o trabalho é
nosso. Portanto, é como se viessem ao alfaiate e nós vamos fazer a camisa para eles, para uma
necessidade deles. E o nosso objectivo é que a camisa lhes fique bem, que a usem efectivamente durante
muito tempo e quando estiver a ficar rota temos que fazer outra, ou se calhar fazer uma camisola. Esta é
a figura de estilo que costumo usar para conseguir traduzir a forma como nós trabalhamos...”.

Em instituições de desenvolvimento local e sobretudo em instituições que pertencem a
movimentos mais amplos de desenvolvimento local (grupo AA), algumas das quais responsáveis
pela gestão de programas como o LEADER, não seria de esperar que aqueles a quem se destinam
as acções fossem desde início envolvidos no processo? Pensamos que esta será uma das razões da
não participação daqueles, ou da sua resistência aos cursos entretanto elaborados pelas equipas
técnicas e aprovados centralmente.
Ainda relativamente a este aspecto, estes números são ainda escassos se pensarmos que
antes foram muito mais os que afirmaram que os objectivo e a concepção dos projectos se faz com
base na identificação das necessidades das pessoas, da comunidade, enfim dos destinatários das
acções (17 entrevistados). Ora, isto quer dizer que há aqui um desfasamento grande que nos diz
que quem identifica efectivamente tais necessidades não são, na maior parte dos casos, aqueles a
quem se destinam as acções.
Aliás, esta falta de envolvimento foi sobretudo evidente na concepção dos projectos. Em
apenas um caso e por uma única vez aconteceu a participação dos beneficiários na elaboração do
curso que vieram a ter, tendo-se traduzido na escolha dos temas a tratar, na programação de
conteúdos e horários da formação.
Este aspecto, tal como o anterior, faz-nos pensar que aquilo que está ser feito poderá não
estar a ser concretizado da melhor maneira, porque a participação daqueles que vão frequentar
essas acções é essencial para que o processo resulte. Ou então não nos estaremos a referir a
verdadeiros casos de projectos de desenvolvimento local, mas sim a acções avulsas que são
oferecidas a um público muitas vezes não perfeitamente identificado, estaremos mais a falar de
instituições prestadoras de serviços do que de desenvolvimento local. Aliás, as declarações feitas
por alguns dos entrevistados para justificarem a não participação dos “destinatários” nesta fase da
concepção dos projectos remete-nos para isso, ou seja, para o não conhecimento daqueles a quem
as acções são dirigidas, o que é completamente contraditório com toda a filosofia do
desenvolvimento local, com toda a lógica da participação e duma educação de adultos não escolar.
Vejamos um extracto dessas referências:
“No processo da concepção não participam. Primeiro nas candidaturas aos programas, quando as
fazemos nem sequer temos os formandos. Portanto, podemos ter uma ideia mas nada de definitivo, não
sabemos ao certo quem serão...”.
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Outra justificação que foi dada talvez ajude a perceber um pouco melhor o porquê da
não participação dos destinatários das acções nesta fase:
“...nestes projectos que nós candidatamos aos fundos comunitários os destinatários não têm participação
à priori, porque nós temos que apresentar as candidaturas com muita antecedência, um ano e tal antes
de se iniciarem (...) e aqui é impossível nós termos as pessoas a participarem na concepção dessas
acções...”.

A participação é maior no decorrer das próprias acções (em 11 casos foi referida a
participação nesta fase: 3 AA, 8 BA) e faz-se, essencialmente, pelo envolvimento dos
destinatários em reuniões de âmbito diferente (entre a equipa técnica e os formandos – 1 caso,
entre a equipa técnica, os formadores e os representantes dos formandos – 5 casos, e também
através de reuniões entre os formandos – 1 caso). Para além destas formas, foram ainda adiantadas
mais duas: pela existência nos locais das formações de quadros nos quais os destinatários põem
sugestões várias (2 casos) e pela consulta informal feita pela equipa técnica junto dos destinatários
(2 casos).
Estas modalidades de participação têm diferentes finalidades124: a análise do processo
de formação (funcionamento, módulos, formadores, entre outros aspectos), com o objectivo de ir
fazendo um acompanhamento e um balanço do processo (7 casos), fruto do qual se realizam,
dentro das possibilidades, pequenas alterações ao nível curricular (3 casos) e também ao nível das
estratégias e metodologias de formação usadas (1 caso)125; definição de actividades
complementares (1 casos); melhoria do funcionamento das instalações (2 casos); visitas de estudo
(1 caso); escolha dos locais de estágio (1 caso); e contribuir para o melhoramento de determinadas
necessidades existentes no espaço geográfico onde se desenrolam as acções, pelo facto dos seus
trabalhos práticos serem realizados tendo em conta necessidades detectadas na comunidade e às
quais esses produtos pretendem dar resposta (por exemplo, um dos cursos de carpintaria reparou
janelas e portas duma freguesia após tal necessidade ter sido identificada em reunião com
presidente de Câmara do local onde se processou tal melhoramento) (1 caso).
Alguns dos que afirmaram que a participação ocorre nesta fase (3) alertaram para a
dificuldade e complexidade de se trabalhar desta forma, ou seja, através da participação dos
formandos no decorrer das acções, não só porque é difícil fazer com que eles se impliquem nestes
processos, sobretudo no início, mas também porque nem sempre os formadores vêem com bons

124

125

O número final é superior ao dos que afirmaram que os destinatários participam nesta fase (11), porque alguns
identificaram mais que um tipo de participação.
De acordo com os entrevistados, essas alterações são limitadas porque as acções estão enquadradas por programas
financiadores que não permitem grandes mudanças. Num destes casos tais alterações ocorrem com frequência, o
que se fica a dever ao facto de a maior parte das suas acções ocorrerem sem serem financiadas e logo não sujeitas
a tanta rigidez.

371

olhos este tipo de trabalho participado e também pelo facto da própria equipa técnica não estar
habituada a trabalhar de tal forma.
Seja como for, também aqui a participação dos destinatários nos parece ser limitada. Por
um lado, pelo número de instituições onde ela ocorre, ou seja, apenas em metade delas foi dito
que há tal participação nesta parte e, por outro lado, pelos efeitos diminutos que essa participação
parece produzir.
Para além da participação dos destinatários nesta fase do processo, foi ainda referido por
8 entrevistados (2 AA, 6 BA) a participação daqueles na fase final do processo, ou seja, na
avaliação final das acções, dos quais 1 desvalorizou totalmente esse tipo de participação referindo,
para além disso, que este é único tipo de participação que têm. Outros 5 afirmaram que tal
avaliação é aproveitada para futuras intervenções, no sentido de se melhorar aquilo que correu
menos bem nas que terminaram.
Assim, e concluindo, julgamos poder afirmar que, no geral, o nível de participação dos
destinatários dos projectos é fraco (apenas numa instituição esse nível é alto), sobretudo nos casos
em que os projectos são enquadrados por programas que financiam as acções, pois aí a rigidez é
grande. Ora, como grande parte das mesmas são enquadradas por tais programas, porque as
instituições não têm meios próprios para as desenvolver, a participação é fraca. Isto é
completamente contraditório com o desenvolvimento local e com as lógicas da educação de
adultos, mas esta parece ser uma das características que muitos dos projectos de educação de
adultos assumem. Até que ponto esta realidade faz parte das preocupações daqueles que
concebem as acções?

6.2.4.5. Avaliação da educação de adultos praticada pelos entrevistados

Para terminar a abordagem dedicada ao perfil da educação de adultos nas ONGDL
vamos dar conta da avaliação realizada pelos entrevistados acerca desta actividade. Para tal
considerámos dois aspectos. Primeiro, pedimos para serem identificados os principais obstáculos
à implementação e realização desta actividade e, em segundo lugar, pedimos para ser feita uma
caracterização da experiência da instituição.
Quanto às dificuldades encontradas na implementação e realização, devemos dizer que,
exceptuando um entrevistado, todos os outros apontaram uma ou mais dificuldades, o que resultou
numa série elevada delas, muitas das quais se encontram associadas, muitas das quais provocam
outras. As dificuldades atravessam as várias instituições, ou seja, não foi notada qualquer relação
entre as dificuldades apontadas e o facto de as instituições pertencerem a este ou àquele grupo de
instituições (AA ou BA). Tais dificuldades foram agrupadas em 24 tipos. O Quadro seguinte
sintetiza os obstáculos identificados.
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Quadro nº 62 – Maiores dificuldades na implementação/realização da EA
Dificuldades
A rigidez e normas dos programas que enquadram os projectos
Financeiras
A formação ser paga (formandos receberem bolsa)
Inadaptação das respostas existentes para certos públicos
Recrutamento de formandos
Recrutamento de formadores capazes de trabalhar nesta área
Operacionalizar certas partes de modelo inovador de educação de adultos (modelo da ANEFA: cursos EFA,
processo de reconhecimento, validação de competências – RVC - e CRVCC)
Inadaptação cultural de certos públicos às regras/exigências da educação de adultos
Inadaptação dos formadores a modelo inovador de trabalhar a educação/formação de adultos (EFA)
Desmotivação dos formandos
Falta de acompanhamento por parte das entidades gestoras dos programas
Resistência dos formandos em participarem em metodologias inovadoras de trabalho (processo RVC dos
cursos EFA)
Logísticas
A inexistência ou o mau funcionamento de certas parcerias
Satisfazer as expectativas criadas pelos formandos
Falta de recursos humanos
Outras

Nº de
referências
13
10
10
7
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
8

Como se pode ver, o leque de dificuldades é variado e algumas delas já antes haviam
sido referidas quando se falou das principais dificuldades das instituições em geral (financeiras,
parcerias e a falta de recursos humanos). Este retrato, apesar de pensarmos ser sugestivo, não nos
dará uma visão nítida da gravidade que muitas destas dificuldades acarretam, pelo que, de
seguida, nos deteremos mais um pouco em algumas delas, sobretudo naquelas que nos permitem
realizar mais uma aproximação à forma como a educação de adultos aparece neste contexto do
desenvolvimento local.
Comecemos pela dificuldade mais referida: a rigidez dos programas que enquadram e
financiam os projectos e respectivas acções. Vejamos em que é que tal rigidez se materializa e que
efeitos acarretam. Um dos aspectos referido foi a calendarização inadequada dos cursos de
formação profissional, que é fixa e só se iniciam e terminam em datas previamente estabelecidas
(início do ano ou a meio do ano). Ora, este aspecto faz com que muita gente fique de fora das
formações, por exemplo porque não se vai para o desemprego apenas no início ou a meio do ano.
Outro efeito enunciado, fruto do forte condicionalismo das regras do Fundo Social
Europeu (FSE), que se traduz numa uniformização e generalização cega das mesmas, foi a não
realização dos projectos de acordo com aquilo que os técnicos gostariam e pensam que seria
melhor fazer-se, tendo em conta a população com quem trabalham. Admitindo alguns que o que
se faz é uma adaptação dos destinatários e das ideias aos programas e não o contrário. Este
condicionalismo tem como resultado a realização de actividades que, pelo menos em alguns
casos, podem não se adaptar à realidade. Haverá algo mais contraditório com as lógicas do
desenvolvimento local do que esta prática? O desenvolvimento local tem que ser feito em todos os
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locais da mesma forma? Os públicos desfavorecidos do litoral têm as mesma características que
os do interior? Vejamos alguns extractos dos entrevistados que se referiram a este aspecto:
“Outra dificuldade é nós nem sempre conseguirmos realizar as acções conforme queríamos, porque
estamos fortemente condicionados pelas regras do FSE. Este é um problema que acontece muito...”.
“Relativamente à formação profissional está muito estandardizada. Temos que nos cingir, que nos
orientar pelos regulamentos do FSE, está tudo pré definido e isso limita a formação que gostaríamos de
dar a este tipo de população. Continua tudo a ser muito rígido, não temos grande espaço de manobra (...)
e depois o que acontece é que por vezes não se vai de encontro àquilo que gostaríamos e ao que as
pessoas gostariam (...). Portanto, as regras são iguais para todos e em todo o lado e isso deixa pouco
espaço de manobra para tentarmos adaptar à realidade e o que acontece é que temos que adaptar as
pessoas aos programas e não o contrário...”.

Essa rigidez dos programas materializa-se, por exemplo, na pré-definição de toda a
organização das acções: áreas e conteúdos a serem tratados, horários, cargas horárias dos
módulos, entre outros aspectos.
Outro efeito negativo da uniformização destes programas proveniente das normas
existentes para seleccionar as pessoas é a exclusão daqueles que já são mais excluídos. Na
verdade, para se poder aceder a tais acções tem que se preencher, em alguns tipos de programas,
alguns requisitos prévios, como estarem inscritos nos Centros de Emprego, terem determinados
níveis de escolaridade, que afastam precisamente aquela franja da população que já se encontra
afastada de muitas outras coisas. Vejamos dois excertos de dois entrevistados que se referiram a
este aspecto, onde é notória uma forte crítica às entidades gestoras destes programas e aos
programas que se encontram afastados da realidade:
“É sem dúvida a pressão legislativa e os critérios impostos pela lei. Portanto, é querermos formar a
comunidade e muitas vezes ser difícil encontrar um formando, ou porque não têm a 4ª classe exigida, ou
porque é um desempregado de longa duração mas não está inscrito no Centro de Emprego. Portanto, a
situação face à lei das pessoas é muitas vezes impeditiva de trazer se calhar os mais necessitados à
formação e há muita gente que fica de fora. Porque aí também falha a informação das instituições
públicas às comunidades, quer dizer as pessoas das nossas aldeias não estão inscritas nos Centros de
Emprego não é porque não queiram, é porque não sabem e ao não saberem estão automaticamente
excluídas de cursos que lhes fazem falta (...) E aí nós temos tido algumas quezílias com o Instituto de
Emprego porque eles não fazem o seu trabalho de divulgação da informação e somos nós muitas vezes a
fazê-lo, mas eles não gostam, no entanto não vão para o terreno. Estas instituições têm uma inércia
muito grande, é impressionante...”.
“Há alguma rigidez dos programas do IEFP que exigem, por exemplo, nos casos das escolas – oficina,
que elas se dirijam a desempregados de longa duração, portanto desempregados há um ano e que
estejam inscritos no IEFP (...) Esta regra da inscrição tem a sua complexidade, porque o IEFP limpa
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com regularidade os seus ficheiros e depois há pessoas que pensam que estão inscritas e não estão. Nós
tivemos aqui um curso onde se inscreveram mais de 30 pessoas e só 2 preenchiam os critérios do IEFP,
porque já haviam sido eliminadas dos ficheiros. E isto acontece porque nestes públicos a informalidade é
muito grande, a ida à instituição porque foram convocados para uma reunião, ou a resposta a uma carta
enviada pelo IEFP não é tão simples como se possa pensar (....) E, portanto existe alguma rigidez neste
tipo de coisas que nos dificultam a acção, principalmente quando lidamos com este tipo de população
(...) Portanto, o IEFP ainda é um organismo muito afastado da realidade e por isso ainda tem que fazer
um caminho muito grande se quiser realmente chegar próximo destas populações mais carenciadas. Se
não quiser, tudo bem, pode ficar tudo conforme está, mas se quiser tem que falar com as pessoas que
estão no terreno e ouvi-las com atenção...”.

Foi também dito que toda esta rigidez se traduz numa menor autonomia para se realizar
as actividades e a planificação das mesmas. Ora, este aspecto parece-nos ser de muita importância
e vai de encontro a uma das possibilidades que antes referimos, que tem a ver com o uso que se
faz do conhecimento abstracto poder ser condicionado por esta realidade, ou seja, pela
dependência dos projectos efectuados relativamente aos programas que os enquadram. Esta é uma
das questões a que nos aproximaremos de forma mais definitiva no capítulo seguinte.
Para além de todos estes efeitos, foi ainda referido que este condicionalismo se traduz
numa enorme dificuldade em gerir os projectos do ponto de vista administrativo e financeiro,
tendo sido dito que uma parte significativa do tempo dos técnicos é gasto nestas actividades.
Por fim, foi ainda detectado um outro efeito desta uniformidade. Estamos a falar da
exigência temporal com que têm que ser feitas as candidaturas. Entre estas e a aprovação das
mesmas decorrem, por vezes, períodos superiores a um ano. Ora, isto traz problemas de desajuste,
ou seja, aquilo para que as candidaturas foram feitas e para quem foram feitas pode já não estar
como estava. Quer dizer, o problema pode já ter-se modificado, ou nem sequer existir.
No geral, pode-se dizer que esta dificuldade se traduz em dois aspectos negativos: o
risco da inadaptação da educação de adultos realizada aos locais e gentes a quem se destina; e a
exclusão de muitas pessoas, nomeadamente aquelas que são já as mais excluídas, destes processos
de educação.
Outra das dificuldades mais apontadas foi a financeira. Esta traduz-se, essencialmente,
na dificuldade em se cumprirem as regras referentes aos pagamentos a serem feitos a formadores
e formandos. O que, no entender dos entrevistados, se fica a dever à forma como se procedem os
financiamentos às instituições, que assenta na lógica dos reembolsos, ou seja, as entidades
gestoras só libertam as verbas após prova de despesas efectuadas pelas instituições. Acontece que,
de acordo com os entrevistados, ocorrem atrasos prolongados nesse processo de financiamento, o
que dificulta ainda mais a tarefa das instituições e de quem nelas trabalha.
O facto de grande parte das actividades terem bolsas para os formandos, foi apontado
por um número significativo de técnicos (como vimos) como outra dificuldade. Isto porque,
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segundo eles, a motivação para a frequência de tais actividades passa a ser, ou em muitos casos é
apenas o recebimento de tais bolsas, notando-se em muitos casos um total desinteresse pela
aprendizagem em si, pela formação em si. Este facto traduz-se, para além do alheamento de
muitos relativamente à aprendizagem, como já dissemos, em problemas que têm a ver com o ter
de se realizar os pagamentos a horas, sob pena de os cursos fecharem, ou ainda com problemas
que surgem na altura da selecção dos formandos quando se procura contrariar a inclusão nos
cursos de pessoas relativamente às quais foi detectada ser essa a única motivação para a sua
frequência.
Um dos efeitos desta forma de cativar pessoas para a formação é o prolongamento da
dependência por parte de muitas delas, pois muitas andam de formação em formação, muitas
vezes independentemente da área, não procurando rentabilizar aquilo que eventualmente
aprenderam porque acabam, em muitos casos, por ganhar mais na formação do que num emprego
que eles eventualmente possam encontrar, ou que os técnicos lhes tenham encontrado. Assim se
criam verdadeiros “profissionais da formação”, pessoas que frequentam a formação sem outro
objectivo que não seja o de receberem as bolsas. Vejamos as palavras de alguns dos técnicos
relativamente a este problema, que são elucidativas:
“Há uma outra dificuldade muito grande. É que grande parte da nossa população pensa na formação
como uma maneira de ganhar dinheiro. A motivação é só essa e isto é difícil depois de gerir no decorrer
das acções. Há pessoas que só andam aqui para receber e a pensarem no próximo curso que vão tirar
(...) Não têm motivação nenhuma, nalguns casos é notório que só cá estão para cumprirem o horário
para poderem receber ao fim do mês (...) estão sempre a exigir o pagamento da bolsa naquele dia certo,
e tem que ser feito porque senão corremos o risco do curso fechar. Tudo isto nos traz muitas
dificuldades...”
“...muitas vezes a principal motivação das pessoas é receberem as bolsas e não tanto aquilo
corresponder a uma necessidade pessoal, ou fazer parte de algum projecto de vida. No processo de
selecção procuramos detectar isso, mas muitas vezes não conseguimos...”.
“O facto das formações terem bolsa traz-nos problemas. Para muitos a única motivação é a bolsa e
quando queremos encaminhar alguém que esteja em formação, ou que tenha acabado alguma formação
para um emprego em que vá receber o salário mínimo, que é o que se consegue arranjar, muitos não
querem e não vão. Porque acabam por ganhar mais na formação (...). Portanto, há muita gente que
acaba por andar de formação em formação, não interessa em qual, o que interessa é que seja paga...”.
“...por muito que não se queira a razão fundamental para se frequentar os cursos é o dinheiro que
recebem. Esta é a realidade e isto traz-nos vários problemas, começando logo pelo processo de selecção,
porque quando damos conta que alguém tem como principal motivo este aspecto não o seleccionamos,
nós não andamos aqui para ganhar dinheiro com a formação, mas isso traz-nos alguns contratempos
(...). E tanto é assim, que agora no III Quadro Comunitário de Apoio houve alguns cortes nas bolsas e
começamos a ter dificuldades em conseguir pessoas para a formação...”.
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“Há outra dificuldade que é o facto de existirem bolsas para os formandos. Nós aqui, sempre que
possível, tentamos pagar bolsas relativamente baixas, ao contrário do que acontece na maior parte das
associações, que pagam o equivalente ao salário mínimo nacional. Isto compreende-se pois é uma forma
de captar mais gente. Nós só o fazemos em programas em que isso é obrigatório, como é o caso do
Programa Inserção e Emprego. Mas evitamos, porque pensamos que não resolvemos nada desta forma,
só disfarçamos (...).Mas isto é muito complicado, porque ninguém percebe muito bem como é que esteve
numa formação a ganhar o salário mínimo sem realizar descontos e que depois foi trabalhar e acaba por
receber menos do que na formação e portanto o que é bom é fazer formação e portanto eles vão de
formação em formação. Ou seja, se puderem vão realizar formação toda a vida. Olhe aí é que é mesmo
formação ao longo da vida...”.

O que este último excerto traduz, com uma certa ironia, é efectivamente preocupante.
Tal como dissemos acima, e este entrevistado também admite, este formato não resolve nada, pelo
contrário prolonga situações de dependência e é, em nosso entender, como já referimos também,
uma autêntica perversão.
Outra dificuldade diz respeito à inadaptação das respostas existentes (ensino recorrente
e formação profissional contínua) a certos destinatários126, nomeadamente a pessoas que já
trabalham. Tal inadaptação faz-se sentir essencialmente nos horários existentes que são póslaborais e também na forma muito escolarizada como as acções estão organizadas, o que faz com
que muitos destas pessoas acabem por abandonar este tipo de respostas ou com que o absentismo
seja muito elevado.
A dificuldade em recrutar formandos foi também apontada por vários entrevistados.
Através dos comentários realizados por alguns deles percebe-se porque é que tal acontece, ou
melhor percebe-se parte do porquê, que aliás tem a ver com outros aspectos antes referidos. Mais
precisamente, estamos a referir-nos ao facto de se conceberem os projectos com base na
identificação de necessidades feita pelos técnicos sem a participação efectiva dos destinatários.
Vejamos excertos que nos remetem para este problema:
“Um problema é que aquilo em que nós achamos ser necessário os adultos terem formação não ser
reconhecido por eles como tal. É por isso que surge muitas vezes a questão da sua não adesão, do seu
não envolvimento, e da sua não motivação...”.
“Outro problema é existir por vezes um desajuste entre aquilo que concebemos com base nas
necessidades identificadas e depois o não conseguirmos adeptos suficientes para os cursos...”.
“Às vezes é difícil encontrarmos, seleccionarmos formandos com o perfil que traçámos inicialmente na
concepção do projecto...”.

126

Esta dificuldade está intimamente relacionada com a primeira a que nos referimos, embora neste caso estejam
aqui incluídas actividades que não são apenas referentes a casos enquadrados por os programas que as financiam,
como acontecia antes, e digam respeito a um tipo particular de destinatários.
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Conceber projectos para pessoas sem a sua participação efectiva, realizar tal concepção
sem se saber afinal se na verdade os destinatários que se desenharam no projecto efectivamente
existem é algo que escapa a toda a lógica do desenvolvimento local e da própria educação de
adultos. Não admira, por isso, que ocorram resistências, quer à adesão inicial às actividades, quer
quando estando nelas os formandos não se envolvam, não se mostrem e estejam efectivamente
motivados (esta foi outra das dificuldades apontadas, como vimos)127. Até porque, o que por vezes
acontece, é que fruto dessa dificuldade em recrutar formandos, o que por sua vez resulta também
do que acabámos de referir, as instituições acabam por seleccionar pessoas para quem o projecto
não foi pensado, pessoas que não se encaixam nele. O excerto seguinte é elucidativo quanto ao
que acabámos de dizer:
“Temos uma grande dificuldade no recrutamento de formandos e não somos só nós, isto é geral (...).
Portanto, temos esta grande dificuldade que depois impede muita coisa. Quer dizer, como nós nunca
temos muitos candidatos aos cursos temos pouca capacidade de selecção, porque se queremos 10 temos
12 e portanto só podemos eliminar 2. Mas muitas vezes temos a consciência de que não estamos a incluir
na formação exactamente as pessoas que deveríamos estar a incluir e que se tivéssemos outra
capacidade de selecção haveria um conjunto de pessoas que nunca eram seleccionadas, porque se vê
logo que não têm o mínimo de motivação, nem as características esperadas (...). Esta é, efectivamente, a
maior dificuldade na altura de implementar os cursos, quando temos que seleccionar 10, 12 ou 15
pessoas é um bico de obra (...), fazem-se os cursos e depois as pessoas não aparecem...”.

Como vemos, há aqui uma série de aspectos que se encadeiam uns nos outros
produzindo um efeito de bola de neve que terá pouco a ver com aquilo que é preconizado pelas
teorias do desenvolvimento local e da educação de adultos assentes na endogeneidade, nos
saberes das pessoas.
A dificuldade em recrutar formadores capazes de trabalhar nesta área foi outra das
apontadas. E isto acontece porque muitos não têm experiência em trabalho com adultos, porque
mesmo tendo experiência em trabalhar com adultos não têm experiência em lidar com “públicos
mais difíceis”, porque é difícil encontrar formadores certificados para certas áreas práticas e ainda
porque, pelo menos em certos programas, os pagamentos aos formadores são tanto maiores
quanto mais elevado for o nível de escolaridade dos destinatários e, por isso, os formadores
preferem exercer a sua função junto daqueles que têm esses níveis mais elevados, até porque é
mais fácil trabalhar com esta população, por exemplo em termos de linguagem. O excerto
seguinte remete-nos para algumas destas justificações e alerta-nos para o facto de, pelo menos em
alguns casos, os formadores que se encontram a dar formação a estas populações mais
desfavorecidas não serem os mais capazes, mas sim os possíveis:

127

A propósito das resistências das populações a projectos ver: Esman e Upoff (1984).
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“Depois também é muito difícil encontrar formadores para certas áreas e também para as partes
práticas de certas áreas (...). Por outro lado, é difícil encontrar formadores disponíveis e motivados para
trabalhar com este tipo de pessoas. Porque o FSE interpreta isto duma forma completamente errada,
porque o pagamento mais baixo é feito aos formadores que dão formação às pessoas com níveis de
escolaridade mais baixos e os pagamentos mais altos são feitos àqueles formadores que dão formação a
públicos mais escolarizados (...) e eu tenho formadores que não vêm e dizem que não vêm precisamente
porque são mais bem pagos a dar formação a outras pessoas e que para além disso é mais fácil dar-lhes
formação, porque elas estão muito mais motivadas, têm um nível de linguagem próximo da dos
formadores, etc. A verdade, é que realmente é muito mais complicado dar formação a estes nossos
públicos, quer dizer as salas da formação são sempre um barril de pólvora, é verdade. E isto acaba por
ser um bocado perverso porque isto faz com que tenhamos muitas vezes que arranjar formadores que têm
certificado é certo, mas isso também eu tenho e nem por isso me sinto capaz de trabalhar com este tipo
de público. Quer dizer, nos cursos de formação de formadores não se debatem estas questões, não se
preparam as pessoas a lidar com este tipo de públicos, ensinam-se técnicas pedagógicas. Mas a verdade
é que temos por tudo isto que ter formadores que não serão os melhores para estas pessoas, porque
simplesmente não estão preparados (...). É muito difícil trabalhar com estes formandos, por isso também
é muito difícil encontrar formadores...”.

Um dos aspectos referidos como fonte da dificuldade em se encontrar formadores
dispostos a trabalhar nesta área é ele próprio um obstáculo em si, que é: a dificuldade em trabalhar
com certos destinatários, o que, no entender de parte dos entrevistados, resulta da inadaptação
destes às exigências, às regras da educação de adultos. Inadaptação que se traduz, uma vez mais,
numa série de comportamentos não esperados, como seja: o incumprimento de horários, o
absentismo, o transportar para o interior da formação problemas que a ultrapassam e apenas dizem
respeito aos formandos, entre outros. O excerto abaixo remete-nos precisamente para alguns
desses comportamentos desviantes do ponto de vista dos programas e de quem dá a formação e dá
conta igualmente da complexidade da questão:
“...aqui os formadores deparam-se com questões que não têm nada a ver com a formação. É assim, eles
estão aqui a dar a formação e a aula daquele dia correu muito bem, mas à noite houve uma rusga no
bairro e o primo dum foi preso e não que mais. No dia seguinte ninguém aparece na formação, ou então
vem tudo com um humor desgraçado e ninguém está para ouvir aquilo. E ou o formador anula a aulinha
e está com eles durante uma hora ou mais a falar do que se passou, ou se tem a ilusão de dar a aula está
desgraçado (...). Portanto, isto é uma realidade muito própria, o trazer para aqui os seus problemas é
comum e isto não se passa com outro tipo de públicos. Os nossos formandos não distinguem o espaço da
formação e o que se passa lá fora”.

Outra dificuldade referida e que nos parece significativa é a de se conseguir pôr em
prática certas partes dum modelo inovador de educação de adultos. Estamos a referir-nos ao
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modelo protagonizado pela então designada ANEFA, mais precisamente a alguns instrumentos
que tal Agência punha em prática para conseguir levar por diante a sua filosofia de trabalho: os
cursos EFA e os CRVCC. Efectivamente, parte dos entrevistados, embora tenham elogiado a
filosofia materializada por estes dois instrumentos, levantavam algumas críticas quanto à forma
como o processo estava a decorrer.
Relativamente aos cursos EFA (cursos com dupla certificação: escolar e profissional,
conforme já referimos), uma das críticas apontadas foi a dificuldade em se conseguir trabalhar de
forma articulada a componente da educação e a da formação, afirmando-se, por exemplo, que a
parte profissional se encontra pouco trabalhada e completamente desfasada da realidade, ou seja,
das necessidades do mercado de trabalho e que se isto não fosse invertido se torna difícil manter
as acções. Criticou-se também o facto de se estarem a introduzir, com frequência, transformações
várias sobre algo que é de si novo, que estava a ser experimentado. Outra crítica aos cursos EFA
foi a que foi realizada ao processo de reconhecimento e validação de competências, que é algo
que é feito antes dos cursos começarem e cujo objectivo é realizar uma análise sobre as
competências dos formandos adquiridas ao longo da vida de forma a que possam, se for caso
disso, “queimar” algumas etapas do percurso nos cursos a frequentar, pelo facto de pura e
simplesmente não se adaptar, não funcionar, portanto não servir de nada para destinatários mais
jovens, por estes não terem nenhum balanço de competências para fazer. Vejamos o que disse um
dos entrevistados que criticou a forma como estavam a funcionar estes cursos:
“Os cursos EFA estão muito bem estruturados na parte escolar, já não se pode dizer o mesmo da parte
profissional, porque acho que aqui há algumas questões complicadas que a ANEFA vai ter que resolver a
muito breve prazo porque senão vai ser muito complicado mantermos estas acções. Porque eu acho que a
parte escolar está muito bem organizada, bem trabalhada ao nível dos referenciais, etc. Mas, ao nível
profissional está muito pobre. Todo o trabalho que foi feito na parte escolar é preciso ser feito na parte
profissional. Nesta utiliza-se a chapa 24 que já era usada pelo Instituto de Emprego. São os mesmos
itinerários de qualificação, o sistema de avaliação também é idêntico. Portanto, esta parte deixa muito a
desejar e é um problema grave, é uma questão complicada e ou se dá o salto ou vai ser complicado
manter isto. Quer dizer, tem que se fazer como fez na parte escolar (...), a parte profissional também tem
que ser trabalhada por quem perceba destas questões e em articulação com as empresas. Os perfis
profissionais, e tudo isso, têm que ser aprofundado e alterado, os itinerários de qualificação não estão
adequados, não foram feitos em articulação com as empresas, não se ajustam ao mercado de trabalho.
Quer dizer, depois vamos com os formandos de padaria para uma padaria e lá dizem-nos que eles não
precisam nada de saber fazer aquilo que andaram a aprender, mas sim outras coisas. Portanto, isto é um
problema grave, estes itinerários têm que ser trabalhados doutra forma e com os empresários, com as
pessoas que trabalham nessas áreas para se perceber o que realmente é preciso, enfim para se
estabelecerem referenciais de competências para as várias profissões. E isso acho que é um trabalho que
cabe à ANEFA, porque ela não se pode esquecer que tem tanto a parte escolar como a parte profissional
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no seu modelo, conforme consta na portaria que a regula, mas se não houver este esforço é difícil
trabalhar as duas áreas de forma articulada....”.

As críticas realizadas relativamente ao CRVCC, foram também no sentido da existência
dum desfasamento entre o modelo, os princípios, entre as medidas pensadas em termos desse
modelo e a capacidade para se pôr em prática tais medidas. Mais concretamente, a crítica
realizada recaiu sobre a imensa dificuldade de se concretizar uma das funções previstas no âmbito
deste instrumento: o encaminhamento de adultos para outras respostas, quando eles não
encontram resposta dentro do centro, sendo aconselhado pela ANEFA a procura preferencial de
resposta no interior da própria ANEFA (cursos EFA, etc.). E o problema começa aqui, ou seja, na
tal procura de respostas, quer dentro, quer fora da Agência. É que, segundo o entrevistado que
realizou tal crítica, elas praticamente não existem, sobretudo quando se trata de adultos que se
encontram a trabalhar, ou se existem não se sabe que existem. Essa dificuldade resulta também,
para além da escassez de respostas alternativas, quer internas, quer externas, de uma falta de
articulação interna e entre as diversas instituições ligadas à educação de adultos. Assim, parece
estarmos perante um caso de uma concepção de um modelo que em si é bom, é positivo, mas que
não terá sido realizado de modo integrado, de modo concertado e articulado, quer interna, quer
externamente. Vejamos parte do excerto da entrevista onde esta crítica foi efectuada:
“Eu penso que em termos do Centro, quer dizer, o que é que nos acontece? Está previsto o Centro fazer a
provedoria, ou seja, o encaminhamento do adulto perseguir determinado projecto ou quando esta
resposta não é a indicada ao perfil do indivíduo, ou não é conveniente ou produtivo ele continuar no
processo porque efectivamente este processo não é a resposta adequada para aquela pessoa, nestes casos
realiza-se o encaminhamento. E quando nós temos que fazer este encaminhamento é que vemos que as
ofertas são muito reduzidas, essencialmente para pessoas activas (...). A sugestão da ANEFA é que se
faça o encaminhamento para outras respostas no seu interior, como os cursos EFA, as acções Saber +,
só que eu acho que estas respostas não se adaptam a este público que trabalha (...). Portanto, estas
coisas às vezes parece que são feitas, quer dizer é claro que as medidas fazem sentido, estão bem
pensadas, estão bem fundamentadas, mas depois não há uma articulação que tem que existir para que as
coisas possam funcionar. Por exemplo, um adulto que pretenda um certificado do 9º ano, mas o seu perfil
não se enquadra no nosso tipo de resposta, nós devemos fazer o encaminhamento desta pessoas para
outra resposta, mas o que é que existe? Pronto foi feito o CRVCC com essa função mas depois não
existem respostas, quer dizer chegamos ali e depois quase que pára tudo, porque não há respostas
alternativas fora da ANEFA (...). Depois, a ANEFA tem uma base de dados que nos informa dos cursos
EFA, das acções Saber + que existem. Mas o que acontece também aqui é que a introdução dos dados
não é atempada e quando queremos encaminhar o adulto para aquela resposta, para aquele curso EFA
ele já começou e nem tivemos conhecimento da selecção dos formandos e alguns dos adultos do Centro
poderiam ser encaminhados para essa resposta (...). Quer dizer, e tem que se pensar também nos adultos
que aqui andam, chegam a andar aqui um ano e depois nada (...). Penso que a ANEFA e as outras
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entidades responsáveis deveriam procurar estar mais junto das associações, de quem está no terreno, no
sentido de fazerem uma melhor auscultação das necessidades, das dificuldades...”.

Este aspecto é efectivamente preocupante. Quer dizer, não adiantará de muito ter
modelos inovadores, assentes em princípios correctos quando depois não se agilizaram
mecanismos para os pôr em prática.
Ora, o afastamento referido no excerto, e noutros acima transcritos, foi por si só
apontado também como uma das dificuldades sentidas pelos técnicos. Efectivamente, o
afastamento das entidades gestoras dos programas relativamente às realidades onde se aplicam e a
quem nelas trabalha foi uma das dificuldades apontadas com maior aspereza, tendo sido referido,
por exemplo: que é necessário um acompanhamento mais frequente e pedagógico e não um
acompanhamento pontual e fiscalizante, policial; que é necessário a realização de todo o processo
num sentido mais horizontal, mais próximo, mais colaborante entre quem aprova, quem tutela e
quem executa. Na verdade, é sabido que a verticalidade com que se concebem e dirigem os
processos é uma das barreiras ao bom funcionamento desses mesmos processos. É a tal concepção
de cima para baixo e feita de fora que compromete, muitas vezes, o êxito desses mesmos
programas.
Para terminar, gostaríamos de nos referir a mais uma dificuldade: a resistência de
formandos e formadores em aderirem a um modelo inovador de educação de adultos. No caso dos
formandos, tem-se tratado duma resistência inicial ao processo RVC dos cursos EFA. Segundo os
relatos dos técnicos, as pessoas não se encontravam muito dispostas a falar da sua vida, não
percebiam para quê que aquilo servia, tinham muitas desconfianças relativamente ao referido
processo.
No caso dos formadores, as resistências e dificuldades por eles sentidas para
concretizarem os cursos EFA têm sido de vária ordem, porque a filosofia destes assenta em
princípios completamente diferentes dos que orientavam e orientam a sua acção profissional
noutros contextos. Por exemplo, tem que se trabalhar de forma articulada em termos de áreas
definidas, o que implica entre outras, perda de autonomia, o que implica ter que se partilhar
espaços. Tem que se trabalhar tendo em conta as competências dos adultos, o que faz com que
possam estar num grupo de um determinado curso três níveis diferentes de formandos e isso faz
com que não se possa trabalhar de maneira uniforme. Estes são alguns aspectos que nos mostram
uma nova filosofia de trabalho que tem causado muitos problemas aos formadores, porque,
precisamente, não estavam preparados para trabalhar desta forma.
Estas foram algumas das dificuldades apontadas pelos entrevistados, dificuldades que
nos ajudam a perceber melhor a forma como a educação de adultos aparece, é construída e
praticada neste contexto do desenvolvimento local. Forma que, conforme já dissemos, muitas
vezes pouco terá a ver com os princípios orientadores do próprio desenvolvimento local e da
própria educação de adultos ligada a ele. Uma das questões que se põem é se aqueles que a nível
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local concebem essa educação de adultos pensam nisto como um problema, se reflectem sobre
isto e de que forma o fazem, conforme também já fomos questionando. Já vimos que alguns, para
não dizer todos, têm perfeita consciência de que as práticas, ou parte das práticas que executam,
têm muito pouco a ver com os princípios que enquadram a educação de adultos no
desenvolvimento local, e inclusive alguns realizam uma crítica sobre isso, mas muitos deles não
incorporam na sua acção esse discurso mais crítico, pelo que em termos do contextos onde actuam
tal discurso não produzirá nenhum efeito.
Para terminar damos conta das apreciações realizadas pelos técnicos sobre o que tem
sido a experiência das suas instituições em matéria de educação de adultos, bem como sobre o que
pensam relativamente ao grau de envolvimento da instituição nesta actividade.
No geral, as apreciações foram positivas, tendo havido apenas três casos onde as
apreciações foram mistas, isto é, positivas e negativas. Os aspectos negativos dizem respeito: ao
tipo de educação de adultos que gostariam de fazer mas que não fazem por falta de recursos
(“...aquela educação de adultos participada exclusivamente por interesses genuínos das
pessoas...”); a parte das práticas que realizam (formação profissional); e ao facto de ainda não se
ter encontrado um modelo que permita responder e que esteja a resultar com as populações mais
desfavorecidas com as quais trabalham.
Quanto às apreciações positivas, foram de diversa ordem e materializam-se de
diferentes formas. Vejamos alguns dos aspectos mais referidos: pela quantidade de formação
realizada (4 casos); pela importância que a actividade sempre teve na instituição (4 casos); pelo
facto de verem a sua actividade premiada (4 casos); pelo contributo que através dela se tem dado
para o desenvolvimento local (3 casos: 2 AA, 1 BA); pelo número significativo de pessoas
inseridas no mercado de trabalho (3 casos); pelo aumento dos níveis de
qualificação/conhecimentos proporcionados às pessoas (2 casos); pela transformação que
proporciona nos formandos – a elevação da sua auto-estima (2 casos); pelo número e diversidade
de destinatários envolvidos (2 casos); pela aprendizagem e pelo saber que a actividade tem
proporcionada à própria instituição e a quem nela trabalha (2 casos); e pela procura de antigos
formandos (2 casos).
Parte dos aspectos referidos merece-nos alguns comentários. Primeiro, e uma vez mais,
regista-se o parco número de entrevistados que se referiram à educação de adultos como uma
actividade que promove o desenvolvimento local. As questões que então fizemos são as que agora
merecem ser feitas, pelo que nos abstemos de as repetir128.
Outro aspecto que merece o nosso comentário é estar presente o reconhecimento, uma
vez mais, por parte de quem faz, que aprende com o que faz. No caso, e para sermos mais
precisos, trata-se duma referência a uma aprendizagem colectiva resultante desta actividade.
Portanto, trata-se do trabalho ser educativo para quem o realiza, num caso pelo realçar de que esta
128

Aqueles que realizaram tal referência são parte (2 AA, 1 BA) dos que antes o haviam feito a propósito dos
objectivos/finalidades que procuram atingir com as actividades de educação de adultos. No entanto, agora são
metade dos que antes o fizeram.
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actividade “recente” tem feito com que todos os técnicos e a própria instituição tenham
“aprendido muito”, e no outro pelo reconhecimento que esta actividade, que existe desde que se
formou a instituição, tem proporcionado várias aprendizagens, nomeadamente fruto de projectos
que envolvem parcerias, o que tem levado a uma acumulação de saber, uma experiência
considerada muito positiva129.
No que toca ao grau de envolvimento das instituições que representam neste tipo de
actividade, devemos começar por elucidar que o nosso objectivo foi fazer uma confrontação entre
a classificação que anteriormente havíamos efectuado com a que os entrevistados realizaram, no
sentido de verificarmos se existiam desvios consideráveis. Para tal apresentamos aos inquiridos
uma escala igual à que utilizamos sem, no entanto, termos indicado critérios de análise que
servissem de base à classificação a ser feita. Apenas pedimos para darem uma classificação tendo
em conta a actividade desenvolvida. Tal poderá condicionar a comparação entre as duas
classificações, mas não nos parece que seja ao ponto de não poder ser feita como o mínimo de
rigor. Assim, o que se verificou foi uma aproximação grande entre as duas classificações, pois em
apenas quatro casos houve desvios. Em três deles os entrevistados consideraram um grau de
envolvimento superior ao que nós considerámos (ou seja, nesses três casos tínhamos considerado
um grau de envolvimento médio e os entrevistados consideraram um grau forte), no outro o
movimento foi de sentido inverso.
De uma forma geral e tendo em consideração o que foi referido neste capítulo, a
educação de adultos aparece, muitas vezes, no contexto do desenvolvimento local, de forma
desfasada, descontextualizada das realidades locais, o que terá a ver também com o grau de
dependência a que estas ONGDL e os seus técnicos estão sujeitos, conforme fomos referindo.
Uma vez mais repetimos a questão que, de forma directa ou indirecta, mais foi surgindo ao longo
deste capítulo: neste quadro de dependência, como é que os técnicos usam o conhecimento
abstracto? Qual é a sua autonomia real para fazerem uso dos conhecimentos abstractos, dos
princípios teóricos que fundamentam as lógicas do desenvolvimento local e da educação de
adultos? Tendo em conta os dados que apresentámos neste capítulo, e que não nos permitem tirar
conclusões definitivas, mas apenas realizar aproximações à questão, avançaríamos com a
possibilidade de esse uso pode ser, muitas vezes, mecânico, de pura aplicação.

6.3. APROXIMAÇÕES AOS USOS DO CONHECIMENTO ABSTRACTO, AOS SABERES E ÀS
APRENDIZAGENS EM CONTEXTO DE TRABALHO
Nesta secção procuramos sistematizar a informação recolhida nesta fase da
investigação, que nos permitiu efectuar algumas aproximações aos contextos de trabalho como
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Num destes casos a referência a este aspecto (às aprendizagens com o que fazem, com o que os outros fazem,
etc.) foi uma constante ao logo da entrevista.
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locais educativos, bem como falar de alguns aspectos dos saberes e dos usos do conhecimento
abstracto realizado pelos técnicos.
6.3.1. O trabalho como espaço educativo
Aqui pretende-se apenas reunir as formas mais significativas através quais, e com base
nos discursos dos entrevistados, foi possível considerar os contextos de trabalho como locais
educativos.
Tendo em conta o que foi escrito até aqui, não restam dúvidas que aqueles que nos seus
contextos de trabalho estão ligados ao diagnóstico, ao planeamento, à concepção, à execução e à
avaliação das acções de educação e formação de adultos são eles próprios objecto de educação de
adultos. E isto tem acontecido, sobretudo, através das procuras que intencionalmente têm feito do
conhecimento abstracto, pela frequência de vários formatos de educação não formal (cursos,
congressos, seminários, etc.): recorde-se que 21 dos inquiridos 22 afirmaram terem realizado
formações já depois de terem começado a trabalhar. Esta informação é, no entanto, geral, ou seja,
não diz respeito apenas aos contextos de trabalho em que os inquiridos se encontravam a
desenvolver a sua actividade no momento da entrevista. Houve também quem se tivesse referido a
processos informais de formação, nomeadamente os ocorridos em contexto de trabalho, através de
autoformação (aprendizagem do próprio com a prática) e de heteroformação (aprendizagem com
os pares).
Centrando-nos apenas nas informações relativas ao local de trabalho dos técnicos no
momento da realização das entrevistas, foi possível identificar três grandes formas através das
quais pelo menos 16 das 22 ONGDL se têm manifestado educativas: porque promovem a
formação interna dos seus técnicos, ou seja, promovem nos próprios locais de trabalho acções de
formação de formato variado - educação não formal (4 casos); porque promovem a formação
interna e externa dos técnicos, ou seja, quer dentro, quer fora da instituição - educação não formal
(5 casos); e porque os técnicos identificaram o seu trabalho como educativo, quer de forma
explícita (ou seja, identificaram-no como sendo parte do seu processo formativo, em 2 casos),
quer de forma implícita (isto é, embora não o tenham considerado como fazendo parte do seu
processo formativo acabaram por, ao longo da entrevista, se referirem às aprendizagens que têm
feito nos seus contextos de trabalho, o que ocorreu em 11 casos), seja através de processos de
autoformação, seja através de processos de heteroformação. O número total de casos nas
diferentes modalidades identificadas, que aqui aparece, é superior ao das instituições que foi
possível referenciar como claramente educativas, uma vez que alguns técnicos se manifestaram de
forma diferenciada no que toca ao aspecto educativo dos seus contextos de trabalho.
O potencial educativo destes contextos de trabalho estará ligado, na nossa perspectiva,
pelo menos a duas características interligadas destes locais, que identificámos anteriormente: a
variedade de actividades que os técnicos assumem e o facto de não haver uma divisão totalmente
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rígida das mesmas; e a importância que em vários desses locais assume o trabalho em equipa. Ou
seja, o facto de se realizarem várias actividades, assim como o facto de não haver grande rigidez
na divisão das mesmas, favorecerá o próprio trabalho em equipa (6 dos entrevistados referiram-se
claramente a este aspecto), o que por sua vez pode, entre outras coisas, levar-nos para os
processos de heteroformação. Os excertos seguintes remetem-nos para alguns exemplos de
heteroformação:
“...tenho dificuldades nessa área, embora aqui tenha havido sempre a vantagem de podermos completar
os saberes dos diversos técnicos, porque vamos tendo técnicos dessas áreas e como não trabalhamos
isolados, através do contacto com os colegas e do apoio a que vamos recorrendo da parte deles vamos
conseguindo completar essas falhas...o mesmo se passa em sentido inverso…”
“...a minha entrada cá foi muito feita em articulação com esses profissionais, nós trabalhamos muito em
equipa. Não houve o barramento aos conhecimentos que elas já tinham, que isso costuma acontecer em
muitas instituições. Portanto, o não quererem transmitir os conhecimentos porque isso lhes pode abalar
o posto de trabalho e isso não aconteceu aqui e portanto aprendi muito em pouco tempo e isto ajudou-me
muito.”
“...sempre que é formada uma equipa nova, o que acontece com frequência, porque os contrato duram o
tempo que duram os projectos, temos que explicar como a nossa associação funciona, como fazemos o
trabalho junto da população, etc. Portanto, no fundo estamos a formar estas pessoas (...). Eu aprendi
muito com o coordenador que na altura em que vim para aqui existia (...), acho que aprendi muito com
ele e o que aprendi com ele foi uma boa preparação, ajudou-me muito, nas tarefas que agora tenho que
são mais de coordenação técnica”.

Tendo em conta estes excertos, é possível identificar três formas pelas quais a
heteroformação se manifestou nos casos considerados, formas essas que se baseiam na relação
entre os mais experientes e os menos, ou nada experientes, e na relação entre trabalhadores
experientes: o assumir da aprendizagem feita pelos que chegaram aos locais de trabalho com os
que já lá estavam a trabalhar; o assumir de quem já está a trabalhar que forma quem chega; e o
assumir que no decurso do trabalho e depois de estarem no trabalho há algum tempo continuam a
aprender uns com os outros. Neste último caso já não se trata duma formação que resulta da
chegada e que se dá apenas no sentido de quem chega, mas sim duma troca efectiva de saberes
entre pares.
Por outro lado, só o facto de se realizarem várias actividades pode ser muito
enriquecedor e factor de desenvolvimento de várias capacidades e competências. Um dos
entrevistados referiu-se precisamente a este aspecto:
“...há uma parte de tarefas específicas (...). Quer dizer, há uma transversalidade de tarefas e ao mesmo
tempo uma polivalência o que permite o desenvolvimento de competências várias para além das que têm
a ver com as tarefas específicas de cada um. Quer dizer, podemos até atender ao balcão ou fazer serviços
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administrativos, fazer candidaturas, fazer avaliações de cursos, portanto tudo isso. As pessoas não estão
aqui só a fazerem uma coisa, têm uma parte específica da qual não podem abdicar, mas também fazem
muito mais coisas, o que nos permite ter uma visão global de todo o trabalho que aqui se faz.”

A autoformação foi também uma das modalidades identificada, como dissemos acima.
Os excertos seguintes mostram-nos isso mesmo:
“... uma pessoa vai aprendendo aqui aos pouquinhos, vamos aprendendo com o que vamos fazendo...”
“...depois de alguns anos de experiência, fui aprendendo os outros aspectos relativos ao desenvolvimento
local. Com o tempo, com a prática que aqui fui tendo, que também é importante, fui aprendendo com o
que fui fazendo ”.

Para além da identificação destas modalidades, foi ainda possível captar outros aspectos
ligados às aprendizagens realizadas em contexto de trabalho: a aprendizagem com os erros, as
áreas de actuação onde o trabalho se tem manifestado educativo, a referência clara à
experimentação como forma de actuação e de aprendizagem, e a alusão a aprendizagens
colectivas. Os excertos seguintes dão conta do que acabámos de dizer:
“É claro que tenho aprendido muito na associação, porque a gente vai aprendendo com os erros e vai
tentando remediar, a gente vai tentando criar outras formas de dar a volta aos problemas, novas formas,
vamos experimentando, portanto tenho aprendido, temos aprendido todos. Ainda há pouco tempo nos
telefonaram a perguntar como tínhamos resolvido um problema. Pronto aprende-se, isto vai-se
aprendendo e portanto eu digo que para mim a associação é uma boa escola, sobretudo nas áreas da
administração e gestão e na parte financeira. Tem-me dado traquejo nessas áreas, sem dúvida...”.
“O primeiro curso que fizemos foi de jardinagem e não fizemos qualquer exigência em termos escolares,
ou seja não nos preocupámos nem nesse curso nem durante muito tempo em dar ou aumentar a
escolaridade das pessoas que vinham para os nossos cursos. E isto dentro, durante a formação corria
bem, o problema é quando eles saíam daqui e quando iam para o mercado de trabalho concorrer com
outras pessoas. Aí deparámo-nos constantemente com a questão escolar dos nossos formandos que era
um entrave para a sua inserção no trabalho. Nos últimos anos temos feito diferente, portanto podemos
continuar a dar formação para gente com pouca ou nenhuma escolaridade, mas ao mesmo tempo temos
que aumentar essa escolaridade, porque se formos só pela formação isto não resulta e o mesmo se passa
com a escolaridade, quer dizer se formos só pela escolaridade também não resulta, tem que haver uma
articulação (...). E portanto, esta foi uma questão que durante muito não esteve presente. Fomos fazendo
formação mas não duma forma tão consciente da necessidade da tal articulação entre formação e
educação escolar de adultos. Fomo-nos consciencializando ao longo do tempo e há relativamente pouco
tempo temos vindo a desenvolver as acções dessa forma. Pronto ao longo dos anos fomos aprendendo
isto e temos assumido esta forma de trabalhar agora nestes últimos anos, porque nem sempre foi assim,
vamos aprendendo, temos aprendendo muito…”
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Estas foram as principais manifestações que conseguimos captar, no sentido de
considerarmos aqueles 16 contextos de trabalho como locais educativos para os técnicos.
6.3.2. Saberes e usos do conhecimento abstracto
Não restam dúvidas acerca do contacto e uso que os técnicos fazem do conhecimento
abstracto vindo das formações, ou de outras fontes. Vimos isso, por exemplo, quando abordámos
a questão da utilidade das formações, quando nos referimos aos usos da escrita, ou quando
procurámos saber a que meios recorriam para fazerem face a situações imprevistas. A este
respeito foi notório o uso do conhecimento abstracto para agir e foi muito menos evidente o uso
para pensar a acção, ou sobre a acção.
Para além das fontes directas de conhecimento abstracto, ou seja, para além do contacto
que os entrevistados afirmaram ter com esse tipo de conhecimento, através das formações, ou do
recurso a livros, foi possível identificar também um outro tipo de contacto com o conhecimento
abstracto, que designamos por contacto indirecto, ou seja: através dos conhecimentos teóricos que
os colegas tinham relativamente a determinada matéria; ou do contacto informal com especialistas
das áreas do conhecimento em que tinham dificuldades.
Naturalmente, haverá diferenças nestes tipos de contacto com o conhecimento abstracto.
Por exemplo, no caso do acesso ao conhecimento abstracto realizado através de uma mediação
feita por colegas, possivelmente será realizada uma transmissão do conhecimento abstracto já não
na sua forma “pura”, mas sim de uma forma reinterpretada e possivelmente mais localizada;
enquanto que no primeiro caso o contacto com o conhecimento abstracto será, à partida,
totalmente descontextualizado.
Foi notória também a referência à teoria como conhecimento, o que não aconteceu
relativamente à acção, à experiência, o que poderá ser sintoma de falta de reflexão sobre a
experiência, pois esta, de acordo com alguns autores (Rogers, 1995; Canário, 1999), só se
converterá em saber a partir desse exercício de reflexão.
Alguns dos entrevistados referiram-se à importância de se realizar uma articulação entre
o conhecimento teórico e a prática, realçando que apesar de terem experiência sentiam
necessidade de conhecimentos teóricos como forma de consolidar essa mesma experiência:
“... já há bastante tempo que eu gostava de tirar um mestrado na área do desenvolvimento regional,
porque é a área em que trabalho e que está sempre a evoluir e precisamente para acompanhar essa
evolução e para me dar conhecimentos mais consolidados a nível académico, porque prática nós temos
(...), porque nós nem com toda a experiência que temos no terreno, mesmo assim sentimos falta de
conhecimentos mais teóricos.”
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Um destes, no entanto, alertou para as dificuldades que tal processo de articulação
acarreta, para os conflitos internos que tal articulação transporta, sobretudo por existir um
distanciamento, em seu entender, entre aquilo que é a realidade e aquilo que se teoriza acerca
dela:
“Eu acho que quem está no terreno tinha muita vantagem em passar pela Universidade e quem está na
Universidade também tinha muita vantagem em passar pelo terreno, mas, o cruzamento disto nas
mesmas pessoas é complicado e acho que não é só uma questão de tempo, é também uma questão de
perspectiva das coisas. Quer dizer quando realmente nós estamos aqui e nos deparamos com a realidade
e depois vamos tentar teorizar estas questões sabemos que a realidade não é assim, por isso, às vezes,
esta dupla visão, embora seja a ideal, este cruzamento é difícil de articular. Esta dupla visão é
conflituosa para nós próprios, é um bocado conflituosa”.

Para outros a prática, a adquirida pessoalmente, ou a dos colegas com mais experiência
que ajudam, é mais do que suficiente para colmatar dificuldades resultantes da falta de
conhecimentos teóricos adequados à prática profissional:
“... a licenciatura que eu tenho não me ensinou aquilo que eu necessitava para trabalhar, embora seja
uma licenciatura que tem a ver com o que estou a fazer, mas é muita teoria que depois não se aplica
nada, o terreno é completamente diferente e é a prática que depois nos ajuda...”
“...embora não tenha tido uma formação propriamente virada para isto não sinto necessidades de outro
tipo de formação, porque entretanto os colegas vão ajudando com a experiência que têm, com a prática
do terreno...”.

Nestes casos há, nitidamente, uma sobrevalorização da prática relativamente aos
conhecimentos abstractos.
Outros pronunciaram-se acerca da variação do interesse por determinado tipo de
conhecimento teórico conforme o que se está a fazer. Isto remete-nos para alguns aspectos da
aprendizagem, nomeadamente para aquele que alerta para o facto de as pessoas em geral e os
adultos em particular terem maior apetência para aprender os aspectos que estão relacionados com
as suas preocupações actuais, mesmo que isso não tenha nada ou muito pouco a ver com o que
elas fizeram até então, ou seja com as suas experiências anteriores (Rogers, 1995). O excerto que
se segue dá-nos conta desse processo:
“... neste momento sinto necessidade de uma formação específica em educação de adultos porque
comecei a trabalhar neste projecto, porque comecei agora a trabalhar nesta área. Já tive outros
interesses porque o meu trabalho aqui na associação foi variando....”.
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Todos estes casos nos dão conta de diferentes formas de relacionamento que os
entrevistados manifestaram ter com o conhecimento abstracto e também com o saber vindo da
prática.
Terminamos a nossa aproximação aos saberes e aos usos do conhecimento referindo-nos
a mobilizações de saberes entre contextos, ou dito de outra forma, a usos de saberes, no caso
experienciais, entre contextos, mobilização que assume pelo menos, e de acordo com o que
conseguimos detectar, duas formas. Assim, pode-se falar da mobilização de saberes adquiridos
noutro contexto de trabalho para um novo e actual contexto de trabalho. É o caso dos dois
excertos que se seguem:
“...desde cedo que tive uma experiência na Universidade Aberta e aí fui adquirindo essa experiência no
lidar com adultos que agora é muito útil”.
“...eu tenho um percurso profissional bastante ligado a essas questões da educação de adultos, trabalhei
durante 15 anos no ensino recorrente (...) e eu penso que a associação tem alguma vantagem em ter um
corpo de pessoas que têm essa experiência neste campo, eu penso que isso é uma mais valia para a
associação. Portanto, há alguns conhecimentos que eu já trazia e que transmiti para a associação
precisamente fruto da minha experiência profissional anterior”.

Foi também detectado o uso entre contextos nos dois sentidos, ou seja, de fora dos
contextos de trabalho em análise para estes e destes para outros contextos de trabalho. E o excerto
que de seguida apresentamos retrata exactamente esta situação e a perfeita noção por parte do
entrevistado desse transporte e dos ganhos pessoais e institucionais que tal processo, fruto do
exercício simultâneo de várias experiências ocupacionais, acarreta:
“...sou técnico da associação, sou técnico assessor do Parque Nacional e sou presidente da minha junta
de freguesia (....) É muito enriquecedor e também desgastante, mas dá-nos um saber prático muito bom
que depois aproveito nas várias actividades que exerço. Aqui na associação é sobretudo útil em termos
de gestão”.

As aproximações que acabámos de realizar estão longe de esgotar o tema, mas foram as
possíveis de efectuar tendo em consideração os dados que recolhemos. Apesar da sua
incompletude elas foram para nós muito pertinentes, conforme já explicámos.
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CAPÍTULO 7

ETNOGRAFIA DO TRABALHO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO DE
ADULTOS NUMA ONGDL130

O presente capítulo procura descrever e analisar a actividade de um conjunto de actores
envolvidos na educação: os técnicos responsáveis pelas acções de educação e formação de adultos
realizadas numa ONGDL. Mais concretamente, pretende-se: dar a conhecer de que é feita e como
é feita a sua actividade, como se caracteriza o seu contexto de trabalho.
Começamos por fazer uma breve caracterização da instituição onde a investigação foi
efectuada e uma apresentação da equipa técnica estudada. Prosseguimos com a análise da
actividade dos técnicos e concluímos com a referência ao que se constitui como as principais
modalidades/formas de fazer deste local de trabalho, ao que se manifesta como transversal a todo
o trabalho técnico e se constitui, em alguns casos, como regras de acção da equipa técnica.
Parte da análise da actividade destes técnicos é feita com base na descrição de alguns
episódios relativos ao seu quotidiano, por nós presenciados. Procuramos, assim, que tais episódios
ajudem a mostrar segmentos e fluxos do dia-a-dia desses técnicos.

7.1. O LOCAL
Nesta parte não nos referimos ao local de análise do nosso estudo, propriamente dito (o
Centro de Educação e Formação da ONGDL seleccionada), pois uma caracterização específica
desse espaço já foi efectuada no capítulo da metodologia. Aqui realizamos apenas uma descrição
geral da entidade seleccionada, procurando enquadrar esse espaço específico no todo que compõe
a ONGDL em causa.
Esta secção é composta ainda por uma descrição da equipa técnica que foi a nossa
unidade de análise. Elementos de caracterização geral desses técnicos, como a idade, o grau de
escolaridade, o tipo de cargo que têm, entre outros, e o seu trajecto profissional/ocupacional
fazem parte dessa descrição.
7.1.1. Breve caracterização da ONGDL
A organização em causa foi constituída em 1994, sob a forma jurídica de associação,
passando em 1996 a ter o estatuto jurídico de Instituição Particular de Solidariedade Social. Esta
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Os primeiros dados provisórios relativos a esta fase da investigação foram por nós publicados (Loureiro, 2005).
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é, portanto, uma instituição não governamental, reconhecida como uma entidade de utilidade
pública sem fins lucrativos. Embora formalmente constituída na data indicada, a sua génese
encontra-se num projecto designado por “Projecto de Educação para o Desenvolvimento”, que
teve o seu início em 1988 e foi enquadrado pelo Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza
(AAVV, 2000, 2002, 2003, 2004).
Desta forma, esta entidade tem desde a sua origem uma forte ligação às questões da
educação e do desenvolvimento local. Tal pode ser confirmado em muitos dos seus documentos
gerais (AAVV, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), bem como naqueles que delineiam desde o início
as áreas de intervenção e objectivos a atingir, como sejam os seus estatutos (AAVV, 2004). Num
desses documentos podemos ler que a «principal finalidade» da entidade é «promover a
dinamização do desenvolvimento local» e que a «sua actividade incide fundamentalmente em três
grandes áreas: Infância e Juventude, Animação e Intervenção Comunitária e Educação/Formação»
(AAVV, 2004:10).
Efectivamente, esta organização tem vindo ao longo dos anos a desenvolver uma série
de actividades nestas áreas, actividades que têm sido concretizadas a partir de e em diferentes
espaços físicos.
Na altura em que realizámos o trabalho de campo a instituição tinha os seguintes
espaços: a Sede, local onde se encontra parte dos serviços administrativos e se efectuam alguns
serviços de apoio logístico às acções que se encontram em funcionamento no terreno; a
Hemeroteca, que é um espaço de educação informal e não formal colocado à disposição da
comunidade através da promoção de seminários, colóquios, conferências, palestras, através da
disponibilização dos seus recursos informativos e educativos (Centro de Recursos em
Conhecimento, cuja sede se localiza no Centro de Educação e Formação), sendo também um local
a partir do qual se organizam vários projectos de intervenção comunitária, como os dedicados à
promoção das potencialidades dos produtos do meio rural local, ou como o projecto dedicado à
juventude e ao teatro; o Centro Comunitário, espaço a partir do qual se desenvolvem projectos e
acções de animação infantil, apoio psicossocial, apoio pedagógico, apoio domiciliário a idosos,
acções de animação sócio-educativa e cultural para crianças e jovens em idade escolar, apoio a
famílias em risco; o Centro de Acolhimento de Crianças e Jovens, espaço destinado ao
acolhimento de crianças em risco; e o Centro de Educação e Formação, no qual se desenvolve
uma considerável quantidade e diversidade de acções e cursos de educação de adultos, nele
funcionando ainda um Centro de Recursos em Conhecimento e uma Empresa de Inserção131
(AAVV, 2002).
Naturalmente, esta diversidade de acções exige, para além dos recursos físicos, uma
quantidade considerável de recursos humanos que, distribuídos por tais espaços, permitem a
efectivação da actividade geral da entidade em causa, que resumidamente acima descrevemos. Na
131

As Empresas de Inserção são financiadas pelo Ministério da Segurança Social e do Trabalho, no âmbito do
programa do Mercado Social de Emprego, e visam a reinserção profissional de desempregados de longa duração.
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altura da realização da investigação colaboravam com a entidade 111 pessoas, das quais 32
pertenciam ao quadro fixo da mesma. Entre os elementos que não pertenciam ao quadro da
entidade destaca-se um número elevado pessoas com as quais ela estabelece contractos de
prestação de serviços (73), estando nesta situação especialmente os formadores: desses 73
elementos, 53 eram formadores. Para além destes, colaboravam ainda com a instituição 6
estagiários (AAVV, 2004). O Quadro seguinte dá conta da diversidade e também da quantidade
de pessoal que esteve envolvido com a instituição, destacando-se claramente os formadores (o que
demonstra o peso que a educação de adultos tem nesta instituição) e também os técnicos
(referimo-nos quer a técnicos superiores, quer a alguns técnicos não possuidores desse grau, como
os animadores culturais).
Quadro nº 63 – Recursos humanos envolvidos com a ONGDL em 2003
Tipo de recursos

Nº

Formadores
Técnicos
Pessoal auxiliar
Administrativos
Estagiários
Consultores
Dirigentes

53
22
13
6
6
6
5

Total

111

Fonte: Dossier de Acreditação – 2003 – Volume II

Alguns destes elementos exerciam, na altura da realização do estudo etnográfico, mais
que uma função, alguns técnicos também davam alguma formação, por exemplo. No entanto, só
foram considerados numa delas: na que exerciam preferencial e formalmente.
7.1.2. A equipa técnica e o seu trajecto profissional/ocupacional
A equipa técnica dedicada especificamente à educação de adultos é constituída por 6
elementos, 5 dos quais do sexo feminino, sendo uma equipa jovem, com idades compreendidas
entre os 25 e os 46 anos.
Todos eles são licenciados na área das Ciências Humanas e Sociais: dois têm a
Licenciatura em Educação (pré especialização em recursos humanos e gestão da formação),
outros tantos têm a Licenciatura em Sociologia das Organizações, um em Sociologia, e outro em
Ensino da Filosofia. A esta formação académica junta-se todo um conjunto de outras formações
de âmbito não formal, essencialmente ligadas à área da educação e formação de adultos, que todos
eles vêm adquirindo. Esta é, desta forma, uma equipa altamente qualificada, a equipa que na
altura da recolha dos dados era aquela que tinha o nível de escolaridade mais elevado dentro da
entidade (AAVV, 2004).
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A situação laboral destes elementos não é idêntica. Um deles não tem qualquer vínculo
à entidade, é voluntário e tem o cargo formal de dirigente. Todos os outros são pagos, tendo o
cargo de técnicos, variando a sua situação contratual. Devemos esclarecer que o dirigente também
exerce tarefas e actividades técnicas, por isso o designamos por dirigente/técnico, e que um dos
técnicos tem também actividades de coordenação, por isso o classificamos como técnico
coordenador. Os outros foram classificados como técnicos. O Quadro seguinte agrupa os
elementos de caracterização acabados de referir acerca da nossa unidade de análise.
Quadro nº 64 – Elementos de caracterização da equipa técnica
Idade

Sexo

Grau de escolaridade/curso

Cargo

46

Vinculo

F

Licenciatura em educação – pré especialização em recursos
humanos e gestão da formação

Dirigente/técnico (Isabel)*

Voluntário

30

F

Licenciatura em Sociologia das Organizações

Técnico
coordenador
(Margarida)

Contrato
termo

30

F

Licenciatura em Sociologia das Organizações

Técnico (Sílvia)

Trabalhador
independente

30

F

Licenciatura em Sociologia

Técnico (Joana)

Contrato
termo certo

a

29

F

Licenciatura em Ensino da Filosofia

Técnico (Cristina)

Contrato
termo certo

a

25

M

Licenciatura em educação – pré especialização em recursos
humanos e gestão da formação

Técnico (Jaime)

Contrato
termo

sem

sem

* Conforme referimos no capítulo da metodologia os nomes utilizados são fictícios.

Do Quadro ressaltam o forte predomínio do sexo feminino, a concentração nas áreas de
formação académica da sociologia e da educação, o que acaba estar de acordo com a própria
actividade desenvolvida.
Esta equipa, apesar de jovem, tem já uma experiência profissional/ocupacional
considerável, pois o técnico que começou a trabalhar há menos tempo fazia-o há 3 anos e o
elemento mais experiente já trabalha desde 1976. O começo da ligação dos técnicos àquele
trabalho foi variável, sendo o caso mais antigo de 10 anos e o mais recente de 1 ano. Apenas 1
deles não teve outro tipo de actividade para além da que vem desenvolvendo naquele local, todos
os outros desenvolveram, ou desenvolviam, na altura da investigação, outras actividades132.
Tais actividades exteriores às do centro foram, ou são, realizadas em quatro áreas:
educação/formação (docência no ensino básico e secundário, alfabetização de adultos/ensino
recorrente, formadores, gestão de projectos de formação), administrativa (trabalho administrativo
em empresas, trabalho administrativo e de apoio aos clientes em companhias seguradoras,
atendimento a clientes em bancos), segurança social (trabalho técnico na Comissão Local de
Acompanhamento e/ou no Núcleo Executivo do Rendimento Mínimo Garantido) e comercial
(representante de empresa de comunicação). Para além disso, alguns dos elementos da equipa têm
representado a associação em vários organismos externos, como seja a Rede Social. O Quadro
132

Dois dos técnicos, nessa ocasião, tinham outras actividades: um deles como docente do ensino secundário, e outro
estava ligado ao ensino básico e ao ensino recorrente.
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que se segue dá conta desta experiência profissional/ocupacional acumulada dos diferentes
elementos da equipa técnica.
Quadro nº 65 – Experiência profissional/ocupacional externa ao local de observação
Cargo
Dirigente/técnico
(Isabel)

Técnico coordenador
(Margarida)

Técnico
(Joana)
Técnico
(Sílvia)
Técnico
(Cristina)

Técnico
(Jaime)

Idade
46

30

Sexo
F

F

Experiência/entidades

-

Professora do 1º Ciclo do Ensino Básico (Direcção Regional de Educação do Norte –
DREN)

-

Professora de cursos de alfabetização/educação de adultos (DREN/Serviços Concelhios de
Educação Recorrente e Extra-Escolar)

-

Formadora (Direcção Geral de Extensão Educativa)

-

Técnica representante da educação na Comissão Local de Acompanhamento - CLA - e no
Núcleo Executivo do Rendimento Mínimo Garantido – RMG – (DREN/Serviços
Concelhios de Educação Recorrente e Extra-Escolar)

-

Representante da associação no Núcleo Executivo da Rede Social (associação)

Colaboradora dos cursos PRODEP I – Subprograma de Educação de adultos
(DREN/Serviços Concelhios de Educação Recorrente e Extra-Escolar)

Administrativa (Somelos – Fios, S.A.)
Atendimento ao balcão (Caixa Geral de Depósitos)
Formadora (várias entidades)
Representante da associação na CLA e no Núcleo Executivo do RMG (associação)
Professora de cursos de alfabetização/educação de adultos (DREN/Serviços Concelhios de
Educação Recorrente e Extra-Escolar)

30

F

-

Sem experiência profissional/ocupacional anterior

30

F

-

Técnica da CLA do RMG (Centro Regional de Segurança Social)

29

F

-

Administrativa (Centro de Saúde)

-

Representante comercial (TV cabo)

25

M

Atendimento a clientes em companhia de seguros (Companhia de Seguros Império)
Professora do 2º Ciclo do Ensino Básico (DREN)
Professora do Ensino Secundário (DREN)
Gestora local de Projectos de Formação – Programa PME (Associação Comercial e
Industrial de Guimarães)

Como podemos ver há uma correspondência forte entre a experiência e a hierarquia dos
cargos existentes. A dirigente/técnica é, sem dúvida, o elemento mais experiente do grupo. O
membro que tem o cargo de técnico coordenador é também dos que tem mais experiência
profissional/ocupacional externa àquele local de trabalho.
Para além deste aspecto, interessa realçar que dessas vivências profissionais/
/ocupacionais resulta uma heterogeneidade experiencial da equipa que verificámos ser
rentabilizada no contexto de trabalho analisado. Indicamos, de seguida, os aspectos mais salientes
através dos quais tais experiências foram mobilizadas para esse contexto, aspecto retomado
adiante, quando falarmos dos saberes dos técnicos. De acordo com a observação efectuada, foi
possível verificar a mobilização dessa experiência externa para o desenrolar da actividade em três
dos elementos da equipa. Salientamos apenas alguns dos momentos em que tal foi mais visível.
O caso da dirigente/técnica, a quem chamamos Isabel, foi um dos mais notórios. A sua
experiência de trabalho no ensino recorrente e, de forma mais geral, na área da educação de
adultos manifestou-se útil para o seu desempenho e para o da equipa como um todo.
Apresentamos um episódio que ilustra a mobilização do seu saber anterior para o contexto. A
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equipa técnica preparava, numa reunião específica para o efeito, a candidatura à renovação do
processo de acreditação133 da formação da entidade, e o seu domínio das tipologias de educação,
que, no caso, têm origem no trabalho por ela desenvolvido na área da educação de adultos,
permitiu-lhe esclarecer uma dúvida que surgiu no desenrolar da referida reunião.
1º episódio – Usos de um reportório
A equipa técnica está na fase de planificação da acção, ou seja, da realização do processo de candidatura
de renovação da acreditação da formação. Os técnicos, reunidos especificamente para tratarem do assunto, vão
interpretando o Guia orientador da acção fornecido pela entidade que irá avaliar a candidatura, o INOFOR. A dada
altura, a propósito de se deverem ou não candidatar à acreditação no domínio “outras intervenções”, clarificam o que
são acções formativas e acções não formativas.
Jaime - Neste domínio entrarão aquelas acções não formais, ou informais.
Margarida – Pois, mas eles fazem a distinção entre acções formativas e acções não formativas.
Isabel – Pois fazem. Mas a grande diferença é umas terem certificado e outras não, é a mesma coisa que
o ensino recorrente e o extra-escolar. As acções formativas são aquelas que têm um certificado, as não
formativas são as que não têm, é a educação informal, é isso, não é bem a mesma coisa que educação
não formal, porque estas normalmente têm certificado, portanto educação não formal não é o mesmo que
educação informal (…). Mas simplificando classificaremos como formativas as que dão certificado e as
outras como não formativas, isto aproxima-se da tipologia que trabalhei no ensino recorrente e na
educação extra-escolar…

Essa experiência na área da educação de adultos é reconhecida como muito útil pelos
próprios colegas, ao referirem: que «ela sabe como lidar com os adultos porque já tem muita
experiência de trabalho com eles no ensino recorrente»; ou que «como trabalhou muito tempo
nos serviços concelhios da educação recorrente conhece muito bem o concelho e as suas
características e isso é muito útil quando temos de fazer o diagnóstico para fazermos as nossas
acções». A própria dirigente/técnica nos referiu, precisamente a propósito de uma conversa tida
sobre o seu trajecto profissional, que «o ter sido colaboradora dos cursos do PRODEP I, na área
da educação de adultos, permitiu-me desenvolver competências na área da gestão técnicopedagógica de projectos de educação de adultos e isso tem sido muito importante para mim e
também para os meus colegas aqui (…). Eu trabalhei mais de quinze anos no ensino recorrente e
isso também é canalizado para aqui…».
Para além da mobilização para o contexto de trabalho em análise deste tipo de
experiências ligadas directamente à educação de adultos realizadas pela dirigente/técnica, foi
possível ainda observarmos o uso de experiências tidas no campo do trabalho em parceria. A sua
133

Na secção seguinte realizamos mais explicações sobre este processo.
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participação na CLA e no Núcleo Executivo do RMG e na Rede Social permitiram-lhe canalizar
as aprendizagens efectuadas para uma situação vivida no local de observação. O episódio seguinte
faz alusão, entre outros aspectos, à referida situação.
2º episódio – O trabalho em parceria
A Margarida e a Joana acabam de chegar de uma reunião com um presidente de uma junta de freguesia
onde pretendem realizar alguns cursos que foram aprovados. O objectivo da reunião era negociarem a concretização
de tais cursos num espaço disponível em tal freguesia. Quando entram no gabinete, a Sílvia pergunta.
Sílvia – E então?
Joana – O espaço é muito amplo, mas não tem divisões, nem nenhum equipamento e nesse aspecto não
sei.
Sílvia – Mas ele mostrou-se interessado?
Joana – Sim, sim, muito interessado.
Sílvia – E o acesso?
Joana – É fácil, muito fácil e é perto.
Margarida – Eu não sei, aquilo é um bocado frio.
Jaime – Pois, também temos que pensar nisso.
Entretanto chega a Isabel e a Margarida dá-lhe conta de como correu a reunião e das condições do espaço
que foram ver.
Margarida – Aquilo é muito amplo, mas necessita de algumas adaptações para poder funcionar lá a
formação.
Isabel – Bem, temos de ver isso. Temos de ver o que é que eles querem para terem lá a formação, temos
de avaliar os prós e os contras.
Margarida – Ele queria dividir aquilo, mas diz que não têm verbas e que por isso nós teríamos também
que contribuir e isso eu não sei…
A Isabel interrompe a Margarida e diz.
Isabel – E então? Qual é o problema? Isso não tem problema nenhum, nós também temos de dar alguma
coisa, não é só irmos usar o espaço. É até uma forma de contribuirmos para a rentabilização dos
recursos locais existentes. Temos de pensar também nesse aspecto, porque depois isso fica feito para eles
poderem continuarem a desenvolver cursos por eles próprios, essa também é a nossa função. Eu não vejo
aí nenhum problema, pelo contrário é uma oportunidade de podermos contribuir para a melhoria desse
espaço.
Margarida – Eu também não. Mas aquilo ainda vai custar um bocado.
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Isabel – Pronto, temos de ver ao certo quanto custa. Mas é natural que eles queiram beneficiar da nossa
presença lá. Nós também temos que dar algo em troca, para além da formação em si. Quer dizer, nós
precisamos do espaço e eles precisam de o melhorar, é uma troca, é assim que funciona. Eu já aprendi
que as parcerias funcionam melhor quando há benefícios reais para os parceiros, já vi isso quando estive
na CLA, recordo-me bem que as parcerias que realmente resultaram foram essas, e agora também tornei
a verificar isso na Rede Social. É normal, acreditem que irá funcionar melhor se eles virem benefícios
reais da sua participação. Assim há mais possibilidades da parceria funcionar melhor, acredita.
Margarida – Pois, eu sei.
Isabel – Pronto, por mim poderemos avançar para essa solução.

A experiência de trabalho vivida por um dos elementos da equipa técnica, na área
administrativa, revelou-se também utilizável naquele novo contexto de trabalho. Notamos que era
preferencialmente junto da Margarida que os seus colegas procuravam tirar dúvidas relativamente
a actividades que exigiam uma certa formalidade protocolar na escrita. Foram diversas as vezes
que os seus colegas lhe pediram ajuda para fazerem ofícios, para passarem declarações, ou para se
inteirarem da formalidade dos contratos a estabelecer com os formadores. Perante esta situação
procurámos saber junto dela se havia alguma razão especial para tal facto, ao que ela respondeu:
«isso tem a ver com já estar mais habituada a lidar com todo esse tipo de papelada. Eu já
trabalhei como administrativa numa empresa e também já estive uns meses num banco e aí
aprendi a fazer tudo isso e agora é mais fácil para mim, embora existam algumas diferenças. Mas
é por isso que me sinto mais à vontade que os meus colegas nesse aspecto…».
Por fim, verificámos ainda a mobilização da experiência de trabalho vivida pela técnica
que exerceu funções na Segurança Social. O seu saber específico e prévio acerca das
características de determinados adultos que frequentavam alguns dos cursos em funcionamento,
públicos desfavorecidos, revelou-se várias vezes útil para si (ver no capítulo seguinte, o episódio
número 14) e também para os seus colegas. Registamos: o pedido de aconselhamento feito por
uma colega quanto à forma de como deveria lidar com uma formanda já conhecida da referida
técnica; e o pedido de opinião feito por outra colega à mesma técnica, e pela mesma razão, sobre a
adaptação ou não de duas formandas a uma entidade na qual iriam realizar a formação em
contexto real de trabalho.
Cristina - Sílvia, tu que já conheces bem a Berta do tempo da segurança social, como achas que lhe devo
falar acerca daquele problema?
Sílvia – Olha, não podes entrar de socos. Mas atenção tens de te mostrar firme, porque se ela sente que
estás insegura não fazes nada com ela…

Margarida – Sílvia, dá-me aqui uma ajuda. Olha a Maria e a Luísa, aquelas formandas de acção
educativa…
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Sílvia – Sim, eu sei quem são.
Margarida – Pois, sabes. Tu já as conheces bem, por isso queria a tua opinião.
Sílvia – Diz.
Margarida – Elas, em princípio, vão fazer a formação em contexto real de trabalho em Brito, no centro
social, e eu queria saber se tu achas que elas se enquadrarão bem lá?
Sílvia – Olha, eu acho que a Maria não vai ter problemas, agora a Luísa é capaz de ter, porque lá há um
controle grande sobre os funcionários e sobre elas vai ser igual e eu não a estou a ver a adaptar-se bem
a esse tipo de situações …

A esta experiência externa àquele local de trabalho, junta-se a que resulta da actividade
desenvolvida no contexto analisado, que é enquadrada por uma série de tarefas e actividades,
como veremos. Nesse contexto têm trabalhado com um público diverso (desempregados de longa
duração, jovens adultos à procura do primeiro emprego, activos, imigrantes, pessoas com
diferentes níveis de escolaridade, técnicos, formadores), com acções e cursos relativos a áreas de
formação distintas (informática, animação comunitária, animação social, acção educativa, entre
muitas outras), que, por sua vez, respondem a tipologias de educação de adultos também elas
diversas e com exigências formais diferenciadas, o que se traduz, por exemplo, na duração
variável dessas mesmas acções e cursos, que podem ir dos dois meses aos dois anos (AA.VV,
2000, 2001, 2002, 2003). De toda essa actividade resulta uma experiência considerável da equipa
estudada em matéria de educação de adultos.
Realçamos que a heterogeneidade visível entre os membros da equipa se deve também à
própria actividade desenvolvida no local de trabalho estudado. Efectivamente, foi possível
verificarmos a existência de diferenças entre os técnicos resultantes desse facto, ou seja, e apesar
de existir uma experiência que consideramos colectiva, existem especificidades que resultam do
tipo de actividades que cada um tem exercido naquele local. Há técnicos, por exemplo, muito
mais familiarizados que outros com certo tipo de cursos de educação de adultos, e isso tem efeitos
nas procuras que uns efectuam junto dos outros para procurarem saber como se faz, ou quando se
faz determinado aspecto ligado à execução de actividades específicas de tais cursos.
Portanto, os elementos da equipa técnica têm características comuns, mas também têm
especificidades e isso tem implicações nos próprios saberes da equipa e na dinâmica desse mesmo
saber, como veremos.

7.2. O CONTEXTO DE TRABALHO TÉCNICO
Nesta parte pretendemos, sobretudo, responder aos seguintes aspectos: O que fazem e
como fazem os técnicos que constituem a nossa unidade de análise? Que recursos mobilizam para
a realização das diferentes actividades? Quem, para além dos técnicos, se encontra envolvido de
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forma directa ou indirecta na consecução de tais actividades? Com que frequência desenvolvem as
diferentes actividades? Em que local ou locais tais actividades são efectuadas? Quais são os
produtos escritos da sua actividade?
Desta forma, iremos desenvolver uma descrição e uma análise das actividades e das
tarefas que são específicas deste contexto de trabalho e que dão conta do fazer da equipa técnica.
Para tal recorremos aos seguintes aspectos, enunciados antes sob a forma de questões: acções
desenvolvidas pela equipa técnica; elementos da equipa, ou outros, envolvidos em cada uma
delas; recursos mobilizados para a sua concretização; locais de realização; frequência de
realização; e produtos escritos de cada uma delas. Começamos por fazer uma aproximação geral
ao contexto de trabalho, para, depois, nos centrarmos numa abordagem mais pormenorizada da
actividade da equipa estudada.
Devemos esclarecer que, na linha do referenciado no capítulo 4, classificamos como
“tarefa” o que está institucionalmente prescrito como necessário fazer pelas entidades que são
financiadoras e avaliadoras do trabalho realizado. E que designamos por “actividade” aquilo que é
feito para efectuar as tarefas, que lhes responde directamente e que, ao mesmo tempo, está para
além delas porque é um fazer que já tem um sentido endógeno resultante de uma experiência local
acumulada que não pode ser reduzida ao cumprimento de exigências externas. No desenrolar
desta actividade local foi possível identificar rotinas endógenas, como seja a forma como a equipa
avalia as actividades no decurso da sua execução, como teremos oportunidade de verificar.
7.2.1. Funções, recursos, tempos e espaços da actividade
Numa primeira aproximação, o Quadro nº66 indica-nos o modo como os técnicos, e os
seus cargos, se distribuem por diferentes tipos de tarefas e actividades. Como se pode ver, existem
cinco grandes grupos de actividades e tarefas: técnico-administrativas, coordenação da equipa
técnica, gestão, direcção, e “outras”134. Como se pode ver também, nem todos os elementos da
equipa técnica têm o mesmo cargo, como aliás já referimos antes, nem o mesmo tipo de tarefas e
actividades, embora existam tipos de tarefas e actividades que todos eles desempenham.
Quadro nº 66 – Distribuição dos técnicos e cargos por tipo de actividades e tarefas
Tarefas-actividades/
Cargo

Técnicoadministrativas

Coordenação
equipa técnica

Gestão

Direcção

“Outras”

Dirigente/técnico

1

1

1

1

1

Técnico coordenador

1

1

1

0

1

Técnico

4

0

0

0

4

Total

6

2

2

1

6

134

Recordamos que no capítulo anterior realizámos uma primeira classificação do trabalho dos técnicos das
ONGDL, que se aproxima da que agora efectuamos.
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Embora tenhamos em consideração todas as actividades e tarefas referidas, centraremos
a nossa análise nas que designámos por técnico-administrativas. Tal deve-se a duas ordens de
razões: por um lado, foram aquelas que podemos observar de uma forma mais sistemática; por
outro, é no seu âmbito que grande parte do trabalho técnico-intelectual (Caria, 2003a), tal como a
ele nos referimos no capítulo 4, da equipa estudada é realizado. Foi possível ainda verificar este
tipo de trabalho nas actividades de coordenação da equipa técnica e em parte das acções que
enquadrámos nas “outras” actividades e tarefas.
Dividimos as actividades e tarefas técnico-administrativas em três grupos, que adiante
explicaremos em que consistem: o “plano de formação”; os “cursos” e seus “dossiês” técnicopedagógicos; e a “acreditação”135.
O conjunto destas actividades e tarefas têm uma temporalidade diferenciada. Referimonos à organização do tempo de trabalho que é marcado e determinado por ciclos de acções que
dependem da inserção institucional desta ONGDL. Assim, pudemos identificar três
temporalidades de trabalho, que, diga-se, acabam também por abranger praticamente toda a
actividade realizada por esta equipa técnica: (1) um ciclo de trabalho diário, ou quase diário, que
está centrado nas actividades e tarefas referentes aos “cursos” e seus “dossiês”; (2) um ciclo de
trabalho anual, que está centrado nas actividades e tarefas exercidas para a concretização do
“plano de formação”; (3) e um ciclo de trabalho trienal que está centrado nas actividades e tarefas
designadas como “acreditação”.
A divisão temporal das actividades e tarefas que acabámos de realizar não deve fazer
pensar que a realização de umas implica a não concretização das outras. Ou seja, o que
pretendemos realçar é que no mesmo período de tempo existe uma coexistência das diferentes
actividades. A verdade é que as tarefas e actividades da equipa técnica são múltiplas e
simultâneas, sobrepondo-se, muitas vezes, umas às outras, conforme a urgência de cada uma. Esta
característica deve-se ao facto de realizarem diferentes tipos de cursos de educação e/ou formação
de adultos, uns de curta duração, outros de longa duração, o que faz com que a tal simultaneidade
de tarefas e actividades ocorra. O episódio que apresentamos exemplifica a tal sobreposição,
simultaneidade e urgência das suas actividades.
3º episódio – A simultaneidade da actividade
Os técnicos estão todos sentados nas suas secretárias a trabalhar. A Sílvia dirige-se à Margarida.
Sílvia – Margarida, estás muito ocupada?
Margarida – Quer dizer, muito não estou, estou a verificar os cronogramas do curso de acção educativa.
Mas diz.
Sílvia – É que estou aqui a fazer um ofício para enviar às IPSS e gostava que tu visses.
135

No capítulo anterior realizamos uma primeira classificação da actividade dos técnicos que nas ONGDL
seleccionadas se dedicavam de forma específica à educação de adultos.
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Margarida – Está bem. Mostra cá.
A Sílvia mostra à colega o ofício. Esta sugere algumas correcções que a Sílvia regista e realiza. Após isto
a Margarida volta a centrar-se no que estava a fazer. Durante algum tempo, uns cinco minutos, continua a
verificar o tal cronograma. Depois é de novo interrompida, agora por um dos administrativos.
José – Margarida, está ali uma rapariga que quer saber informações sobre os novos cursos.
Margarida – Está bem, eu vou lá.
Levanta-se e dirige-se à recepção, o local onde se encontra a possível candidata aos cursos que vão
começar a funcionar. Pouco tempo depois regressa ao gabinete e volta a sentar-se na sua secretária e diz.
Margarida – Bem, agora vou mas é tratar dos contractos dos meus formadores.
Cristina – Pois, isso está um bocado atrasado com isto da acreditação. Ontem também estive a ver se os
meus estavam todos em ordem.
A Margarida pega então num dos dossiers que tem na sua secretária e começa a verificar os contratos dos
formadores. Demora-se nisto cerca de um quarto de hora, após o que, levantando-se, diz aos seus colegas.
Margarida – Bem, amanhã torno a tratar disto. Agora acho que devíamos ver a questão dos formadores
para os novos cursos, é mais urgente. Ver os que temos e se precisamos de alguns novos. Importam-se de
vermos isto agora?
Os colegas que estavam no gabinete disseram que não se importavam. Interromperam o que estavam a
fazer e juntaram-se todos, a Margarida, a Cristina, a Sílvia e a Joana na secretária desta, começando a
trabalhar sobre um novo assunto.
Toda esta sequência de factos, até começarem a tratar da selecção dos formadores, ocorreu no espaço de
uns 45 minutos, no máximo. Durante o resto da manhã centraram-se neste assunto, o que não quer dizer
que não fossem interrompendo brevemente o que estavam a fazer, por exemplo para atenderem o telefone
e registarem orçamentos que haviam pedido a empresas de camionagem sobre trajectos a efectuar em
visitas de estudo.

O Quadro que apresentamos de seguida resume e, simultaneamente, desdobra a
informação relativa ao conjunto de tarefas e actividades da equipa técnica. Mais precisamente, dá
conta dos recursos humanos envolvidos na sua concretização, de outros tipos de recursos
mobilizados, dos locais e tempos de realização, bem como do conjunto de produtos escritos
resultantes de toda a actividade desenvolvida. Nos pontos seguintes daremos conta do fazer
relativo a cada uma dessas actividades, procurando inserir na análise as dimensões consideradas
neste Quadro.
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Quadro nº 67 – Elementos e componentes da actividade da equipa técnica
Tarefas e actividades
1.Técnico-administrativas

Recursos humanos envolvidos

Outros recursos

Local

Frequência

Produtos escritos

- Diagnóstico

Equipa técnica, outros técnicos da
ONGDL, Parceiros (raro)

Computadores, telefones, documento
orientador do POEFDS, informações de
parceiros, estudos, dados estatísticos,
questionários, registos de pré-inscrições
dos formandos….

Centro e
outros
locais

Anual

Estudos, planos de
formação

- Planeamento

Equipa técnica, outros técnicos da
ONGDL, técnicos das entidades
gestoras (envolvimento indirecto)

Computadores, telefones, documento
orientador do POEFDS…

Centro

Anual

Planos de formação

- Concepção

Equipa técnica, outros técnicos da
ONGDL, formadores, técnicos das
entidades gestoras (envolvimento
indirecto)

Computadores, telefones, documentos
orientadores das entidades gestoras,
outros documentos das mesmas
entidades, bibliografia, acções de
formação, dados de questionário…

Centro

Anual

Planos de formação,
material pedagógico,
questionário

- Organização/
promoção

Equipa técnica, administrativos,
estagiários (raro)

Computadores, telefones, faxes,
fotocopiadoras, legislação, documentos
orientadores das entidades gestoras,
veículos…

Centro e
outros
locais

Muito
frequente

Panfletos, cartazes,
ofícios, contratos,
cronogramas, dossier
técnico-pedagógico…

- Desenvolvimento/
execução

Equipa técnica, administrativos,
formadores, formandos, tutores
externos, técnicos das entidades
gestoras (envolvimento indirecto)

Computadores, telefones, faxes,
fotocopiadoras, salas, vídeos,
bibliografia, acções de formação,
legislação, documentos orientadores das
entidades gestoras, veículos…

Centro e
outros
locais

Diário

Actas de reuniões,
ofícios, registos de
RVC, emissão de
certificados,
preenchimento de
formulários de pedido
de financiamento,
ordens de trabalhos das
reuniões com os
formadores, dossier
técnico-pedagógico…

- Avaliação

Equipa técnica, formadores,
formandos, colaboradores
externos, técnicos das entidades
gestoras (envolvimento indirecto)

Computadores, telefones, documentos
orientadores das entidades gestoras,
bibliografia, acções de formação, diversos
instrumentos de avaliação, legislação…

Centro e
outros
locais

Diário

Relatórios de execução
final, estudos, actas de
reuniões,
preenchimento de
documentos oficiais,
dossier técnicopedagógico …

1.3. Acreditação

Equipa técnica, técnicos das
entidades gestoras (envolvimento
indirecto), administrativos (raro)

Computadores, telefones, documentos
orientadores das entidades gestoras,
bibliografia…

Centro

De 3 em 3
anos

Candidaturas

2.Coordenação da
equipa técnica: organização
geral do trabalho e avaliação
do mesmo

Técnico coordenador e
dirigente/técnico

Computadores, telefones, agendas
pessoais…

Centro

Diário

Ordem de trabalhos das
reuniões de equipa,
anotações em agenda…

3. Gestão: gestão do espaço e
recursos materiais e humanos
que trabalham no Centro;
gestão financeira de toda a
formação realizada

Técnico coordenador e
dirigente/técnico em cooperação
com parte da restante equipa
técnica e com parte do pessoal
administrativo

Computadores, telefones, legislação,
documentos orientadores das entidades
gestoras…

Centro e
outros
locais

Frequente

Ofícios, faxes…

4. Direcção: reuniões de
direcção; despachos…

Dirigente/técnico

Computadores, telefones, legislação…

Centro e
outros
locais

Diário

Ofícios, faxes,
protocolos, contratos…

5.“Outras”:
coordenação de Empresa de
Inserção; coordenação de
Centro de Recursos em
Conhecimento; formadores…

Equipa técnica, administrativos,
estagiários (raro)

Computadores, telefones, legislação,
documentos orientadores, bibliografia,
acções de formação…

Centro e
outros
locais

Variável

Ofícios, faxes, pedidos
de financiamento,
material pedagógico…

1.1. Planos de Formação

1.2. Cursos/Dossiês

Do Quadro ressaltam diversos aspectos gerais relativos ao fazer da equipa técnica, que
brevemente referenciamos. Como inicialmente dissemos, há um envolvimento diferenciado dos
membros da equipa técnica na efectivação das tarefas e actividades. As técnico-administrativas e
as “outras” são desempenhadas por todos. O elemento da direcção participa em todo o tipo de
tarefas e actividades, embora em grau diferente, tendo sido notória a sua maior participação nas de
gestão, direcção e sobretudo na de coordenação da equipa técnica. A técnica coordenadora apenas
não participa nas tarefas e actividades directivas, dividindo as de coordenação da equipa técnica e
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de gestão global do Centro com o elemento da direcção. Os outros técnicos realizam tarefas e
actividades técnico-administrativas e de “outro” tipo.
Como podemos ver, a maior parte do trabalho desta equipa é realizada no Centro,
sobretudo no gabinete técnico, onde todos eles se encontram, cada qual em sua secretária,
geralmente cheias de papéis, documentos e dossiers diversos. Existem outros espaços do Centro
nos quais a actividade é também realizada: salas de reuniões da equipa técnica, salas de reuniões
com formadores e formandos, as próprias salas onde ocorrem as acções de educação e formação,
entre outros espaços, nomeadamente informais, como o bar e os corredores, por exemplo. Apesar
deste predomínio, a sua actividade estende-se igualmente a outros locais fora do Centro,
sobretudo a espaços onde têm cursos ou acções a decorrer.
Toda esta actividade, ou quase toda, se traduz, ou exige o uso diário da escrita por parte
da equipa técnica e do seu principal instrumento de trabalho, o computador. Na verdade, estes
técnicos passam grande parte do seu tempo de trabalho sentados nas suas secretárias a escrever.
Essa escrita materializa-se no mais variado tipo de documentos: ofícios, relatórios, planos de
formação, actas de reuniões, orçamentos, panfletos de divulgação das acções, entre outros.
Isto não quer dizer que a oralidade não faça parte do seu quotidiano, muito pelo
contrário, pois também diariamente e muitas vezes em simultâneo às suas execuções escriturais, a
interacção oral entre eles, entre eles e os outros interlocutores locais (administrativos, formadores,
formandos, estagiários), ou externos (técnicos de entidades gestoras dos programas, candidatos à
formação, parceiros ou potenciais parceiros das actividades em curso ou a desenvolver, etc.), faz
parte muito significativa da sua actividade, ocupando o telefone um lugar de relevo, sobretudo nas
interacções com pessoas externas ao local. Assim, a sua actividade realiza-se na e através da
articulação do escrito com o oral, várias vezes a um ritmo intenso, várias vezes saltando de umas
actividades para outras, sejam elas mais ou menos rotineiras, mais ou menos problemáticas. Essa
intensidade do trabalho faz com que não tenham, na prática, um horário fixo, saindo do Centro,
diversas vezes, depois das 19 ou 20 horas.
7.2.2. Actividades e tarefas de trabalho
Realizada esta aproximação geral ao trabalho dos técnicos, passemos a centrar-nos em
cada uma das actividades efectuadas pela equipa estudada.
No nosso trabalho etnográfico tivemos oportunidade de registar e analisar três grandes
ciclos temporais de trabalho acima identificados. Os registos etnográficos mais extensos e
frequentes referem-se, como antes dissemos, à implementação quotidiana dos “cursos” e à
construção dos respectivos “dossiês” técnico-pedagógicos, à realização do processo de
candidatura da “acreditação” da formação da ONGDL, e à efectuação do “plano de formação” da
entidade. Relativamente a este último não observámos toda a sua concretização, pois quando
chegámos ao local de análise já a equipa técnica o tinha iniciado.
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Todas as actividades referenciadas anteriormente, no Quadro nº67, têm uma inserção
institucional desigual. A acreditação, como veremos, é uma das actividades com maior
constrangimento institucional, pois a sua realização esteve sujeita a regras externas muito
precisas. Já em relação à coordenação da equipa técnica, por exemplo, não foi notado qualquer
tipo de constrangimento externo.
Verificámos, ao longo do trabalho etnográfico, que o impacto das tarefas institucionais
nas actividades se manifestava de dois modos: (1) introduzia um sistema de classificação que
segmentava e isolava espaços e tempos da actividade, codificando-os em categorias de linguagem,
através das quais o sentido das tarefas são apresentadas de forma linear (numa cronologia) e com
uma interpretação que é exterior ao fluxo do quotidiano em que essas acções ocorrem; (2) fazia
corresponder a cada classificação/segmento da actividade um conteúdo informativo particular,
dentro de uma organização e apresentação pré-estabelecida. O primeiro determinava a linguagem
técnica da actividade, o segundo determinava o uso de recursos e instrumentos na actividade. Nas
secções seguintes descrevemos este impacto institucional na actividade, tomando por referência: o
“plano de formação”, os “cursos” e seus “dossiês” técnico-pedagógicos e a “acreditação”.
Procuraremos realizar, na medida do possível, o mesmo género de análise em relação às outras
actividades antes referenciadas.

7.2.2.1. A actividade de “plano de formação”

Prescrições
O plano de formação consiste numa candidatura realizada pela equipa técnica, na qual
se enquadram todos os cursos de educação e/ou formação de adultos que a ONGDL pretende ver
aprovados. Esta candidatura é submetida a aprovação do POEFDS, o Programa que, enquadrado
pelo FSE, financia tais cursos e estabelece uma série de regras a cumprir pelas entidades que
desejem e possam aderir a esta forma de financiamento. Tais regras encontram-se reunidas num
documento que estabelece os princípios orientadores do Programa, bem como o conjunto das
normas e procedimentos a seguir e ainda os critérios de apreciação das candidaturas (POEFDS,
2003)136.
O POEFDS estabelece os objectivos, os conteúdos e a própria estrutura dos planos. O
Programa elege como aspectos a considerar na construção do plano: a realização de um
diagnóstico geral de necessidades da formação a efectuar; a definição dos objectivos e actividades
a apoiar (cursos), devidamente enquadradas numa tipologia pré-definida e hierárquica de “eixos”,
“medidas” e “projectos”, incluindo-se nestes últimos os cursos a realizar; a indicação dos recursos
humanos, físicos e pedagógicos a contemplar para a realização de tais cursos; a indicação das
136

O Programa determina que apenas podem apresentar o plano de formação as entidades que solicitem um apoio
financeiro superior a 100 mil contos. A candidatura tem de ser apresentada todos os anos, durante o mês de
Setembro, e pode ter a duração de um ou dois anos.
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parcerias já estabelecidas ou a estabelecer; a explicitação das metodologias de formação e
avaliação dos formandos; a previsão dos mecanismos de inserção profissional dos formandos; a
indicação dos métodos de selecção dos formadores e dos formandos; a “programação” da
“Informação física”, que passa pela concentração de informação, em quadro, de todos os cursos a
efectuar, da quantificação dos públicos a abranger e da duração da formação.
A estes conteúdos é obrigatório acrescentar o preenchimento, e respectiva inclusão no
plano de formação, de dois “quadros” (A e B) e de dois “formulários” (A e B). O quadro A,
refere-se a “Elementos de Informação Geral”, no qual se indica a denominação e tipologia da
entidade proponente, o prazo previsto para a realização da formação, o número e caracterização
dos formandos a contemplar. O quadro B, é relativo à “Informação Sobre a Formação a
Desenvolver” e contempla informação geral em relação a cada tipologia de projecto a
desenvolver: números de formandos e horas de formação, custos por rubrica, e número de
formandos e horas de formação por formando de cada curso incluído no projecto em causa.
O formulário A, “Identificação da Entidade”, diz respeito, como o nome indica, a alguns
elementos de caracterização geral da entidade, como a sua natureza jurídica, as fontes de receitas,
recursos humanos e níveis de formação, dados sobre a formação realizada em anos precedentes,
entre outros. O formulário B, “Pedido de Financiamento”, é preenchido para cada projecto a
realizar e, portanto, desdobra a informação contida no quadro B. Cada projecto é classificado de
acordo com a tipologia prévia existente e inserido numa medida, que, por sua vez, se insere num
eixo do Programa, como dissemos acima. Os projectos englobam um ou mais cursos. Nesse
formulário justifica-se a necessidade de realização da formação relativa a cada projecto,
identificam-se os cursos a realizar, os prazos de realização, os níveis de qualificação dos cursos,
indicam-se os números de formandos e formadores, o volume de horas dos cursos a realizar e
estabelece-se o orçamento geral do projecto. Este formulário tem ainda vários anexos. No caso da
ONGDL, por nós estudada, só detectámos o uso do Anexo I e do Anexo II. O Anexo I é referente
aos locais de realização dos cursos. O Anexo II repete, basicamente, a informação contida no
formulário B, mas em relação a cada curso em particular, acrescentado ainda: as condições
específicas de acesso a cada um deles; os seus recursos materiais e pedagógicos a serem
utilizados; bem como o plano curricular dos mesmos, que se encontra subdividido em módulos,
cada qual com a sua carga horária e modalidade de formação estabelecida (em sala, em contexto
real de trabalho, etc.).
Desta forma, o POEFDS estabelece os prazos de candidatura e de duração dos planos
aprovados, bem como o conteúdo e a organização do documento que é apresentado ao Programa.
Efectivamente, a consulta dos planos de formação existentes na ONGDL confirmou o que
acabámos de referir. Eles seguem a ordem e estruturam-se de acordo com a apresentação que
fizemos acima. Portanto, o modelo do documento a apresentar está previamente definido. Esse
documento escrito corresponde à tarefa a realizar, mas nem toda a actividade desenvolvida pela
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equipa técnica para realizar o plano se restringe à tarefa de produzir o documento em si, como
veremos.
A linguagem
À concretização do plano de formação corresponde uma linguagem específica usada
pela equipa técnica, que é, em grande medida, resultante da linguagem institucional do Programa.
Assim, durante o tempo em que observámos a realização do Plano foi possível ouvir os técnicos
falarem do “plano de formação”, do “POEFDS”, do “formulário B”, do “formulário A”, do
“Anexo II”, do “Projecto Educação e Formação de Adultos com Certificação Escolar e
Profissional”, da “Medida 2.1. - Formação Profissional Contínua”, do “Eixo 2. - Formação ao
Longo da Vida e Adaptabilidade”, do “curso de informática”, do “Curso EFA B3 de
Informática”. Também os ouvimos referirem-se ao “diagnóstico”, à “planificação da formação” e
à “concepção dos cursos”.
Para além destes termos, referiram-se ainda ao “inquérito feito às IPSS”, aos “registos
de pré-inscrição dos formandos”, ao “estudo do Santos Silva”137, entre outros termos e frases que
não são provenientes do Programa que regula a realização do Plano de Formação, mas que dizem
respeito à actividade local, embora os conteúdos a que se referem possam ser mobilizados para
concretizar o Plano prescrito, como veremos.
Em rigor, o uso dos termos “planificação” e “concepção” também não é proveniente do
POEFDS. Nas consultas que efectuámos aos documentos oriundos do Programa não detectámos o
uso desses termos. No entanto, esses dois termos, conjuntamente com o de “diagnóstico”, são os
que correspondem ao que é necessário efectuar para realizar o plano de formação. Nos
documentos do POEFDS só há a referência explícita ao diagnóstico, embora aquilo que, no
documento orientador do Programa, se pede aos técnicos para fazerem, para além do diagnóstico,
corresponda ao que esses técnicos apelidam de “planificação da formação” e “concepção dos
cursos”.
Assim, como vemos, a linguagem usada pela equipa técnica, relativa à concretização do
Plano, é uma mistura de termos vindos do Programa que prescreve a tarefa e de termos com
origem na actividade endógena da equipa, que está para lá da tarefa em si, e que se foram criando,
ao longo do tempo, no contexto de trabalho analisado.
Rotinas
Antes de nos debruçarmos em particular sobre cada um desses segmentos constituintes
do Plano, é necessário fazer um esclarecimento sobre a forma como a equipa técnica organiza a
actividade que visa dar resposta à construção do documento prescrito plano de formação, bem
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Trata-se de um relatório de avaliação, produzido por Santos Silva (1993), do Projecto de Educação para o
Desenvolvimento (1988-1993). Projecto que esteve na origem da criação da ONGDL, conforme já explicámos.

408

como dar conta da forma como se faz a distribuição de funções por cada elemento da equipa
técnica com vista à construção desse documento.
A realização dos planos de formação é precedida por reuniões da equipa técnica, nas
quais se programa a sua concretização. Estas reuniões costumam ser feitas durante o mês de Julho
e decorrem no Centro de Educação e Formação, normalmente na sala do Centro de Recursos em
Conhecimentos, ou numa sala contígua ao gabinete técnico. Identificámos dois tipos de reuniões
deste género.
Um primeiro tipo de reuniões, nas quais participam, para além da equipa técnica do
Centro de Educação, outros técnicos de outras unidades da ONGDL onde se desenvolvem
algumas acções de educação de adultos, e, por vezes, representantes de instituições parceiras.
Nessas alturas, faz-se uma primeira abordagem relativamente ao que cada interveniente pensa ser
necessário realizar, de acordo com elementos informativos de que dispõem, em termos de
educação e formação de adultos e negoceiam-se alguns aspectos com os parceiros, quando estão
presentes, como sejam os locais de realização de certos cursos a desenvolver ou a
responsabilização destes no processo de selecção dos formandos e formadores.
Como se pode ver, neste tipo de reuniões estão já presentes aspectos relativos ao
diagnóstico, nomeadamente quando se levantam e discutem as necessidades de formação, e
também aspectos relativos à própria organização dos cursos, quando se faz a negociação de
espaços com os parceiros ou quando estes assumem a responsabilidade pela selecção de
formandos e formadores.
Posteriormente, realiza-se um segundo tipo de reunião, na qual, ou quais, participam
apenas os elementos da equipa técnica do Centro e os seus colegas das outras unidades onde
também há alguma educação de adultos. Nestes momentos tomam-se decisões mais concretas, ou
seja, após terem escolhido o que pretendiam fazer, pensam e decidem em que tipologias de eixos,
medidas e projectos (nos quais se inserem os cursos, como dissemos) devem inserir as acções que
resolveram concretizar e que têm de submeter à apreciação do POEFDS. Neste tipo de reuniões
distribuem-se igualmente as actividades pelos diferentes elementos da equipa, ficando cada um, à
excepção da dirigente/técnica, responsável por vários projectos enquadrados nas medidas e eixos
a que decidiram candidatar-se. Assim, cada técnico tem a responsabilidade de realizar as
“candidaturas” dos projectos que lhe foram atribuídos, ou seja, fica responsável pelo
preenchimento dos formulários B e respectivos anexos, a que antes nos referimos. A
dirigente/técnica é responsável pela fundamentação geral de todo o plano de formação que
congrega todos os projectos.
Desta forma, deste tipo de reuniões resultam consequências em relação a quem irá
escrever as diferentes partes constituintes da tarefa Plano, mas também consequências em relação
a quem irá realizar a organização, a execução e a avaliação de cada curso a concretizar, porque é
nelas que se decide a distribuição de tais cursos pelos diferentes técnicos. Tal escolha é feita com
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base em critérios de índole interna: distribuem-se os tipos de cursos138 de acordo com a
experiência e saber de cada técnico, ou seja, é dado a cada um deles tipos de cursos com os quais
estão mais familiarizados; distribuem-se os cursos pelos técnicos de acordo com o tipo de público
a que se destinam, ou seja, há cursos que têm públicos específicos, relativamente aos quais
determinados técnicos têm uma experiência de trabalho que lhes permitirá, à partida, dar melhor
resposta; e distribuem-se cursos a elementos da equipa técnica que nunca trabalharam
determinado tipo de cursos, mas que, fruto de se ter decidido apostar nesse tipo, têm de ser
assumidos por mais alguém para além dos técnicos que habitualmente trabalham com eles,
ocorrendo, nestes casos, um trabalho posterior de interajuda entre quem sabe e quem ainda não
sabe, como veremos adiante quando falarmos dos saberes da equipa técnica.
Ora, todas estas decisões, tomadas nesse tipo de reuniões, que irão ter influência na
forma como a actividade “cursos” se desenrolará, ultrapassam em larga medida a tarefa de
escrever o Plano. Elas referem-se a aspectos ligados à actividade endógena de coordenação da
equipa técnica, no caso concreto de organização do trabalho, por isso assumem um papel mais
relevante nessas tomadas de decisão os dois elementos da equipa que têm a seu cargo essa
actividade de coordenação: a dirigente/técnica e a coordenadora técnica.
Para além deste género de reuniões que antecipam a tarefa em si, efectuam-se outras que
visam ir fazendo uma avaliação do decorrer dos trabalhos. São, portanto, reuniões que ocorrem já
durante a execução escrita do plano de formação e que sucedem durante os meses de Agosto e
sobretudo Setembro, a altura em que os técnicos mais se dedicam à tarefa de escrever o Plano. A
reunião que presenciámos deste género foi orientada pela dirigente/técnica e no seu decorrer a
reflexão sobre a tarefa que estavam a realizar foi uma realidade evidente. Uma vez mais, essas
reuniões referem-se à actividade de coordenação da equipa técnica, por isso estão para lá da tarefa
em si de realização escrita do plano. Para além disso, a avaliação do decorrer dos trabalhos dá-se
também no próprio decurso da acção, ou seja, sem que tenha de se realizar qualquer reunião para
o efeito. Em ambos os casos estamos a falar da avaliação da tarefa a realizar e não da tarefa em si
mesma, que se materializa no plano.
Para além deste aspecto que tem a ver com a programação e a avaliação da tarefa, há um
outro que gostaríamos de realçar e que, uma vez mais, tem a ver com a forma particular de
trabalhar desta equipa ou, se quisermos, tem a ver com a sua actividade local e com aspectos que
são transversais a toda ela. Referimo-nos ao facto de, e apesar de cada um dos técnicos ter ficado
responsável por uma parte específica da tarefa de escrever o Plano, termos verificado que, na
prática, a sua realização ocorreu com base noutra característica da actividade local: a entreajuda.
Efectivamente, observámos um elevado grau de entreajuda entre os diferentes elementos da
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Como referimos já, são efectuados vários tipos de cursos, que, de uma forma geral correspondem à seguinte
tipologia: cursos de curta duração, que se enquadram dentro da formação profissional; e cursos de longa duração,
que podem ser de formação profissional ou cursos que conjugam a formação profissional e a educação de base (os
cursos EFA) e que anteriormente definimos como mistos. É este último tipo cursos que assume maior relevo na
actividade da equipa técnica estudada.

410

equipa. Foram várias as vezes que uns retiravam dúvidas a outros sobre: «as bolsas a atribuir aos
formandos», a forma de fazer os «cronogramas» dos cursos ou os «orçamentos». Nestas alturas
os diálogos que se estabeleciam entre os técnicos assumiram um elevado grau de intensidade. A
observação efectuada sobre parte do desenrolar desta actividade/tarefa mostrou-nos uma equipa a
trabalhar a um ritmo muito intenso.
O plano enquanto escrita
De seguida, referimo-nos, em particular, a cada um dos três segmentos da actividade
que identificámos como partes constituintes do plano: o diagnóstico, o planeamento e a
concepção.
Como dissemos acima, o Programa dá a indicação clara de que da fundamentação do
Plano deve fazer parte um «processo de diagnóstico de necessidades, que evidencie carências (…)
da formação» (POEFDS, 2003:26/85). Dos vários planos de formação da ONGDL consultados
faz parte esse processo, como também já dissemos.
Mas, a realização do diagnóstico efectuado pela equipa técnica não se reduz ao que é
formalizado pela escrita nesses vários planos. Efectivamente, o diagnóstico já vinha sendo
efectuado antes de a entidade concorrer à modalidade de financiamento que exige a realização dos
planos. Desse procedimento resultou um acumular de saber, algum do qual materializado em
estudos que os técnicos vão mobilizando para a sua acção, nomeadamente para a realização da
tarefa de terem de produzir um diagnóstico de necessidades para o plano de formação. Por outro
lado, há aspectos que resultam da actividade diária da equipa técnica que a leva a ter informações
relevantes relativas ao diagnóstico que não são transpostas para a tarefa. Referimo-nos à detecção
de áreas de formação a que seria necessário dar resposta, mas que, como referem os técnicos,
«pela falta de enquadramento dos programas» não são objecto de financiamento e por isso não se
realizam candidaturas para elas. Referimo-nos, igualmente, à identificação, por parte dos técnicos,
da existência de alguns problemas na selecção dos formandos, mais precisamente ao facto de
saberem que há certos sectores de públicos-alvo, definidos pelos programas, que atingiram já o
estado de saturação, o que dificulta o processo de selecção dos formandos e faz com que, por
vezes, haja formandos que vão frequentando vários cursos. Este tipo de informação não vai para
os planos.
No que toca à consecução da tarefa, participam todos os elementos da equipa técnica.
Alguns técnicos de outras unidades da instituição são também mobilizados para a realização do
diagnóstico, embora a sua participação seja menor.
Os membros da equipa mobilizam vários tipos de recursos para a sua realização:
informações provenientes de parceiros da instituição; estudos e documentos estatísticos de âmbito
regional e nacional (Censos, documentos produzidos pelo IEFP); estudos de caracterização sócioeconómica da área geográfica de intervenção, realizados por professores universitários; resultados
de inquéritos realizados pela equipa técnica; registos de pré-inscrição dos potenciais formandos
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nos quais existe um espaço destinado às áreas de formação preferidas pelos candidatos;
informações provenientes de outras unidades da instituição; e o próprio conhecimento prévio que
a equipa tem das características da sua área de intervenção e das suas populações.
A execução escrita do diagnóstico é feita no gabinete técnico, mas todo o processo de
diagnóstico é muito mais abrangente, não se confinando, por isso, a esse local, e implica
deslocações dos membros da equipa, por exemplo: junto das instituições e populações às quais
aplicam os inquéritos; junto de entidades parceiras da área de intervenção.
Contrariamente ao diagnóstico, o planeamento corresponde ao que é feito para efectuar
a tarefa escrita. Ele é realizado, portanto, com base nas orientações proferidas pelo POEFDS. Este
é o principal recurso que mobilizam para a sua concretização. Como nos disse um dos técnicos:
“a planificação geral da formação é elaborada a partir das orientações, está aqui tudo…”.
O planeamento exige que a equipa técnica realize uma programação geral das
intervenções educativas a concretizar, o que passa pela definição dos públicos a que tais
intervenções se destinam, das áreas temáticas, das modalidades e formas organizativas dos cursos
a desenvolver. Exige ainda que se defina a cronologia dos cursos a efectuar e que se preveja os
recursos humanos, pedagógicos, físicos e financeiros necessários para a sua concretização.
Tal como em relação ao diagnóstico, todos os membros da equipa técnica participam na
execução do planeamento. Para além deles, e também como antes, intervêm outros técnicos de
outras unidades da entidade nas quais se desenvolvem algumas acções de educação de adultos,
embora o seu grau de participação seja menor. Por vezes, também ocorre o envolvimento
indirecto de técnicos da entidade gestora do programa a que se candidatam, sempre que surge na
equipa técnica uma dúvida que não conseguem ultrapassar. Dúvidas que são, normalmente,
esclarecidas por meio de telefonemas.
Tal como o planeamento, a concepção dos cursos a realizar é também uma resposta às
exigências proferidas pelo POEFDS e por outras instituições que regulam o funcionamento e as
metodologias das diferentes tipologias de cursos a que a equipa técnica concorre
(ANEFA/DGFV139, IEFP). Portanto, quase toda a actividade realizada é canalizada para a tarefa
escrita do Plano.
A concepção decorre das acções anteriores e consiste na definição dos objectivos
específicos de cada curso programado, na definição dos programas, conteúdos e duração de cada
um deles, bem como na definição das metodologias e na recolha e construção/adaptação de alguns
materiais pedagógicos a usar.
Os elementos da equipa técnica que realizam a concepção dos cursos são os mesmos
que os planeiam, exceptuando a dirigente/técnica que, como vimos antes, não tem a
responsabilidade directa por nenhum projecto. Para além deles, os formadores também
participam, por vezes, na definição do plano curricular de alguns cursos de curta duração. Tal
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Como referimos antes, a ANEFA foi substituída pela DGFV. Os técnicos, no seu quotidiano, usam tanto uma
sigla como outra, por isso optámos por realizar um uso que junta as duas siglas quando nos referimos à
instituição.
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como antes, sempre que surge algum tipo de dúvida em relação à concepção dos cursos que não
consegue ser ultrapassado no seio da equipa, recorre-se aos técnicos das entidades gestoras
directamente envolvidas nos tipos de cursos a que concorrem.
Os conteúdos programáticos são elaborados, grosso modo, pelos técnicos a partir de um
trabalho de pesquisa realizado nos sites da Internet de várias entidades ligadas à educação de
adultos (ANEFA/DGFV, IEFP, POEFDS, entre outras), a partir de pesquisa bibliográfica
realizada no Centro de Recursos em Conhecimento da entidade, e a partir de todo um conjunto de
informação recolhida através da presença em diversas acções de formação. Para além destes
recursos, usa-se ainda, em alguns casos, a informação proveniente de um questionário de
diagnóstico, construído pela equipa técnica, aplicado aos formandos com o objectivo de poder vir
a integrar as suas sugestões nos conteúdos a desenvolver. A definição dos programas das acções é
feita nuns casos a partir das orientações previamente elaboradas pelas entidades gestoras (IEFP,
ANEFA/DGFV), que para além de definirem os programas definem também a carga horária das
acções e dos respectivos módulos, e noutros obedece ao mesmo tipo de pesquisa a que antes
fizemos alusão. A equipa técnica produz ainda algum material pedagógico, tendo como fontes as
mesmas referidas para a construção dos conteúdos programáticos. Da concepção resulta, como
dissemos, a construção de diverso material pedagógico, de um questionário, e o seu desenho
global aparece nos planos de formação, como referimos.
Terminamos a descrição e análise da actividade/tarefa Plano de Formação realçando
alguns aspectos gerais relativos à sua consecução. É no gabinete técnico que a produção da tarefa
em si mesma é feita. A efectivação dos planos exige o uso quase constante dos computadores.
Para além deste aspecto característico da realização do plano, notámos um outro: o movimento
que todos iam fazendo, várias vezes por dia, das suas secretárias em direcção aos armários
existentes no gabinete, dos quais retiravam a informação que necessitavam, voltando,
posteriormente, a sentar-se. Também se levantavam para falarem uns com os outros acerca do que
estavam a fazer140. A maior parte do tempo, porém, foi passado por cada um deles sentado em
frente ao computador a escrever. Isto não quer dizer que esse tenha sido o único local em que a
realização do plano foi abordada. No bar, enquanto lanchavam ou tomavam café, foram também
trocando opiniões acerca da sua concretização.

7.2.2.2. A actividade “cursos” e “dossiês” técnico-pedagógicos

Após a aprovação do Plano de Formação, ou de parte dos projectos e respectivos cursos
nele contidos, a equipa técnica começa a desenvolver uma série de acções com vista a organizar,
executar e avaliar aqueles que foram aprovados. Parte dessas acções são realizadas apenas com a
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O uso dos computadores e esses dois tipos de movimentos são, aliás, comuns a todas as actividades por eles
realizadas. O que varia é a intensidade que cada um destes aspectos vai assumindo no quotidiano da equipa
técnica.
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finalidade de dar respostas ao que é prescrito pelo conjunto de entidades gestoras dos diferentes
cursos, portanto à tarefa. Outras vão para além desse tipo de resposta, como tentaremos mostrar.
Ao conjunto de tais acções e tarefas chamamos “cursos” e “dossiês” técnicopedagógicos. Esta designação serve para realçar o facto de ser obrigatório existir para cada curso
um dossiê técnico-pedagógico. Tal prescrição é efectuada pelo POEFDS, que determina não só a
sua existência, mas também o seu conteúdo e forma de organização141. Ou seja, uma parte muito
significativa da actividade, que visa dar resposta à tarefa de dar conta das diferentes fases pelas
quais os diferentes cursos vão passando, encontra-se reunida, sob a forma escrita, em tais dossiês.
O conteúdo destes dossiês varia com o tipo dos cursos em causa. Os mais complexos são os que
se referem aos cursos EFA. Isto quer dizer que a tarefa de realizar os dossiês é determinada pelo
POEFDS de forma directa e de forma indirecta pelas entidades que gerem as diferentes tipos dos
cursos (ANEFA/DGFV, IEFP e outras). São os cursos EFA e respectivos dossiês que temos por
principal referência, o que se deve ao facto de terem sido estes os cursos que, durante o nosso
tempo de observação, mais presentes estiveram na actividade da equipa técnica, como referimos
antes.
Procuramos, de seguida, descrever e analisar a actividade em causa pela ordem acima
enunciada, que traduz a organização sequencial e rotineira da actividade: organização,
desenvolvimento/execução e avaliação dos cursos.
A organização e promoção
Aquilo que se designa como organização e promoção dos cursos desdobra-se numa série
de acções. A sua divulgação externa é uma delas. Esta é feita de diversas formas, como seja
através: da realização de panfletos e de cartazes colocados/enviados para vários locais; da
publicitação em meios de comunicação escrita (jornais) ou oral (emissoras de rádio); do envio de
ofícios a presidentes das juntas de freguesias e a elementos de outras instituições; de telefonemas
para representantes de diversas entidades; ou ainda através da prestação de informações a
candidatos acerca das actividades a desenvolver (cursos existentes, condições de acesso, etc.), o
que é feito via telefone ou pelo contacto directo com tais candidatos, o que pode culminar em préinscrições dos mesmos.
É obrigatória a colocação dos originais produzidos para realizar a publicitação dos
cursos nos respectivos dossiês. É obrigatório também fazer referência explícita às entidades
financiadoras dos cursos e suas insígnias, no material escrito usado para realizar a divulgação
(cartazes, panfletos, etc.). Estes aspectos correspondem à parte prescrita da actividade, ou seja, à
tarefa. Mas não está prescrito em lado algum como deve ser feita a divulgação, nem, por exemplo,
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Devemos informar que o mesmo Programa obriga também a existência de um dossier contabilístico-financeiro
por curso. Não nos detivemos em pormenor na sua análise, porque este não foi, durante o tempo de observação,
objecto de trabalho particular da equipa técnica. No Anexo número 5 podemos verificar as normativas que
determinam a existência do dossiê técnico-pedagógico.
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o formato dos materiais de divulgação concebidos pela equipa técnica, nem ainda que tenha de se
telefonar ou enviar ofícios para representantes de várias entidades com o propósito de divulgar os
cursos. Estes últimos aspectos não fazem parte dos dossiês técnicos-pedagógicos dos cursos. No
entanto, são parte da acção de divulgação dos mesmos.
A organização dos cursos passa também pela necessidade de se assegurar a existência e
o escalonamento das salas para os diferentes cursos, e a existência de equipamentos técnicos e de
material pedagógico necessário ao desenrolar dos mesmos, o que pode passar pelo aluguer de
salas e pela realização de várias reuniões com parceiros institucionais, caso as acções a
desenvolver ocorram fora do Centro de Educação. Relativamente a estes aspectos, apenas o que
diz respeito ao aluguer é objecto de prescrição por parte do POEFDS e todos os pormenores dos
contratos têm que fazer parte dos dossiês dos respectivos cursos142.
O assegurar de locais onde os formandos venham a fazer a parte da formação, que tem
de ser desenvolvida em contexto real de trabalho, é também uma das acções enquadradas na
organização dos cursos. A informação relativa a esta fase da formação também tem de estar nos
dossiês técnico-pedagógicos. Tal informação diz respeito a uma listagem dos formandos, aos
locais de realização dessa formação e também aos dias e horas a ela destinados. As acções que a
equipa técnica realiza relativamente a este aspecto ultrapassam, em muito, o que vem descrito nos
dossiês. A criação de fichas para os formandos indicarem locais preferenciais de realização deste
tipo de formação, as deslocações e contactos telefónicos com várias entidades para conseguirem
tais locais de formação, por exemplo, são acções que não são determinadas pela tarefa prescrita
em si, mas que resultam do fazer local.
O recrutamento e selecção de formandos e também de formadores e, quando necessário,
a redistribuição dos formadores, que costumam trabalhar com a entidade, pelos novos cursos a
implementar, fazem parte também daquilo que se designa como organização dos cursos. Algumas
destas acções têm de ser transpostas para os dossiês. Mais precisamente, é obrigatório que conste
as fichas de inscrição dos formandos e notas explicativas sobre o processo de selecção dos
mesmos. Relativamente a este processo, é obrigatório o cumprimento de requisitos determinados
pelas instituições gestoras dos cursos em causa. Todo o restante conjunto de acções realizado pela
equipa técnica com o objectivo de seleccionar os formandos (entrevistas, estabelecimento de
critérios internos de selecção, entre outros aspectos) é resultado da actividade endógena e
ultrapassa aquilo a que estão obrigados a fazer.
No que toca ao processo de selecção dos formadores apenas é obrigatória a identificação
dos mesmos e o seu currículo, do qual tem de fazer parte o certificado de aptidão profissional de
formador. Estes aspectos têm de constar dos dossiês, o restante trabalho da equipa técnica relativo
ao processo de selecção dos formadores não consta. Esse é parte da actividade que vai para além
do que é prescrito para se cumprir a tarefa em si, mas ele é determinante na selecção que
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Dos dossiês contabilístico-financeiros e não dos técnico-pedagógicos.
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observámos os técnicos fazerem dos formadores e que tem a ver, entre outras coisas, com a
avaliação que os primeiros fazem do trabalho dos segundos.
Por fim, da organização dos cursos faz parte ainda o estabelecimento de contratos com
os formandos e os formadores e também com os tutores, caso os cursos tenham uma parte de
formação em contexto real de trabalho. Tais contratos têm de ser elaborados rigorosamente de
acordo com as indicações do POEFDS e têm de fazer parte integrante dos dossiês. Esta acção,
entre aquelas que se enquadram na organização e promoção dos cursos, é das que mais
directamente responde à tarefa.
Durante o tempo de observação, ouvimos os técnicos falarem de alguns dos aspectos
relativos a este momento do seu trabalho. Os contratos com os formandos e formadores, os
dossiês técnico-pedagógicos, a selecção de formandos e formadores, as fichas de inscrição dos
formandos, a formação em contexto real de trabalho, os ofícios a enviar aos presidentes de juntas
de freguesia, os panfletos, foram alguns dos termos que nesses dias fizeram parte preferencial do
seu vocabulário. Os técnicos apelidam este tipo de trabalho, sobretudo a actividade que visa
cumprir a tarefa de organizar os dossiês técnico-pedagógicos, de “burocrático” e de
“administrativo”.
A organização dos cursos é realizada por toda a equipa técnica. No entanto, há alguns
aspectos relativos à divisão do trabalho que gostaríamos de assinalar: (1) embora seja
concretizada por todos os elementos da equipa, a participação da dirigente/técnica é menor, ela
costuma intervir apenas em alturas em que é necessário tomar decisões que levantam à restante
equipa algum tipo de dúvida, como seja a escolha de algum local externo ao Centro de Educação
para a realização de alguma acção ou curso (ver episódio nº2); (2) a organização dos cursos
contém algumas acções cuja concretização diz respeito a cada técnico responsável pelos cursos
que tem sob a sua alçada (organização dos dossiês técnico-pedagógicos, sessões de
esclarecimento aos formandos seleccionados para cada curso, estabelecimento dos contratos com
os formandos e formadores, assegurar a existência de locais para os formandos efectuarem a sua
formação em contexto real de trabalho, selecção de formandos, e o assegurar da existência das
condições físicas e pedagógicas necessárias para o desenrolar dos cursos no centro de educação);
(3) contém outras onde normalmente participa o técnico responsável por cada curso e a
dirigente/técnica ou a técnica coordenadora, é o caso da escolha dos locais de realização dos
cursos fora do Centro de Educação; (4) e ainda inclui outras para as quais não há, à partida,
qualquer elemento da equipa destinado e onde normalmente todos acabam por participar, embora
de forma diferenciada (divulgação dos cursos, prestação de informações a candidatos e selecção
de formadores).
Mas, mesmo quando se tratam de acções cuja responsabilidade é de cada técnico, a
ajuda, a discussão e a partilha de ideias quanto ao fazer e forma de fazer é muito frequente.
Portanto, tal como nas restantes actividades, a entreajuda é uma constante. O caso da selecção de
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formandos é um exemplo, pois apesar de ser de responsabilidade individual, realiza-se, muitas
vezes, através da tal cooperação143.
A concretização da organização e promoção tem tempos diferentes. Ela faz-se quer
numa fase que precede o início dos cursos programados, trata-se de uma altura em que a equipa
técnica desenvolve uma série de acções com o objectivo de criar condições para a execução dos
cursos aprovados (divulgação dos cursos, selecção de espaços para a realização dos mesmos,
recrutamento de formadores, entre outras), quer numa fase posterior ao arranque dos mesmos
(organização dos dossiês técnico-pedagógicos de cada curso, escolha dos locais de estágio para os
formandos, por exemplo).
Como são desenvolvidos cursos com durações diferentes, a organização dos mesmos
acaba por ser feita com bastante regularidade, algumas das acções incluídas nela fazem-se até
diariamente. É o caso da organização dos dossiês técnico-pedagógicos, que diz respeito à gestão
da informação relativa aos cursos desenvolvidos, e que por isso acaba por acompanhar toda a
execução e avaliação dos mesmos. Outras são realizadas com menos regularidade, é o caso da
divulgação dos cursos a efectuar, que é feita logo após a aprovação dos planos anuais de
formação, ou o caso da procura/escolha de alguns espaços para a realização dos cursos
programados para fora do Centro de Educação. A realização destas últimas concentra-se num
curto espaço de tempo e exige dos técnicos um ritmo acelerado de trabalho, durante o qual se
altera, por vezes, a estratégia inicialmente definida para a sua concretização.
Relativamente a este último aspecto, podemos dar como exemplo a observação
efectuada sobre alterações parciais na forma inicialmente pensada para se realizar a divulgação, o
que se ficou a dever ao facto de, em determinados cursos, não ocorrer a afluência de candidatos
esperada. Tal facto fez com que, a partir de processos de reflexão no decorrer da própria acção, se
tomasse a decisão conjunta de se prolongar a publicitação dos cursos nos meios de comunicação
social e se passasse a realizar um contacto telefónico com os responsáveis das entidades para as
quais anteriormente se havia enviado informação escrita relativamente aos novos cursos.
Para se realizar a organização dos cursos são mobilizados vários tipos de recursos. Uma
parte significativa das acções efectuadas no seu âmbito exige a mobilização de legislação (por
exemplo para se realizarem os contratos com formandos, formadores ou tutores), bem como de
um conjunto de documentação orientadora produzida pelas entidades gestoras dos cursos
aprovados, como dissemos antes. Para além destes recursos, a equipa técnica usa ainda os seus
computadores, faxes, fotocopiadoras, telefones e veículos próprios ou da instituição para se
deslocarem a locais fora do Centro de Educação com o fim de realizarem parte das acções
(reuniões com parceiros para escolha de locais da formação em contexto real de trabalho para os
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Para além da equipa técnica, o pessoal administrativo também está envolvido na organização, ajudando a tirar
fotocópias para vários fins ou, por vezes, a prestar algum tipo de informação sobre os cursos a realizar a possíveis
candidatos. Os estagiários também são chamados, embora raramente, a ajudar na realização da organização, por
exemplo através da colaboração na sistematização da informação sobre os diversos cursos a efectuar: a elaboração
de algum tipo de quadro que sintetize essa informação, é um desses casos.

417

formados, ou para a escolha de locais de realização dos cursos, distribuição de panfletos de
divulgação dos cursos, por exemplo).
A organização e promoção é maioritariamente realizada no ou a partir do Centro de
Educação, nomeadamente no gabinete técnico, onde as secretárias, nesta altura, estavam cheias de
fichas de pré-inscrição de candidatos à formação e de cartas a enviar a várias entidades
informando-as dos cursos a desenvolver na ONGDL. No entanto, a realização destas acções exige
uma mobilidade física por parte dos técnicos muito maior que as anteriores. São frequentes as
suas deslocações dentro do Centro de Educação para efectuarem a organização dos cursos, por
exemplo para prestarem esclarecimentos a candidatos aos cursos, e também são frequentes as suas
deslocações ao exterior para realizarem a divulgação dos cursos, para escolherem locais da
formação em contexto real de trabalho a realizar pelos formandos, ou para escolherem locais de
realização dos cursos.
Todas estas acções se traduzem numa série de material escrito, como por exemplo:
panfletos, cartazes, ofícios, contratos com formadores, tutores e formandos, cronogramas das
acções, folhas de pagamentos, fichas destinadas aos formandos para se saber das suas preferências
e disponibilidade temporal para realizarem a sua formação em contexto real de trabalho. Grande
parte deste material escrito compõe os dossiês técnico-pedagógicos, como vimos acima.
Por fim, realçamos o facto de a organização dos cursos exigir dos técnicos um trabalho
administrativo e burocrático elevado, sobretudo a organização dos dossiês que segue uma linha
normativa proveniente do POEFDS e das entidades que tutelam os cursos realizados pela
ONGDL, como dissemos antes. Efectivamente, muito do seu tempo de trabalho é passado a dar
conta do cumprimento da organização de tais dossiês, ou seja, da tarefa.
A execução
Quanto à execução dos cursos, ela corresponde à fase de operacionalização do que foi
diagnosticado, planeado, concebido e organizado. Nesta fase cada técnico realiza a coordenação
técnico-pedagógica e orçamental dos cursos pelos quais ficou responsável. No desenrolar de tal
coordenação, o seu papel passa, essencialmente, pela efectuação de uma intermediação múltipla,
quer seja entre os diferentes actores envolvidos no processo educativo, quer seja entre estes e os
diferentes modelos de educação de adultos em causa. Observámos igualmente a realização deste
último tipo de intermediação entre os próprios elementos da equipa técnica.
Isto é, nesta fase medeiam a relação entre formadores e/ou tutores e formandos, entre
formandos, entre estes e parceiros que disponibilizam espaços e meios para a realização da
formação em contexto de trabalho; e medeiam também a relação de formadores/tutores e
formandos com as filosofias e metodologias inerentes aos cursos desenvolvidos através de um
processo de explicitação dessas mesmas filosofias e suas exigências. Procuramos, de seguida, na
pormenorização do que constitui como a execução dos cursos, dar conta dessas várias
intermediações.
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A execução traduz-se numa série de acções que passamos a explicitar. Começamos por
aquelas que se enquadram na coordenação técnico-pedagógica, às quais daremos especial relevo,
pois foram as que mais se manifestaram na actividade técnica observada. Entre estas salientamos
o processo de RVC dos formandos e a “construção curricular” dos cursos EFA, pois estes são dois
momentos fundamentais na concretização deste tipo de cursos. Referimo-nos, posteriormente e de
forma breve, a acções relativas à coordenação orçamental dos cursos. Na descrição e análise da
execução dos mesmos referimo-nos também, tal como o fizemos antes e faremos para todas as
acções e actividades desta equipa técnica, aos seus intervenientes, ao tempo e espaços de
realização, aos recursos mobilizados e aos seus produtos escritos.
Os técnicos têm de assegurar que os cursos comecem nas datas previstas e têm de
realizar, via ofício, a comunicação do seu início às entidades gestoras dos mesmos cursos. Eles
têm também que verificar o cumprimento das cargas horárias pensadas para cada curso, que
podem ser objecto de adaptações, quando ocorrem alterações das aulas programadas, mas não de
alteração da carga inicialmente prevista. Esta gestão dos horários e calendarização dos cursos é
feita nos cronogramas existentes para cada curso, que têm de estar sempre actualizados. O
resultado destas acções escritas fazem parte integrante de cada dossiê de curso e visam responder
à prescrição do POEFDS. Este Programa estabelece igualmente que dos dossiês façam parte
folhas de presença dos formandos e formadores, bem como os sumários de cada acção dada. É aos
técnicos que cabe o controlo do cumprimento desta tarefa.
A equipa técnica disponibiliza material de apoio aos formadores e formandos. Esse
material, conjuntamente com o material usado pelos formadores, tem também que fazer parte dos
dossiês. Organizam, ou ajudam os formadores a organizar, visitas de estudo que implicam, por
exemplo, o pedido de orçamentos de deslocação a empresas de camionagem. De tais visitas têm
de resultar a elaboração de relatórios sobre tais acções, que são da responsabilidade dos
formadores, e têm de integrar igualmente os dossiês dos cursos. Para além disso os técnicos
organizam ainda outras actividades extra-curriculares, como festas de Natal, alguns seminários,
que não vimos registadas nos dossiês.
Os técnicos realizam o acompanhamento diário dos formandos, o que requer, entre
outros aspectos, a facilitação da sua relação com a equipa pedagógica (formada pelo próprio
técnico e pelos formadores dos cursos), a facilitação do seu contacto com entidades de emprego, a
intervenção em situações de conflito ocorridas no contexto formativo, a emissão de declarações
de diversos tipos, o encaminhamento para instituições de apoio especializado, a substituição ou
expulsão, em casos extremos, de algum dos formandos. Este acompanhamento é feito, sobretudo,
com base na actividade local que não se vê espelhada na resposta a um tipo concreto de tarefa
prescrita, é um acompanhamento que se baseia, essencialmente, na proximidade física e na
oralidade, embora também dele resultem produtos escritos, como ofícios a enviar para as
entidades com quem contactam. De toda esta actividade apenas uma parte vai para os dossiês: a
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que se refere ao preenchimento de “fichas de ocorrências” nas quais se registam as situações
problemáticas vividas pelos formandos. Essas fichas foram construídas pela equipa técnica.
Eles são ainda responsáveis pela coordenação do processo de RVC dos formandos no
caso dos cursos EFA. O processo de reconhecimento e validação de competências dos formandos
pretende efectuar um balanço das competências, e possível reconhecimento e validação das
mesmas, adquiridas pelos formandos nos mais diversos contextos de vida: formais, não-formais e
informais. A realização do RVC é obrigatória e a efectuação da tarefa é enquadrada pela
ANEFA/DGFV, que estabelece o momento de realização do processo (no início dos cursos), as
diferentes fases por que deve passar, bem como as acções a desenvolver em cada uma delas e os
instrumentos a usar.
O reconhecimento e validação das competências dos formandos é da responsabilidade
de um júri, constituído pelo “mediador” de cada curso, que no caso estudado são os diferentes
técnicos, e pelos formadores dos módulos “Linguagem e Comunicação”, “Matemática Para a
Vida”, “Tecnologias da Informação e Comunicação”, e “Cidadania e Empregabilidade”,
correspondentes às quatro áreas de competências-chave da formação de base dos cursos EFA,
definidas pela ANEFA/DGFV144. Do processo de RVC resulta uma série de material escrito que
faz parte dos dossiês dos diferentes cursos: listagem dos formandos; instrumentos de RVC usados
para a realização do processo; actas de reuniões do júri; registo da análise dos processos de RVC
dos formandos; e fichas de presença dos formandos. Para além disso, existe ainda um documento
oficial fornecido pela ANEFA/DGFV (Carteira Pessoal de Competências), no qual se realiza
registo dos resultados do processo, documento que é entregue aos formandos.
Muitas das acções realizadas pelos técnicos no âmbito do RVC correspondem assim à
tarefa prescrita desse processo. No entanto, há parte delas que se descolam da tarefa, embora
sejam realizadas com o propósito de lhe dar resposta. Referimo-nos aos usos parciais dos
instrumentos fornecidos pela ANEFA/DGFV, à adaptação e construção de materiais feita pelos
técnicos para o mesmo fim e ainda às várias alterações que a equipa técnica foi introduzindo ao
longo do tempo na forma de conduzir o processo em si. Destes aspectos daremos conta adiante,
com mais pormenor, quando falarmos dos saberes dos técnicos e dos usos que fazem do
conhecimento abstracto.
Os técnicos são também responsáveis pela coordenação do trabalho a desenvolver por
formadores e formandos no processo de “construção curricular” dos cursos EFA, que exige um
trabalho articulado de planificação de “temas de vida”145. Os cursos EFA exigem que existam
temas de vida que sejam escolhidos pelos formadores e formandos. Temas que devem ser
trabalhados de forma articulada e transversal em todos os módulos dos cursos. A planificação
desses temas é registada em instrumentos próprios que têm a designação geral de “construção
curricular” e são enviados pela ANEFA/DGFV, tendo que fazer parte dos dossiês técnico144
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Caso exista interesse em aprofundar a análise sobre esta temática das áreas de competência-chave definidas pela
ANEFA/DGFV, ver: Alonso, L. et al. (2000); Alonso, L. et al. (2002).
Tais instrumentos podem ser vistos no Anexo 6.
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pedagógicos dos cursos. Esta instituição, para além de fornecer estes materiais, indica igualmente
a ordem pela qual eles devem ser usados.
Esse trabalho de coordenação e de intermediação entre esta metodologia e aqueles que a
têm que pôr em prática (formadores e também formandos) é feito pelos técnicos, sobretudo,
através de reuniões periódicas com os formadores e, por vezes, também com os representantes dos
formandos, durante as quais se explica, inicialmente, em que consistem os temas de vida e como
devem ser trabalhados e se faz, após tais reuniões iniciais, o acompanhamento da realização desse
trabalho de planificação e concretização dos temas de vida nos diferentes módulos. Aos técnicos
cabe ainda orientar e verificar o preenchimento dos materiais fornecidos pela ANEFA/DGFV.
Tal como para o RVC, a orientação da planificação curricular realizada pelos técnicos
corresponde em parte à tarefa prescrita. Mas há uma parte do que é feito que não segue as
orientações vindas da entidade que regula a tarefa, que se materializa no uso parcial e invertido
dos instrumentos fornecidos. Voltaremos a este aspecto quando falarmos dos usos do
conhecimento abstracto feitos pela equipa técnica.
Todo este trabalho de coordenação técnico-pedagógica dos cursos exige que ao longo
do decorrer dos cursos os técnicos realizem reuniões, de tipos diferenciados, com os diversos
intervenientes nos cursos (formadores, tutores, formandos), nas quais se efectua, muitas vezes, a
tal ligação destes às filosofias dos cursos. Dessas reuniões resultam actas, que compõem também
os dossiês. Mas essas reuniões vão para além da actividade de produzir as referidas actas que
visam dar resposta à tarefa. Faz parte da rotina da actividade local a elaboração, para todo o tipo
de reuniões, de ordens de trabalhos e isto não responde a nenhuma exigência externa, é, como
dissemos, parte integral do fazer local. Durante o tempo de observação também vimos os técnicos
a alterarem reuniões com formandos e formadores, sem que esse aspecto da actividade fosse
transposto para os dossiês dos cursos.
Quanto à gestão orçamental dos cursos, ela materializa-se, por exemplo, na compra de
material pedagógico, nos pagamentos a formandos, formadores e tutores. Tal gestão resulta
também no preenchimento de formulários relativos ao financiamento dos cursos, nomeadamente
os referentes aos pedidos de reembolso mensal (formulário G), intermédio (formulário GI) e final
(formulário C) a enviar ao POEFDS, que estabelece, os prazos, as regras e os instrumentos a usar
(formulários) pelos técnicos. Portanto, a acção realizada neste âmbito, mais precisamente a que
respeita aos pedidos de financiamento, é uma resposta directa à tarefa.
Tal como para as acções anteriormente descritas, também para as que correspondem à
execução dos cursos existe uma linguagem específica usada pela equipa técnica. Conforme os
momentos temporais da execução dos cursos, assim se usam mais ou menos alguns dos termos
que compõem essas especificidade linguística. Desta forma, quando se aproxima o final de cada
mês ouve-se com muita frequência falar do formulário G. Praticamente todos os dias os ouvimos
falar dos dossiês ou das grelhas de construção curricular. Quando estavam a começar os cursos, o
RVC começou também a ser tema de conversa mais frequente.
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Grande parte destes termos é originária das entidades que gerem centralmente os cursos.
Mas tal como existe uma certa dissociação entre tarefas prescritas e acções realizadas pela equipa
técnica, também a linguagem usada reflecte esse aspecto. Assim, o RVC, por exemplo, que é uma
sigla geral e abstracta, tem naquele local uma significação específica, que resulta precisamente da
forma como eles activam a tarefa centralmente definida. Voltaremos a este aspecto quando nos
referirmos aos saberes da equipa técnica.
Como se depreende do referido até aqui, toda a equipa técnica, à excepção da dirigentetécnica pois, como dissemos antes, não tem a responsabilidade específica por nenhum curso,
participa no desenrolar da execução. Cada técnico é responsável pelo desenvolvimento e execução
dos seus cursos, mas tal como noutras situações de trabalho existe uma forte colaboração entre os
diferentes membros da equipa. Para além dos técnicos, participam também no desenvolvimento e
execução dos cursos: o pessoal administrativo, por exemplo através do apoio contabilístico ou do
recebimento e respectivo encaminhamento de informações deixadas pelos formadores para os
técnicos; os formadores e os formandos de forma constante através do envolvimento directo na
execução dos cursos. Estes são os principais interlocutores dos técnicos nesta fase. Participam
ainda nesta actividade, por vezes, parceiros que cedem salas e/ou disponibilizam as instituições e
tutores para se poderem fazer estágios, e também os técnicos das entidades gestoras dos
programas, o que ocorre quando surge algum tipo de dúvida ou problema, por exemplo relativo às
formas de pagamento aos formadores e aos tutores, ou à necessidade de substituição de um
formador.
A execução dos cursos efectua-se diariamente. Os técnicos realizam as diversas acções
em vários locais, embora ocorram de forma preferencial no Centro de Educação e Formação.
Neste, o gabinete técnico é, uma vez mais, o principal espaço de realização. Para além dele
destacamos igualmente: a sala onde realizam as reuniões com os formadores; as próprias salas
onde decorrem os cursos, às quais os técnicos se deslocam para diferentes fins, como seja para dar
conta de algumas actividades extra-curriculares a realizar, para falar dos estágios dos formandos,
para alertar e/ou relembrar os formandos para a necessidade de terem de cumprir certos aspectos
normativos como, por exemplo, o da necessidade de terem de justificar as faltas; e os espaços
informais, como o bar, corredores, porta de entrada no Centro, nos quais apreciámos os técnicos,
várias vezes, a conversarem com os formandos sobre conflitos surgidos entre eles, por exemplo, e
com formadores sobre a necessidade de terem de entregar algum relatório de uma visita de estudo,
por exemplo. Naturalmente, estes espaços informais também são usados pelos técnicos para entre
eles trocarem impressões sobre a execução dos cursos, embora tal não suceda com tanta
frequência como nos casos anteriores.
Os técnicos efectuam esta actividade ainda nos locais fora do Centro, onde têm cursos a
decorrer e nas empresas, nos centros comunitários e noutras instituições onde os formandos
realizam os seus estágios ou a formação em contexto real de trabalho.
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Para a concretização do desenvolvimento/execução dos cursos são mobilizados vários
tipos de recursos: veículos, salas, fotocopiadoras, vídeos, computadores, bibliografia, material
proveniente de acções de formação e outros documentos de enquadramento das filosofias das
acções, muitos dos quais são produzidos e fornecidos pelas entidades gestoras dos programas,
alguns dos quais contêm instrumentos de actuação (ANEFA/DGFV, IEFP, POEFDS, INOFOR), e
ainda legislação que orienta parte da actividade.
A execução dos cursos exige dos técnicos uma produção escrita elevada, que se
encontra descrita no que fomos referindo antes. Para além disso, também exige o estabelecimento
de muitas conversas telefónicas com diversos tipos de interlocutores: formadores, técnicos das
entidades gestoras, tutores nos locais de estágio, representantes de várias instituições parceiras,
representantes de empresas de camionagem, entre outros.
A Avaliação
Finalmente, temos a avaliação dos cursos. Relativamente a esta matéria o POEFDS
determina que se realize a avaliação dos formandos e dos formadores, esta a ser feita quer pelos
formandos, quer pelos responsáveis de cada curso. Determina também que se faça a avaliação de
cada curso na sua globalidade. Os instrumentos usados, bem como o seu tratamento tem de
constar dos dossiês. Para além desta prescrição, os técnicos têm ainda determinados, pela
ANEFA/DGFV, os momentos em que a avaliação dos cursos EFA deve ser efectuada. No caso
destes cursos, têm ainda que preencher documentos oficiais enviados por aquela instituição
relativos aos registos das avaliações finais dos formandos: o “Registo de Avaliação Final”, o
“Termo” e o “Certificado”.
Para além disso, cada técnico é ainda obrigado a elaborar relatórios finais de execução
dos cursos que também têm de constar dos dossiês. Estes relatórios correspondem à avaliação
geral de cada curso a que antes nos referimos. Os relatórios referentes aos cursos EFA têm uma
estrutura centralmente definida pela ANEFA/DGFV, que os técnicos seguem.
Assim, a equipa técnica desenvolve várias acções com vista a cumprir a tarefa prescrita,
mas elas não se limitam a dar conta dessa exigência. Efectivamente, verificámos tratar-se de
acções que assumem diversas formas no trabalho desta equipa e que são feitas constantemente.
Cada técnico efectua a avaliação directa dos cursos pelos quais é responsável. Para tal usa
diversas técnicas e instrumentos, que se podem resumir: na observação informal e diária do
desenrolar dos seus cursos (feita nos corredores, no bar, nas salas de aula, no gabinete técnico,
entre outros locais); na aplicação, diferenciada no tempo, e respectivo tratamento de questionários
realizados a formandos e formadores e de outros instrumentos de avaliação (questionários de
avaliação do desempenho do formador e da formação realizados pelos formandos, questionários
de avaliação sobre os formandos realizados pelos formadores, fichas de avaliação sobre as acções
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desenvolvidas realizadas pelos formadores, grelhas de auto-avaliação dos formandos)146; e na
realização de reuniões colectivas e individuais com formadores e formandos.
Do conjunto destes instrumentos de avaliação, aqueles que dão resposta directa à tarefa
prescrita e que constam dos dossiês são os questionários, fichas e grelhas de avaliação
preenchidos por formadores e formandos. No entanto, estes instrumentos resultam da construção
ou adaptação realizada pela equipa técnica. Isto quer dizer que eles, conjuntamente com grande
parte das restantes acções de avaliação, compõem a actividade endógena e estão para além da
tarefa prescrita.
Este trabalho de avaliação directa dos cursos é coordenado pelos técnicos directamente
responsáveis por cada um deles, mas envolve, através de num processo de negociação, os
formandos e os formadores. Tal trabalho de avaliação de cada curso, embora seja da
responsabilidade de cada técnico, é, na prática, realizado com e em articulação com toda a equipa
técnica, desempenhando, neste caso, um papel preponderante a dirigente-técnica, que não tendo a
responsabilidade específica de nenhum curso realiza um papel de “supervisão reflexiva” (Alarcão,
1996a) sobre todos eles e sobre a acção dos respectivos colegas de equipa.
Observámos ainda, embora não com muita frequência, o envolvimento indirecto na
avaliação de técnicos das entidades gestoras dos cursos que, tal como em relação a outras acções,
foram consultados, a maior parte das vezes por telefone, sobre algum tipo de dúvida surgido no
seio da equipa, como, por exemplo, uma referente à forma de preenchimento de parte de um dos
documentos oficiais acima enunciados: o Registo de Avaliação Final.
A concretização da avaliação exige a construção e a mobilização de vários instrumentos
de avaliação, como vimos antes, que, por sua vez, exigem a mobilização de outros recursos, como
por exemplo: livros sobre a construção de questionários; inquéritos já realizados por outros
técnicos ou especialistas noutros locais; ou materiais provenientes de acções de formação. Tal
como nas acções anteriores, o uso do computador e do telefone é, igualmente, muito frequente.
Para além destes recursos, a avaliação segue, e portanto faz uso, de documentação orientadora
produzida pelas entidades gestoras dos cursos a que concorrem e de legislação específica.
Resulta da avaliação a produção de vários documentos escritos, para além dos próprios
instrumentos criados para a realizar: relatórios, tratamentos estatísticos e qualitativos resultantes
da aplicação dos instrumentos de avaliação, actas de reuniões, entre outros.
A realização da avaliação transporta consigo o uso de uma linguagem própria. Ela é
fruto da tarefa prescrita e dessa forma os técnicos falam do “Registo de Avaliação Final”, do
“Termo” ou do “Certificado”. Mas juntam a esse conjunto de termos outros que são de âmbito
local, por isso falam das “fichas de avaliação” ou das “grelhas de auto-avaliação” que, como
dissemos acima, eles próprios construíram.
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Ver Anexo 4. Nesse anexo podem ser vistos alguns desses instrumentos, bem como algumas alterações que os
técnicos realizam nos mesmos.
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7.2.2.3. A actividade de “acreditação”

As entidades que pretendam beneficiar do financiamento do FSE têm de estar
«acreditadas nos termos previstos no presente diploma» (INOFOR, 2002:7), tendo que realizar
uma candidatura para o efeito, o que é efectuado de três em três anos. Ou seja, a formalização de
tais candidaturas são a resposta a um imperativo legal, são a resposta à tarefa prescrita, no caso
pelo INOFOR.
A “Acreditação”147 é um imperativo formal de reconhecimento de capacidade técnica e
de capacidade formativa das entidades que têm actividades de formação (INOFOR, 2002). Este
Instituto confere essa acreditação em vários domínios dessa actividade. Ou seja, cada entidade
pode concorrer a ser Acreditada em qualquer dos domínios em causa: diagnóstico, planeamento,
concepção, organização, desenvolvimento, avaliação da formação, e ainda noutras formas de
intervenção educativa.
Para tal têm de efectuar a candidatura a que antes nos referimos. Foi o procedimento de
renovação de Acreditação da formação da ONGDL estudada, que observámos os elementos da
equipa técnica realizar. Tratou-se de uma actividade fortemente pré-configurada, o que quer dizer
que muito do que foi feito procurou responder directamente à tarefa de formalizar a candidatura.
No entanto, nem toda a actividade desenvolvida teve a ver directa e exclusivamente com a
realização desta tarefa em particular, embora tenha sido feita também para lhe dar resposta, como
procuramos elucidar adiante.
Toda essa formatação da actividade vem escrita num Guia de apoio à concretização das
candidaturas, fornecido pelo INOFOR148. Este Instituto determina, não só os prazos de realização
das candidaturas, a serem efectuadas com o intervalo de tempo acima referido (a entrega da
candidatura que observámos tinha de ser feita durante o mês de Outubro), mas também os
conteúdos e a própria estrutura organizativa de tais candidaturas.
Mais precisamente, o INOFOR fornece indicações muito claras quanto à formalização
das candidaturas. Os técnicos tinham de produzir dois tipos de documentos, seguindo as
orientações do Instituto para a sua construção: os “Formulários” e “O Dossier de Acreditação”.
Do documento “Formulários” tinham de fazer parte quatro formulários. O “Formulário
de Identificação e Caracterização” da ONGDL, composto por uma parte relativa a dados gerais de
caracterização (ano de constituição, natureza jurídica, etc.) e por outra respeitante à actividade
formativa geral da ONGDL. O “Formulário de caracterização dos recursos humanos e fichas
curriculares”, do qual faziam parte, entre outros elementos informativos, o nome, a data de
nascimento, a formação académica, o percurso profissional, a experiência em actividades de
formação, de cada elemento da ONGDL. O formulário “Ficha de caracterização e Indicadores da
Actividade Desenvolvida”, que devia ser preenchida com dados relativos à formação realizada
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Já anteriormente nos referimos a este processo, no capítulo 6, aquando da determinação do grau de envolvimento
das ONGDL em actividades de educação de adultos.
INOFOR (2002), Acreditação. Guia de Apoio ao Utilizador do Sistema de Acreditação, Lisboa, INOFOR.
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entre os anos de 2000 e 2003, tais como: a designação dos cursos efectuados, a duração de horas,
o número de formandos abrangidos, os destinatários dos cursos e as entidades financiadoras dos
mesmos. Por fim, existia ainda o formulário “Indicadores de Sustentação e Renovação”, que tinha
de ser preenchido com dados relativos ao número total de recursos humanos, aos meios físicos, à
valorização profissional da equipa técnica da ONGDL, entre outros. A realização escrita da
actividade relativa a esta parte do processo de candidatura correspondeu às exigências do
INOFOR, ou seja, o documento produzido pela equipa técnica em relação a este segmento da
tarefa foi um retrato fiel do que foi pedido.
Quanto à produção do “Dossier de Acreditação”, a sua realização também estava
previamente formatada, como referimos. O INOFOR definia o conteúdo e a estrutura do
documento, fornecendo inclusive uma “checklist de apoio à elaboração do dossier de
Acreditação”, um conjunto de critérios de análise dos processos de candidatura e de critérios de
avaliação.
Assim, o documento tinha de ser composto por quatro partes e pela ordem seguinte: (1)
“Caracterização e identificação da entidade”, da qual tinha de constar uma explicitação dos dados
relativos à formação incluídos no formulário com o mesmo nome, e a identificação das várias
estruturas de formação da ONGDL; (2) “Caracterização da actuação por Domínio”, que exigia
informação relativa às actividades desenvolvidas, aos recursos utilizados, às metodologias e
instrumentos técnicos usados, assim como aos resultados obtidos em relação a cada um dos
domínios aos quais a ONGDL pretendia obter ou renovar a Acreditação; (3) “Caracterização da
actuação por Intervenção”, da qual tinha de fazer parte informação relativa a exemplos concretos
(cursos efectuados) por áreas, por modalidades e por formas organizativas de formação e por tipo
de população-alvo a que os cursos desenvolvidos se têm destinado; (4) “Anexos”, a parte do
documento relativa à apresentação de diversos tipos de comprovativos daquilo que nas secções
anteriores foram sendo relatadas.
Tal como em relação ao documento anterior, quer a estrutura quer o conteúdo do dossier
de Acreditação, concretizado pela equipa técnica, traduzem a orientação proveniente do INOFOR.
Assim, grande parte da actividade desenvolvida pela equipa técnica foi uma resposta à tarefa
prescrita. Mas, como dissemos acima, a observação que dela fizemos permiti-nos afirmar que da
concretização da candidatura fez parte também a actividade que tem a ver com aquele local de
trabalho e com aquela equipa técnica. Referimo-nos à forma como ela preparou, realizou e
avaliou, durante o processo de efectuação da tarefa, a concretização desta. De forma geral,
podemos dizer que o procedimento foi muito similar ao realizado para a efectuação do “Plano de
Formação” a que antes nos referimos. Tal facto leva-nos a constatar estarmos perante uma rotina
de trabalho.
Efectivamente, a sua concretização exigiu a realização de duas reuniões preparatórias da
acção, durante as quais a equipa técnica procurou essencialmente responder às questões: o que
fazer e como fazer. Em tais reuniões também se distribuíram as partes da candidatura pelas quais
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cada técnico ficou responsável. No entanto, tal como em muitas outras situações, e neste caso com
particular intensidade, o trabalho cooperativo foi muito visível, porque as dúvidas que tinham
quanto à realização da tarefa eram muitas. Este aspecto fez, aliás, com que tivesse havido a
necessidade de realizarem mais reuniões de equipa, já no decorrer da realização escrita da
candidatura, para avaliarem como estavam a fazer, e com que esse tipo de avaliação tivesse sido
quase uma constante no decorrer da própria acção. Tratou-se, portanto, de um processo que exigiu
dos técnicos um forte trabalho em equipa e uma reflexão sobre a acção a realizar, sobre a acção e
na acção já em desenvolvimento, muito elevada. Consideramos que esta forma de trabalhar faz
parte da actividade endógena, embora pensemos também que a dificuldade da tarefa que tinham
de efectuar fez com que tal característica da actividade local fosse mais visível.
No decorrer de todo este processo os técnicos usaram essencialmente a linguagem da
instituição que prescreveu a tarefa. A palavra “acreditação” foi das mais referenciadas. Para além
dela, destacamos também o uso dos termos “dossier”, “checklist”, “domínios”, “formulários”,
“anexos”.
Na concretização da candidatura estiveram envolvidos todos os elementos da equipa,
como dissemos antes. A sua efectuação fez-nos presenciar um dos momentos mais intensos de
trabalho por parte dos técnicos. Efectivamente, durante o tempo da realização da candidatura que
presenciámos, a dedicação simultânea destes a outras actividades, aspecto característico do seu
trabalho, diminui muito.
Durante o processo de produção da candidatura, os membros da equipa estabeleceram
uma forte interacção com os técnicos do INOFOR no sentido de irem esclarecendo as diversas
dúvidas que lhes surgiam. Também observámos, embora muito raramente, o envolvimento de
parte do pessoal administrativo na sua concretização, nomeadamente no levantamento dos
recursos humanos existentes, suas funções e tipo de vínculo à instituição, algo que devia fazer
parte da candidatura.
Para a sua realização, os técnicos usaram sobretudo o seu gabinete, no qual as
movimentações de uns em direcção às secretárias de outros, a “reunião” de todos a meio do
gabinete ou numa das secretárias, e as deslocações das suas secretárias em direcção aos armários
procurando algum tipo de documentação, aspectos que são comuns a toda a actividade endógena,
foram muito mais frequentes. Verificámos também a deslocação de alguns dos elementos da
equipa ao Centro de Recursos em Conhecimento do próprio Centro de Educação, com a finalidade
de procurarem bibliografia que os ajudasse a realizar as partes da candidatura pelas quais ficaram
responsáveis.
Os técnicos usaram, para além do referido guia, um conjunto variado de outros
documentos internos149 (planos de formação, anteriores candidaturas de acreditação, estudos de
caracterização da acção interna), de documentos produzidos por outras entidades centrais
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Devemos esclarecer que o recurso à documentação produzida internamente, desde simples ofícios até estudos, é
uma prática regular para todo o tipo de tarefas e actividades desenvolvidas.
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(POEFDS, IEFP, ANEFA/DGVF) e também bibliografia especializada sobre os assuntos que
tinham de tratar na candidatura. Resultam dessa sua actividade as candidaturas que submetem à
aprovação pela entidade antes enunciada.

7.2.2.4. As restantes actividades

Nesta secção pretendemos realizar para as restantes actividades desenvolvidas pela
equipa técnica, ou por parte dela, o mesmo tipo de análise efectuado até aqui. Assim, vamos
deter-nos, de seguida, nas actividades/tarefas: de coordenação da equipa técnica, de gestão, de
direcção, e nas “outras”.
A coordenação da equipa técnica é uma actividade que não responde a qualquer tipo de
prescrição externa. Portanto, trata-se de uma actividade local. Ela é realizada em parceria, e de
forma diária, pela técnica coordenadora e pela dirigente/técnica e traduz-se, grosso modo: (1) na
organização do trabalho, ou seja, na distribuição e quando necessário na redistribuição das
actividades, na alteração, se necessário, das formas de fazer as mesmas actividades, na definição
de novas actividades a realizar, enfim na realização de análises sobre a forma como está decorrer
o trabalho, ou sobre a forma como se pensa vir a realizar o trabalho, consiste também na marcação
de férias, entre outros aspectos; (2) na marcação e coordenação das reuniões da equipa técnica (é
aliás através delas que se efectua muito do que acabou de ser referido), para as quais existe
sempre uma ordem de trabalhos escrita, realizada pelos responsáveis desta actividade com base
em anotações que vão fazendo, que resultam quer de observações directas, quer de informações
que os colegas e outros actores do local (formadores, formandos, administrativos, estagiários e
também pessoal que trabalha na empresa de inserção a funcionar no Centro) lhes vão fazendo
chegar; (3) no recebimento de informação e divulgação da mesma junto de toda a equipa técnica,
como, por exemplo, a relativa a correspondência referente à realização de congressos ou
seminários, a que diz respeito decisões que imanem de reuniões de direcção, a que tem origem nas
entidades gestoras financiam e avaliam a sua actividade; (4) e, por vezes, também na leitura final
de certos documentos escritos produzidos pelos colegas, sendo esta acção mais da
responsabilidade do elemento da direcção.
Destacamos deste conjunto de acções as que se referem à organização do trabalho, isto
é, as que se referem à programação/planificação das acções a realizar, e as que dizem respeito à
avaliação do trabalho passado e em curso. Isto porque, no decorrer desse tipo de acções, foi
possível observar os diferentes elementos da equipa técnica a exteriorizarem um pensamento
reflexivo sobre o que tinham feito, estavam a fazer ou planeavam realizar, aproximando-se, desta
forma, dos práticos reflexivos de que nos fala Schön (1992) ou do exercício de reflexão
prospectiva a que faz alusão Gabiña, (1995).
A avaliação sobre a actividade em geral da equipa técnica, isto é, uma análise reflectida
e discutida da prática efectuada ou em exercício faz mesmo parte do quotidiano de trabalho destes
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técnicos, como nos mostram as várias alusões que fomos fazendo a esta matéria na descrição e
análise das actividades precedentes. Tal faz-se de diferentes formas, assumindo um papel de
relevo, em todas elas, os elementos que realizam a coordenação da equipa, sobretudo o que
pertence à direcção: entre os elementos da equipa técnica através das reuniões que efectuam, com
uma periodicidade que é normalmente mensal, para o efeito, e através de processos de avaliação
mais informais que realizam no dia-a-dia, sendo de destacar as ocorridas no gabinete técnico;
entre os elementos da equipa técnica e colaboradores da Universidade do Minho, através de
reuniões periódicas; e também através da concretização de estudos de avaliação externa, como o
que detectámos e que foi realizado por professores ligados à mesma Universidade.
A realização desta actividade de coordenação ocorre nos diversos espaços do Centro de
Educação, mas os preferenciais são o gabinete técnico e a sala de reuniões da equipa técnica. Os
responsáveis por ela, para a efectuarem, fazem uso dos seus computadores nos quais realizam as
ordens de trabalhos de cada reunião, por exemplo, fazem uso também das suas agendas pessoais e
do telefone.
A actividade de gestão diz respeito à gestão de todo o espaço e recursos materiais e
humanos que trabalham no Centro de Educação e Formação e estão para além da equipa técnica e
à gestão financeira de toda a formação. Os responsáveis pela gestão global do Centro são os
mesmos dois elementos que coordenam a equipa técnica. Este é um tipo de actividade que,
embora possa ocupar os seus responsáveis a qualquer altura, não é feita diariamente, nem tem um
ritmo certo. Esta é uma da actividade da qual resultam: a realização de muitos ofícios, faxes, o
preenchimento de formulários relativos a financiamentos, o pagamento ao pessoal auxiliar, o
levantamento e o registo dos equipamentos existentes, o estabelecimento de regras de
funcionamento do Centro de Educação e Formação e do Centro de Recursos em Conhecimentos,
o que passa, por exemplo, pelo estabelecimento de horários de funcionamento ou pelo
estabelecimento de regras de requisição de materiais.
Algumas destas acções são divididas com os técnicos responsáveis por espaços ou
serviços específicos existentes no Centro, é o caso das decisões relativas ao Centro em Recursos
em Conhecimentos e o caso da Empresa de Inserção. Nestes casos, é costume verificarem-se
reuniões específicas entre um dos elementos responsáveis pela gestão geral do Centro e o técnico
que está incumbido desses serviços. A gestão é feita ainda em cooperação com parte do pessoal
administrativo, que desenvolve acções na área da gestão orçamental do Centro (elaboração de
mapas de pagamentos, organização de facturas, etc.).
É uma actividade que é realizada no Centro de Educação e também noutras unidades da
entidade onde há actividades de educação de adultos e que exige o uso de legislação específica,
por exemplo a relativa aos pagamentos, de documentos orientadores da entidade gestora do
programa financiador das acções desenvolvidas e também dos computadores e telefones. É essa
parte da actividade relativa ao seu aspecto legal, bem como à parte relativa aos pedidos de
financiamentos, para os quais há formulários próprios, que correspondem ao cumprimento da
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tarefa. Não realizámos uma observação directa sobre este segmento da actividade que visa dar
resposta à tarefa, apenas obtivemos relatos sobre este assunto, pelo que sobre ele não tecemos
mais comentários.
A actividade de direcção é assumida pela dirigente/técnica e remete para um conjunto
de aspectos que só podem ser realizados por elementos da direcção, como seja a assinatura de
protocolos, de certificados, de contratos, entre outros que exigem a responsabilização legal da
instituição. É um tipo de actividade com uma carga administrativa e legal elevada. Todo este tipo
de acções visa, portanto, dar resposta à tarefa prescrita pelas diferentes entidades que gerem
centralmente os cursos realizados pela ONGDL.
Na verdade, este elemento da equipa técnica gasta muito do seu tempo com este tipo de
acções. Estas ocupam-na diariamente, como nos elucida uma das suas frases mais comuns quando
chegava ao gabinete e se sentava na sua secretária: “bem, lá vou eu despachar esta papelada”.
Foi neste tipo de acções que observámos este elemento da equipa a realizar grande parte das
actividades enquadradas nesta tarefa.
Mas, esse não é o único local onde esta actividade de direcção é exercida, e nem toda
ela é o resultado e visa responder à tarefa prescrita. As reuniões de direcção, por exemplo, são
realizadas na sede da instituição e ultrapassam em larga medida a tarefa.
Nas “outras” actividades enquadrámos um conjunto de acções que não têm a ver
directamente com a educação de adultos, como por exemplo: a coordenação de uma Empresa de
Inserção, pela qual é responsável na uma técnica; a coordenação do Centro de Recursos em
Conhecimento, cujo responsável é um dos técnicos; a representação da entidade em projectos de
parceria, ou em organizações que agrupam várias instituições (na Rede Social, na ANIMAR, na
CLA e no Núcleo Executivo do RMG) sem que isso implique necessariamente o desenvolvimento
de trabalho efectivo de terreno, acções que são assumidas por diferentes elementos da equipa
técnica e têm um carácter de rotatividade apreciável.
Algumas das acções realizadas neste âmbito são feitas com o propósito de dar resposta a
tarefas prescritas. No entanto, salvo o caso da observação efectuada sobre o preenchimento de um
formulário de pedido de financiamento ao POEFDS (Formulário GI – pedido de reembolso
intermédio), feito pelo técnico responsável pelo Centro de Recursos em Conhecimento, não
tivemos oportunidade de concretizar outro tipo de observações que nos permitam aprofundar esta
análise.
Para além destas, incluímos ainda dentro desta categoria de actividades o desempenho
dos membros da equipa técnica (exceptuando o dirigente/técnico) enquanto formadores num dos
módulos dos cursos EFA – Aprender com Autonomia. Trata-se de uma acção que é enquadrada
pela ANEFA/DGFV, que fornece um “Documento de Trabalho” relativo a esse módulo. Nele
estão contidos os objectivos, a metodologia, a avaliação a usar e uma breve referência às
características do público-alvo destes cursos. Para além disso, o documento apresenta ainda a
“organização do módulo”, que se encontra dividido em três unidades, cada qual com materiais
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pedagógicos sugeridos. Os técnicos seguem as orientações, respondem, portanto, directamente à
tarefa, mas a sua acção não se limita a esse aspecto. Na verdade, procuram e usam outro tipo de
material pedagógico.
Para a realização destas “outras” actividades são mobilizados vários tipos de recursos,
como por exemplo: legislação, documentos orientadores vindos das entidades gestoras,
bibliografia, documentação interna, informações recolhidas nas acções de formação. Delas
resultam igualmente uma diversidade de materiais escritos: ofícios, faxes, pedidos de
financiamento, material pedagógico variado, entre outros.
As acções são desenvolvidas em vários locais e tem frequência muito variada, pois, só
para dar um exemplo, enquanto o caso da Coordenação do Centro de Recursos em Conhecimento
exige um trabalho diário por parte do seu responsável e é feito no Centro de Educação e
Formação, já as acções de representação da instituição exigem um trabalho esporádico e grande
parte dele é feito fora do Centro de Educação.
Em algumas das acções enquadradas nas “outras” actividades, também se envolvem,
por vezes, outros actores para além dos da equipa técnica, por exemplo os estagiários que prestam
algum apoio no Centro de Recursos em Conhecimentos (ajudando na construção de um banco de
dados informatizado do acervo bibliográfico existente) e o pessoal administrativo (tirando
fotocópias de material pedagógico relativo ao módulo Aprender com Autonomia a fornecer aos
formandos).

7.3. ASPECTOS TRANSVERSAIS DA ACTIVIDADE
Terminamos este capítulo tratando de vários aspectos que atravessam todo o trabalho
técnico da equipa estudada, alguns dos quais foram referidos anteriormente. Começamos por
realizar um apanhado das principais modalidades de fazer, procurando salientar o que se constitui
como princípios gerais/regras da acção. De seguida, passamos a centrar-nos nos vários problemas
que aparecem no quotidiano da equipa e que são transversais à sua actividade, apontando,
igualmente, as modalidades mais comuns de resolução dos mesmos. Por fim, realizamos uma
breve síntese relativa ao que durante este capítulo dissemos no que concerne à actividade destes
técnicos, procurando salientar como eles se constituem como uma comunidade de prática.
7.3.1. As principais formas do fazer
Analisado o que se faz, quem faz, onde e quando se faz, debrucemo-nos sobre as
vertentes mais marcantes no que toca às formas pelas quais estes técnicos põem em prática a sua
actividade. Naturalmente, alguns dos aspectos referidos antes têm a ver directamente com
algumas das formas do fazer que agora realçamos e encerram até eles próprios formas de fazer. O
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que apresentamos de seguida é também uma sistematização, num só espaço, dessa informação que
anteriormente já fomos dando.

7.3.1.1. A entreajuda, a reformulação e generalização do fazer

Como dissemos antes, a participação de cada elemento da equipa técnica nas diversas
tarefas, actividades e respectivas acções é variável. Cada um deles tem responsabilidades
específicas, ou seja, assume individualmente um conjunto de actividades e acções (por exemplo,
cada técnico, bem como o coordenador técnico, tem a seu cargo vários cursos, o que implica a
coordenação pedagógica e gestão financeira dos mesmos, como vimos). Há, no entanto, acções
que são assumidas por mais que um membro da equipa técnica (a selecção de formadores, por
exemplo) e há ainda actividades em que todos eles participam e nas quais assumem, à partida,
parte da realização do produto final da actividade (os planos de formação, as candidaturas à
renovação da acreditação da formação, por exemplo).
Algumas das actividades e acções que realizam estão previamente definidas, outras não,
decidindo-se, nestes casos, na altura de as realizar quem as assumirá150. É frequente, nestes casos,
irem sendo chamados à efectuação da acção outros elementos que à partida não a iniciaram,
podendo acontecer que, pelo menos a tempo parcial, todos cheguem a participar efectivamente na
realização da mesma. Nos casos em que as acções não estão definidas previamente há uma maior
rotatividade dos elementos que nelas participam, mas tal não é exclusivo desse tipo de acções,
pois também acontece, embora em grau muito menor, a alternância de acções entre os elementos
da equipa técnica naquelas que estão definidas desde início.
Assim, apesar da existência de uma certa hierarquia, que se consubstancia nos cargos e
distribuição das tarefas e actividades antes referidas, a verdade é que ela se dilui muitas vezes,
nomeadamente na partilha de decisões que em princípio e a existir uma organização fortemente
estruturada, caberiam apenas a quem dirige/coordena a organização e seus recursos humanos
(referira-se, por exemplo, a distribuição de certas actividades e acções), ou na participação
efectiva de todos eles em acções que à partida estão atribuídas apenas a um deles ou a alguns
deles, como acabámos de referir. Esta é, efectivamente, uma das características da forma de
trabalhar desta equipa. Este aspecto pode ser reforçado se tivermos em conta que observámos, por
diversas vezes, os técnicos a realizarem acções que, à partida, e por definição formal, não são
suas. Referimo-nos, por exemplo, ao tirarem senhas do bar para formandos e formadores ou ao
tirarem fotocópias para os mesmos interlocutores.
O que é comum acontecer, independentemente do tipo de actividade e acções a realizar
e de quem as assume à partida, é a entreajuda, a cooperação, a partilha, a discussão, a negociação,
o compromisso mútuo, as sugestões que entre eles se efectuam na realização das mesmas. Esta
150

Um exemplo de actividades previamente definidas é a responsabilidade de cada um deles pelos cursos. Um caso
de uma acção em que não há uma definição prévia para a sua execução é a selecção de formadores.
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característica foi já realçada nas secções anteriores e constitui-se como uma das regras de acção
desta equipa. De tal forma é assim que como produto final de uma acção concreta, ainda que a
responsabilidade da sua realização possa ser individual, aparece, muitas vezes, um produto
colectivo. Foi o que aconteceu com o exemplo que damos de seguida.
4º episódio - O panfleto
Estamos na altura da divulgação dos novos cursos. O Jaime ficou responsável pela realização dos
panfletos, já há uns dias que vem tratando disto. Hoje é também disso, entre outras actividades, que tem
estado a tratar. No ecrã do seu computador vai aparecendo o resultado da concepção dos mesmos. Os seus
colegas trabalham noutras coisas e vão circulando entre o gabinete e os outros espaços do centro. Ele faz
uma primeira impressão do panfleto e mostra-o às duas colegas que na altura estão presentes.
Jaime – Vejam lá isto...
Elas vêem-no, de pé junto dele e uma dela diz:
Sílvia – Está bem, eu gosto.
A outra colega acena com a cabeça aprovando também o que o Jaime fez.
Passados poucos instantes entra outra colega no gabinete, senta-se, na secretária em frente à do Jaime, e
realiza um telefonema. Após a colega ter terminado o telefonema, o Jaime pede-lhe o mesmo que tinha
pedido às outras:
Jaime – Olha, Margarida, vê aí o panfleto. Acho que já está, mas se não te importas vê.
Dá-lho para as mãos, ela começa a analisar o que o colega tinha feito e passados poucos minutos diz-lhe:
Margarida - Tens aqui uma coisa que não está bem – levanta-se e vai junto dele – vês, aqui, não são dois
cursos, são três.
Jaime – Obrigado, vou compor isso então.
Ela senta-se, leva consigo o panfleto, e diz-lhe ainda:
Margarida – Olha, também acho que aqui a letra ficava melhor se fosse de outra maneira.
O Jaime levanta-se, vai junto da colega e aí, durante algum tempo, discutem o formato da letra a pôr nas
diversas partes do panfleto. Após tal o Jaime vem sentar-se e continua a trabalhar. Já ao fim da tarde
mostra novamente o panfleto, agora à Isabel:
Jaime – Isabel, não te importas de ver o panfleto dos novos cursos?
Isabel – Não, dá cá.
O Jaime leva-lhe o panfleto e vai sentar-se. Ela vê-o e diz-lhe:
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Isabel – Olha, vocês têm que se habituar a pôr aqui a morada de lá de cima, porque as pessoas também
se podem inscrever lá e, além disso, vamos também desenvolver lá cursos e as pessoas de lá identificamse mais com esse local. E a sede da associação é lá, portanto isso tem que estar nos panfletos.
Jaime – Está bem, eu vou pôr então.

A entreajuda é certamente uma das características mais marcantes da forma de fazer
deste local de trabalho. Ela manifesta-se de várias maneiras, mas a que expressámos pelo episódio
acima transcrito, é das modalidades mais típicas: o fazer e mostrar aos colegas algo que exigiu
uma realização escrita, do que resultam, diversas vezes, alterações do escrito inicial.
Outra forma típica do fazer, aliás intimamente relacionada com a que acabámos de
descrever, tem a ver com a generalização dos procedimentos e a maneira como tal ocorre. O mais
comum é existir uma certa rotina relativa a determinada actividade e quem a vai realizar pela
primeira vez pergunta, a quem já a realizou, o que deve fazer, como deve fazer e que instrumentos
existem para fazer e faz igual, ou parecido. Este foi o processo mais vezes identificado. Trata-se,
portanto, duma forma gradual de generalização dos procedimentos, ocorrendo, tal generalização, à
medida que quem ainda não fez passa a fazer determinada actividade e respectivas acções.
Mas, isto não acontece sempre assim, existem variações. Por exemplo, quem vai fazer
pela primeira vez acrescenta, por vezes, algo de diferente à forma implementada de realizar a
actividade (criando um instrumento ainda não existente para a a sua realização – um pequeno
questionário – ou alterando algum dos instrumentos existentes, por exemplo). Normalmente, tal
sucede após se consultarem os colegas que já fazem, acerca da forma como costumam fazer,
informando-os, depois, da alteração produzida. Podendo tal ocorrer em momentos diferentes,
realizando-se essa partilha aos poucos com os diferentes colegas, ou num momento específico no
qual todos ficam a saber da alteração introduzida (reuniões da equipa técnica). Quer num caso,
quer noutro, quem introduz a alteração procura normalmente, antes de a pôr em prática, as
opiniões dos colegas, resultando dessas trocas, várias vezes, reformulações da proposta inicial.
O resultado final é a reformulação da actividade e a generalização gradual, ou
instantânea, de uma nova forma de fazer, que tem como objectivo “melhorar” essa mesma
actividade como um todo, ou algum dos seus segmentos de acção. Este é apenas um exemplo das
variações que existem, mas que levam à constituição de uma forma comum de realização das
actividades. Assim, pode-se dizer que a colectivização do fazer existe, o que varia é a altura em
que ela vai ocorrendo e a forma de se concretizar, e também se pode afirmar que é comum neste
local a reformulação do fazer. Portanto, a generalização do fazer e a sua reformulação constituemse também como regras de acção destes técnicos.
Isto não quer dizer, porém, que existe uma homogeneidade total no fazer. Como os
técnicos foram referindo, várias vezes, e foi sendo observado: “existe sempre um cunho pessoal”
na forma de fazer. Se assim não fosse essa forma de fazer cristalizaria, não ocorrendo as tais
alterações referidas antes, ou elas só surgiriam quando impostas de fora.
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O que se pretende realçar é a existência de um forte trabalho em equipa, que durante o
tempo de observação foi presenciado, e que faz com que as regras de acção a que antes nos
referimos (entreajuda, reformulação e generalização do fazer) sejam uma realidade neste contexto
de trabalho. Um trabalho em equipa que assume uma enorme importância na renovação e
melhoramento da prática existente (AAVV, 2000).

7.3.1.2. Encontros entre a acção e a reflexão

A maneira como se organiza o fazer nesta equipa técnica não ocorre sempre da mesma
forma. Foram identificadas quatro formas através das quais normalmente ocorre tal organização:
(1) as reuniões da equipa técnica; (2) as reuniões entre os elementos que são responsáveis pela
realização de algum tipo de acção, ou entre o responsável pela acção e um dos coordenadores da
equipa técnica (recordamos que na coordenação existe uma sobreposição de funções); (3) a
organização da acção no decorrer da própria acção, na altura do fazer (o que pode incluir parte, ou
todos os elementos da equipa técnica); (4) e a organização da acção a realizar, sem que para tal
tenha de haver um momento específico para o fazer. Trata-se de quatro formas diferentes de
organização da actividade, nas quais o processo reflexivo sobre a acção e/ou na acção (Schön,
1992, 1998) está presente, de diferentes formas. São formas variadas de mediação reflexiva da
acção.
As reuniões da equipa técnica, às quais já nos fomos referindo antes, nas quais todos os
elementos participam, servem para planificar a acção. Nesse tipo de reuniões que antecipam a
acção discute-se o que se vai fazer, quem vai fazer e como se vai fazer. Acerta-se, portanto, uma
estratégia de acção, assiste-se a um processo colectivo de reflexão sobre a actividade a efectuar,
assiste-se ao que Gabiña (1995) chama de reflexão prospectiva. Este tipo de reuniões serve
também para se reavaliar a actividade, ou seja, sempre que necessário faz-se um ponto da situação
relativamente ao que se está já a fazer e ao como se está a fazer, acertando-se, várias vezes,
formas de tentar fazer melhor, podendo este processo levar a uma redistribuição das acções
inicialmente definidas e a uma alteração da estratégia inicial e logo à experimentação de práticas
diferentes. Este processo de reflexão sobre a acção, que começa nas tais reuniões que antecipam a
actividade, prolongam-se normalmente na acção, o que faz com que, por vezes e dependendo do
tipo de complexidade da acção, se “sinta”, se “veja” que é necessário realizar uma reavaliação
colectiva do que e como se está a fazer, e nessa altura, acertam-se novas reuniões de reflexão
sobre a acção.
As reuniões parcelares obedecem também a estas formas de se pensar a acção, ou seja,
podem ser de planificação, ou, se surge algum tipo de imprevisto ou situação mais complexa, de
reavaliação dessa acção. Quanto à organização da acção no decorrer da própria acção, ela acarreta
processos reflexivos que vão acontecendo durante o fazer, trata-se de reflexão na acção.
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Por fim, há a planificação da acção futura no decorrer das outras acções, isto é, pára-se
momentaneamente o que se está a fazer e ali, no gabinete técnico e em conjunto, decide-se o que,
o como fazer e o quem faz, trata-se dum procedimento idêntico ao que acontece nas reuniões da
equipa técnica, portanto de reflexão sobre a acção a realizar, mas não necessitando de um
momento específico para o fazer. Isto acontece normalmente com acções que não levantam
dúvidas à partida e que fazem parte da rotina. Quem costuma tomar estas iniciativas de
organização imediata da acção são os coordenadores da equipa técnica, embora o processo seja
sempre participado e discutido.
O que acabou de ser referido é uma das características mais marcantes do fazer e da
forma de fazer deste local e dos seus actores e dá-nos conta, entre outros aspectos, da mediação
reflexiva entre a tarefa prescrita e a actividade efectivamente realizada, a que no capítulo quarto
chamámos acto. Todo este processo de racionalização da acção nos remete, por exemplo: para a
ideia de práticos reflexivos de Schön (1992,1998); para a ideia de reflexão prospectiva de Gabiña
(1995); de indagação, diálogo e discussão produtiva de Senge (2002); para a ideia de analistas
simbólicos de Reich (1996), ou seja, para a ideia de actores capazes de terem uma visão sistémica
dos factos, de possuírem capacidade de abstracção, de serem capazes de trabalhar em equipa e de
serem capazes de experimentar formas de fazer alternativas; ou ainda, para a ideia de competência
profissional de Perrenoud (1999).
De forma mais simples, o que acabou de ser dito remete-nos para mais duas regras de
acção desta equipa: a planificação/programação da acção, e a avaliação e reavaliação da mesma,
que conjuntamente nos dão conta de processos de reflexão sobre e na acção, como dissemos antes.
Mas isto não deve fazer pressupor que se age sempre desta forma, ou destas formas,
também acontece agir-se sem se reflectir, ou melhor, sem se reflectir o suficiente, resultando
dessa forma de agir a necessidade de se improvisar perante uma situação não suficientemente
pensada. Este tipo de situação também foi encontrado, nomeadamente através da observação de
alguns tipos de problemas que ocorrem naquele contexto de trabalho (por exemplo, os problemas
surgidos nas fases de organização/promoção e de execução dos cursos, resultantes de acções mal
efectuadas na altura do diagnóstico e planificação). Como os próprios técnicos dizem: “nem
sempre temos tempo para pensar bem no que estamos a fazer”, “às vezes fazemos as coisas um
pouco em cima do joelho e depois temos de improvisar”.

7.3.1.3 O carácter normativo do trabalho

O que acabámos de dizer remete-nos para outra característica deste local de trabalho: o
terem que trabalhar, muitas vezes, com a falta de tempo. Tal deve-se à multiplicidade de
actividades e acções que assumem e, sobretudo, ao carácter normativo, burocrático,
administrativo que o tipo de educação de adultos que realizam exige. Efectivamente, muitas das
suas tarefas passam pelo cumprimento de actividades que respondem a esse carácter normativo,
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burocrático e administrativo, como destacámos anteriormente. Trata-se de um trabalho fortemente
orientado, de um trabalho com um grande número de actividades e acções sujeitas a regras de
procedimento proveniente da tarefa prescrita.
O preenchimento de formulários relativos à gestão orçamental dos cursos (pedidos de
reembolsos mensais, reembolsos intermédios para os casos de cursos que transitam de um ano
para o outro, e de reembolsos finais) é sujeito a regras muito específicas. A realização de contratos
com formadores e formandos é feita com base nas orientações dos diferentes programas que
enquadram a formação. A selecção de formandos está sujeita a critérios centralmente definidos
(POEFDS, IEFP, ANEFA/DGFV), acontecendo o mesmo para selecção de alguns tipos de
formadores. A execução dos relatórios finais de certos cursos tem uma estrutura que é
centralmente definida. A realização de actas de reuniões da equipa pedagógica (na qual participam
os técnicos responsáveis pelos cursos em questão, os formadores e representantes dos formandos)
tem também uma estrutura que segue as orientações da ANEFA/DGFV. O preenchimento de
documentos oficiais de certificação dos formandos (o “Certificado”, o “Termo”, o “Registo de
Avaliação Final”, “A Carteira Pessoal de Competências – Chave”) segue normas específicas
fornecidas pela mesma entidade. A realização dos planos de formação é feita com base nas
orientações do POEFDS. A realização da candidatura ao processo de “acreditação” da formação é
efectuada a partir das indicações e critérios definidos pelo INOFOR. A organização do dossiê
técnico-pedagógico e do dossiê contabilistico-financeiro de cada curso tem uma estrutura e exige
conteúdos definidos pelo POEFDS, visando a normativização dos procedimentos na forma de
organização dos mesmos. Os momentos de avaliação para os cursos EFA são definidos pela
ANEFA/DGFV. Esta entidade sugere também que se apliquem os instrumentos de construção
curricular dos cursos EFA, através de uma sequência por ela definida. A divulgação dos cursos
está submetida a normas que o POEFDS define. Os técnicos deste programa dão orientações no
sentido de se adoptar um procedimento tipo, no relacionamento que os técnicos da ONGDL
devem ter com os serviços desse mesmo programa.
Tudo isto nos remete para alguns exemplos, à maior parte dos quais já fizemos alusão
antes, que mostram o peso da norma no conjunto das actividades do trabalho destes técnicos. Esse
aspecto reflecte-se, como referimos, em grande parte da actividade da equipa técnica e
particularmente no exercício da sua acção escrita. Efectivamente, aquilo que se produz (certos
documentos como os relatórios de execução final dos cursos, por exemplo), a estruturação do que
se produz (o formato dos planos de formação, por exemplo), o próprio conteúdo do que se produz
(como foi o caso do conteúdo contido na candidatura à renovação da acreditação da formação da
entidade) e ainda muitos dos instrumentos onde se produz muita da sua acção escrita, é objecto de
normativas provenientes das entidades que financiam e regulam centralmente muita da actividade
da equipa técnica.
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O diálogo que mantivemos com um dos técnicos, na sequência de um comentário que
fez com uma colega sua, reforça a ideia que temos transmitido acerca do aspecto normativo do
trabalho realizado no contexto observado.
5º episódio – Orientação técnica nº5
Estamos todos no gabinete técnico, excepto a Isabel que ainda não chegou. A Margarida distribui a
correspondência que a Cláudia, que é administrativa, havia posto na sua secretária. O Jaime após ter lido a
carta que a colega lhe dera, pergunta-lhe:
Jaime – O que é isto da carta europeia de condução em informática?
Margarida – Não sei.
Jaime – Bem, isto é mais uma orientação técnica.
Tendo ouvido tal comentário e estando interessado neste assunto da normatividade das suas tarefas,
perguntei:
Investigador – Jaime, essa carta que recebeste é sobre quê?
Jaime – É uma orientação da DGFV, dizendo-nos que devemos optar por seleccionar formadores para
TIC com formação específica, portanto formadores que sejam detentores da carta europeia de condução
informática. Queres ver?
Investigador – Quero.
O Jaime levanta-se da sua secretária e entrega-me a carta. Agradeço e começo a ver o conteúdo da carta.
No cabeçalho tem escrito “Orientação Técnica nº5” e tem como assunto: “Recrutamento e Selecção de
Formadores para a Área de Competência-Chave de Tecnologia de Informação e Comunicação”. O seu
conteúdo é o que o Jaime me havia dito. Após ter analisado a carta pergunto:
Investigador – Jaime, é costume receberem orientações como esta do recrutamento de formadores para
TIC?
Jaime – Sim, recebemos várias vezes do POEFDS. Sei lá, por exemplo as alterações à legislação. Nós
costumamos receber várias orientações técnicas. Normalmente, isso vem por correio e esse tipo de
informação técnica é distribuído por todos para nos inteirarmos dessas regras, e depois isso vai para a
pasta da correspondência.
Investigador – Já percebi, obrigado. Posso ver essa pasta?
Jaime – Claro que podes. Está ali naquele armário.
Investigador – Obrigado.
Posteriormente, consultei a referida pasta e dela fazem, efectivamente, parte vários tipos destas
cartas/ofícios reguladores da acção dos técnicos.
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Os próprios elementos da equipa técnica, por diversas vezes, apelidaram esse tipo de
actividades de burocráticas, ou administrativas. Um dia perguntámos à Sílvia o que estava a fazer,
ao que ela respondeu:
Sílvia – Estou a pôr em dia o dossiê técnico – pedagógico relativo a um curso que já se iniciou, mas que
só agora estou a ter tempo para o organizar, porque com o plano de formação isto atrasou-se um pouco.
É trabalho burocrático, isto é mais o dia-a-dia...

A Isabel, no meio de uma conversa que estávamos a ter sobre as actividades que cada
um tinha, classificou da seguinte forma o tipo de trabalho que ali se realiza:
Isabel - ... sabes, o tipo de formação que fazemos aqui no centro é muito pesado, exige um trabalho
burocrático e administrativo muito grande. São muitas regras, muitas normas e temos de estar atentos a
tudo isso e de cumprir. Os técnicos passam muito tempo a realizar esse tipo de actividades...

Sem dúvida que uma das características mais salientes do tipo de trabalho que efectuam
é aquela que se acabou de enunciar: o aspecto burocrático. Assim, a sua acção é orientada por um
conjunto de regras que os programas e entidades gestoras dos cursos que efectuam
consubstanciam. No entanto, como dissemos já em secções anteriores, a actividade da equipa
técnica observada não se reduz apenas ao cumprimento da tarefa.
Perante um contexto de trabalho com estas características parece-nos pertinente
perguntar: que espaço de autonomia real têm os técnicos? Que tipo de uso do conhecimento
abstracto se pode esperar? De que é feito o saber dos técnicos da equipa estudada e como o usam?
Um contexto de trabalho onde a acção é assim orientada é um contexto educativo para esses
técnicos? Existe espaço para a aprendizagem para além daquela que se refere à norma
externamente produzida? Faremos uma aproximação a estas questões no capítulo seguinte.
7.3.2. As zonas problemáticas da actividade
Grande parte da descrição e análise que fizemos até agora da actividade destes actores
remete-nos para o fluxo do seu quotidiano, para a sequencialidade da acção. No entanto, e como
muito brevemente referimos, a sua actividade é feita também de várias interrupções, de dúvidas,
de incertezas, de problemas de ordem diversa. Por isso, a descrição e análise do seu fazer deve
contemplar este aspecto tão marcante do seu trabalho: os problemas quotidianos e as formas como
os gerem.
Durante o tempo de observação presenciámos o surgir de vários tipos de problemas,
com origens distintas, com tempos de resolução diferenciados, uns envolvendo inicialmente um
técnico, outros envolvendo desde logo toda a equipa, uns provenientes das suas actividades mais
frequentes, outros resultantes das novidades das actividades em causa, uns mais comuns que
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outros, uns exigindo a mobilização de mais que um tipo de recurso, outros exigindo apenas um
tipo de recurso. Observámos regularidades na forma de tratamento dos problemas, mas também
diferenças nas formas de os resolver. É de tudo isso que procuramos dar conta de seguida,
começando pela identificação dos tipos de problemas, para depois nos centrarmos nas
modalidades de resolução dos mesmos.

7.3.2.1. Fontes de problemas

A tipificação que realizámos dos problemas assentou, tal como no capítulo anterior, na
fonte ou origem dos mesmos. Os resultados a que chegámos aproximam-se parcialmente dos do
capítulo anterior. Também agora foram detectados problemas resultantes do relacionamento com
a política central (com as entidades financiadoras e gestoras dos cursos a que se candidatam), com
os destinatários das acções e com os parceiros locais. No entanto, existem também diferenças
relativas, quer à diversidade de situações problemáticas encontradas, que foi superior no estudo da
ONGDL, quer à importância que assumem num e noutro caso.
Identificámos seis tipos/fontes de imprevistos: os formandos; os formadores; a
dificuldade da actividade a realizar pela equipa técnica; o erro, ou seja, o desempenho deficiente
da actividade realizada pela equipa técnica; o relacionamento com as entidades financiadoras dos
cursos; e o relacionamento com os parceiros locais.
Os problemas que acontecem com maior regularidade são os relativos aos formandos,
cuja observação directa da nossa parte ou a referência por parte da equipa técnica foi quase diária.
A estes seguem-se aqueles que têm origem nos formadores. Desta forma, são os interlocutores
preferenciais dos técnicos que mais situações problemáticas criam. Para além dessas, assumiram
ainda relevo situações cuja fonte teve a ver com a dificuldade da actividade a desempenhar pelos
técnicos e com o desempenho deficiente, por parte dos técnicos, da actividade.
Os problemas que identificámos ocorreram tanto em actividades que remetem para a
novidade como para situações de rotina, tendo-se verificado a sua existência em praticamente todo
o tipo de actividades da equipa técnica, sendo excepção a que diz respeito à coordenação da
equipa técnica, face à qual não foi detectada qualquer situação complexa. A esmagadora maioria
das situações problemáticas ocorreu no desenvolvimento e execução dos cursos de formação. O
Quadro abaixo dá conta dos tipos de problemas detectados.
Quadro nº 68 – Origem dos problemas de acordo com a regularidade observada
Fontes dos problemas
Formandos
Formadores
A dificuldade da actividade a realizar
O desempenho deficiente da actividade
Relacionamento com as entidades financiadoras
Parcerias locais
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Portanto, temos problemas que nos remetem para o relacionamento da equipa técnica
com vários interlocutores, uns internos outros externos, e temos problemas que têm a ver com o
desempenho concreto de actividades dos técnicos. Vejamos em que constituem exactamente tais
problemas. Na apresentação que se segue agrupámos os dois últimos focos de problemas,
inseridos no quadro anterior, num só, pois a sua segmentação não se justifica dada a escassez de
considerações por nós efectuadas em relação a cada um deles.
Os formandos
Os formandos provocam situações complexas, de grau variado, à equipa técnica, por
várias razões. Por exemplo: (1) criam conflitos de diversos tipos entre eles, ou entre eles e os
formadores, que os técnicos têm de gerir; (2) faltam, o que faz com lhes seja diminuído o valor ou
com que percam a totalidade do subsídio mensal, e em alguns dos casos com que haja a
necessidade de se discutir no seio da equipa técnica o limite de faltas a partir do qual não se
realiza a emissão dos certificados; (3) desistem dos cursos, o que faz com que a equipa técnica
procure substitui-los; (4) têm comportamentos impróprios durante o tempo que não estão em
formação, como, por exemplo, deixar lixo em vários espaços do centro ou fazer barulho; (5) criam
problemas nos locais onde realizam a formação em contexto real de trabalho, como por exemplo
danificando material; (6) recusam-se a realizar este tipo de formação, ou só comparecem nesses
locais muito tempo depois do estipulado; (7) recusam-se a participar em actividades extracurriculares ou criam situações problemáticas quando a elas aderem, como por exemplo querem
levar para visitas de estudo pessoas que nada têm a ver com as acções, ou assinarem a presença
relativa à actividade e irem embora; (8) não entendem a filosofia de determinados cursos, que
foge à lógica escolar e às suas metodologias de ensino, o que os leva a terem comentários do
género – “não deixei a minha família em casa para vir para aqui brincar…”, “quando é que
começamos a aprender alguma coisa?”; (9) tomam decisões, como por exemplo o quererem
emigrar e levarem os certificados, que provocam alterações na sequência normal dos cursos para
que a situação seja resolvida; (10) manifestam-se insatisfeitos com as condições em que decorrem
as acções ou cursos, por exemplo o terem de andar sempre a mudar de sala, ou com a forma como
os subsídios de deslocação estão a ser atribuídos; (11) levantam questões muito concretas
relativamente à qualificação que os cursos lhes dão, por exemplo se um curso de electricidade os
habilita como técnicos responsáveis por instalações eléctricas ou não.
Estes são exemplos de situações que a equipa técnica tem de tentar resolver no
relacionamento que mantém com os formandos. Muitas destas situações não são de fácil solução,
como os próprios técnicos referem: “é muito complicado tratar disto, destas situações, é difícil
gerir estas situações que eles criam, é muito complicado trabalhar com estes públicos”.
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Os formadores
Os formadores também criam situações problemáticas à equipa técnica. Um dos
problemas mais comuns tem a ver com o facto de os formadores não realizarem, muito
frequentemente, os registos escritos de várias das suas actividades, registos que conjuntamente
com outro tipo de material escrito, que usam para dar a formação (material pedagógico), devem
fazer parte dos dossiês de formadores que cada curso tem. Por exemplo, não realizam o registo
nos instrumentos próprios das planificações dos temas de vida dos cursos EFA, não preenchem a
parte que lhes compete das grelhas do RVC do mesmo tipo de cursos151, não preenchem as
grelhas de avaliação criadas pelos técnicos, não colocam no dossiê as folhas de presença dos
formandos, não realizam relatórios das visitas de estudo. Outro problema tem a ver com a não
concretização efectiva da actividade, por exemplo o não trabalharem os temas de vida escolhidos,
ou o não realizarem as avaliações dos formandos no final de cada unidade152.
Surgem também situações problemáticas porque ocorrem desvios aos modelos, às
filosofias que estão na base de certos cursos. Por exemplo, formadores que mandam os seus
formandos realizarem trabalhos de casa, que eles não realizam, ou que põem formandos fora da
sala de aula, criando situações de conflito. A forma incorrecta como trabalham e planificam os
temas de vida dos cursos EFA, é outro exemplo de desvio à filosofia subjacente a estes cursos,
pois ela preconiza o trabalho articulado, cooperado e transversal destes temas, como referimos, e
muitas vezes os formadores trabalham tais temas de forma individual, sem que haja entre eles
qualquer tipo de cooperação, sem que se faça o tal trabalho de transversalidade dos temas.
Para além destas questões surgem outras que ocorrem também frequentemente e que
obrigam os técnicos a improvisos de última hora, como por exemplo: adiar reuniões de técnicos e
formadores, porque um ou mais deles avisa no dia que não pode vir; procurar substituir
formadores que não podem vir dar aula; confrontar-se com o protesto de formandos que querem
assinar as folhas de presença e que não podem porque o formador faltou.
Os episódios seguintes levam-nos para algumas das situações referentes a alguns dos
aspectos que acabámos de enunciar e que foram por nós observadas.

151
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Como dissemos antes, nos cursos EFA existem temas de vida que são escolhidos pelos formadores e formandos e
devem ser trabalhados de forma articulada e transversal em todos os módulos dos cursos. A planificação dos
temas deve ser registada em instrumentos próprios enviados pela ANEFA/DGFV. O mesmo se passa com o
processo de RVC, que tem grelhas específicas de registo do processo, parte das quais deve ser preenchida pelos
formadores que participam no mesmo.
Há cursos, como os EFA, que estão divididos em módulos, cada qual com várias unidades (cada módulo tem um
número de horas que se subdivide pelas várias unidades), e no final da cada uma destas unidades deve ser feita a
avaliação dos formandos.
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6º episódio – Reunião turbulenta
A Margarida entra no gabinete, diz “bom dia” e vai sentar-se na sua secretária. Todos respondem ao
cumprimento. Pouco tempo depois a Sílvia pergunta-lhe:
Sílvia – Então que tal te correu a reunião com os formadores de Acção Educativa?
Margarida – Mais ou menos. Sabes que já passaram cinco meses desde que o curso começou e ainda não
trabalharam nada do primeiro tema gerador, a cultura, tu já viste isto?
Sílvia – Realmente! Tens de apertar com eles se não fazem nada.
Margarida – Pois, mas aquilo gerou-se ali uma certa confusão acerca de algumas coisas. Perguntei-lhes
pela avaliação relativa ao fim de cada unidade e não tinham feito nada. Uma delas começou para lá a
disparatar, só visto. Agora querem passar para o próximo tema de vida, a ocupação dos tempos livres,
mas não fizeram nada do anterior, como pode ser?
Joana – Pois, realmente assim é complicado.
Margarida – É, foi assim. Não correu lá muito bem. E nas grelhas de avaliação que lhes dei para ver se
sugeriam alguma alteração também só fizeram uma alteração na escala, acrescentaram raramente, mais
nada. Convosco fizeram mais alguma sugestão?
Joana – Não. Também fizeram essa alteração, mais nada. É assim, não sai nada.
Após este diálogo com as colegas a Margarida sai do gabinete. Pouco depois regressa, com uma capa na
mão. É uma capa referente ao dossier dos formadores e está praticamente vazia, quando deveria conter
vário tipo de material escrito que é da responsabilidade dos formadores. A Margarida está visivelmente
irritada. Dirige-se à Joana e meio assarapantada diz-lhe:
Margarida – Joana, estou completamente surpreendida! Vê isto!
A Joana vê e responde, não tão surpreendida como a colega:
Joana – Pois é, eles esquecem-se.
A Sílvia acrescenta:
Sílvia – Em Costura também está assim. Não têm quase nada no dossier. Eu já lhes chamei várias vezes a
atenção para isso.

7º episódio – Telefonemas para formadores
Estamos todos no gabinete técnico. É de manhã e todos estão sentados em frente aos seus computadores,
trabalhando em silêncio, o que é raro. Nisto a Joana pega no telefone e faz uma chamada para um
formador.
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Joana – Está? Sou eu, a Joana. Olha estou a telefonar-te para marcar uma reunião para dia 20, pode
ser?
Respondem-lhe afirmativamente e ela continua:
Joana – Pronto, então fica marcada. Outra coisa também te estou a telefonar porque não vi nenhum
relatório teu das visitas de estudo na pasta…
O formador responde-lhe algo que não entendemos, ao que a Joana diz:
Joana – Pois, tens de fazer isso. Eu já te tinha dito. Deves ter-te esquecido, mas isso e com urgência
porque precisamos deles para podermos fazer também os nossos relatórios para enviar ao POFDS, traz
isso para a reunião.
Depois desliga o telefone e continua fazer o que estava a fazer no seu computador.
Da parte da tarde presenciámos uma situação muito semelhante a esta. Agora com a Cristina. Ela entra no
gabinete senta-se na sua secretária e a primeira coisa que faz é realizar um telefonema a um formador.
Cristina – Ricardo?
Respondem-lhe afirmativamente.
Cristina – Daqui é a Cristina. Estou a telefonar-lhe porque os formandos vieram dizer-me que não deu
formação?
O formador confirma essa informação, e Cristina continua:
Cristina – Pois, mas então não consultou o cronograma.
O formador diz-lhe algo e a Cristina responde.
Cristina – Pronto, é o que digo, não consultou o cronograma e tem de o fazer, porque senão dá estas
chatices. E outra coisa, na vossa pasta não estão lá a sua análise do RVC, nem as folhas de presenças
dos formandos.
O formador volta a dizer algo e a Cristina remata a conversa assim:
Cristina – Pois, está bem, mas eu quero isso é no dossier e isso já cá devia estar há muito. Como é que
quer que paguemos os subsídios aos formadores sem as folhas de presença? Traga isso com urgência.
Desliga o telefone visivelmente irritada e desabafa:
Cristina - É sempre a mesma coisa, este Ricardo. Isto é de uma irresponsabilidade. Eu não digo mais
nada, só vos digo que para futuras formações não torno a trabalhar com ele, ai comigo não fica mais
Joana – Comigo também não, que eu também já tive essa experiência.
Cristina – Então entendam-se. Comigo é que não fica…
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8º episódio – A não interiorização de um modelo de educação de adultos
Mantinha uma conversa com o Jaime acerca de problemas que tinham surgido com alguns formandos,
que ele justificava como sendo fruto do seu não entendimento das metodologias que eram usadas naqueles
cursos. A Joana ouvia a nossa conversa e diz:
Joana – É verdade. Mas não são só os formandos. Há formadores que não entram bem na metodologia
deste tipo de cursos. Há alguns que nunca chegam a entrar neste tipo de educação de adultos dos EFA.
Ainda ontem na reunião de avaliação final tive uma discussão com a Fátima e ela não entende o modelo,
não entende. Eu bem tentei durante este tempo todo, mas não consegui que ela entrasse nele como devia.
Mas não é a única, o formador Ricardo também não conseguiu perceber, interiorizar esta metodologia
de trabalho. Disse-me mesmo que na parte da educação de base nunca entendeu, ou aceitou bem, que
existissem formandos com níveis diferentes no mesmo curso, e disse que só gostou da parte profissional
porque aí estavam todos ao mesmo nível, não havia níveis diferentes.
Jaime – Pois, isso é verdade.
A Cristina que também estava no gabinete reforça esta ideia, dizendo:
Cristina – Sem dúvida. Eu nunca consegui que a Fernanda participasse e entendesse a necessidade de se
fazerem as planificações conjuntas dos temas de vida. Sempre que tentava ela respondia-me que isso era
tarefa minha e mais nada.
A conversa em torno deste tema prolongou-se um pouco mais. Até que a Sílvia disse:
Sílvia – Vamos lanchar?
Respondemos todos que sim e fomos lanchar.

A dificuldade da actividade
Outra fonte de problemas para a equipa técnica é a que tem a ver com a dificuldade de
realização de algumas actividades. A maior parte destes casos ocorre em situações em que as
actividades remetem para situações de novidade. Ou seja, para acções que nunca foram feitas, ou
que nunca foram feitas da forma que passam a ser exigidas. Este facto pode afectar toda a equipa,
ou seja, pode ocorrer uma dúvida, uma situação complexa e de incerteza colectiva à partida. Foi o
caso da realização da candidatura à renovação da acreditação da formação da ONGDL, relativa ao
ano de 2003, que exigiu um formato de concretização completamente diferente das anteriores
candidaturas.
Esta tratou-se de uma actividade totalmente orientada pela entidade que iria apreciar as
candidaturas, conforme já dissemos. O facto de exigir uma modalidade de realização totalmente
diferente provocou vários tipos de interrogações na equipa, que começaram no momento em que
souberam que teriam de realizar a candidatura nos novos moldes e que se prolongou durante o
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tempo da sua execução, conforme também já referimos. Várias questões foram sendo levantadas,
como por exemplo: “o que vamos fazer?”, “como vamos fazer?”, “o que é que eles querem dizer
com isto?”, “o que é que entendem por concepção?”, “será que estamos a fazer isto bem?”,
“não sei se é isto que eles querem?”, ou “o curso de mesa e costura pode ser classificado
como?”. Estas e outras questões dão conta de dois grandes momentos temporais da incerteza: o
relativo ao antes de se começar a realizar efectivamente a actividade; e o referente a todo um
conjunto de dúvidas que continuaram na acção propriamente dita. O primeiro momento remete
claramente para a tal dúvida colectiva. No segundo momento, no qual já havia sido feita a
distribuição da actividade pela equipa, começam a surgir também dúvidas individuais, ou seja,
dúvidas relativas à parte que cada um ou cada dois dos técnicos estava (am) a fazer. Este aspecto
não quer dizer que a incerteza colectiva tenha desaparecido, a prová-lo estão as várias paragens
que no decorrer da acção todos faziam para ali, no próprio gabinete técnico, avaliarem o que e
como estavam a fazer e as várias reuniões de equipa que durante a execução da candidatura à
“Acreditação” se deram para se fazer o mesmo tipo de avaliação.
As palavras de uma das técnicas dirigidas aos colegas, que começou uns dias mais tarde
a concretização da parte da actividade que lhe foi atribuída, dão bem conta da intensidade da
incerteza que a realização da candidatura à “Acreditação” causou:
Vocês repararam que a Isabel ontem se estava a passar? Eram só dúvidas. Bem, eu também só ontem é
que me comecei a passar, a sentir o que vocês sentiram anteontem porque começaram mais cedo. Eu,
ontem era só: Como? Quando? Onde? O quê? Era só disto na minha cabeça, eram só perguntas destas
que vinham à cabeça. Quer dizer, eram e são. Eu estou-me a passar com isto.

Estas palavras ilustram a confusão inicial que todos e cada em particular sentiram com a
concretização desta actividade. Tratou-se, em nosso entender, de um processo comparável ao
vivido por muitas equipas de investigação e por muitos investigadores, tratou-se de um processo
de “brainstorming”, de um processo de forte trabalho intelectual que acompanhou toda a
realização da candidatura.
A dúvida colectiva também pode ocorrer quando não está em causa a realização de uma
actividade no seu todo, mas apenas parte dela. Isto acontece quando para uma actividade que já
realizam com regularidade surge a introdução de novos instrumentos de trabalho. Foi o que
aconteceu com as novas grelhas de análise do dossiê pessoal do processo de RVC dos formandos,
enviadas pela ANEFA/DGFV, que suscitaram dúvidas quanto ao preenchimento.
A dificuldade da actividade, fruto da novidade da mesma, faz-se sentir também apenas a
nível individual. Tal acontece quando algum dos técnicos vai realizar algo pela primeira vez, por
exemplo acompanhar os cursos EFA, que têm uma metodologia de trabalho diferente da de outros
cursos. Também nestes casos quem se encontra nesta situação procura saber o que fazer, como
fazer, que instrumentos existem para fazer e como os utilizar.
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Portanto, as dúvidas resultantes da novidade das actividades podem ser colectivas ou
individuais, sendo semelhantes os processos de incerteza e de interrogação vividos em ambas as
situações. Há, no entanto, uma diferença que julgamos ser pertinente: nos casos em que a
incerteza é apenas individual, quem a vive procura junto de quem já realizou a actividade em
causa a solução para o seu problema, enquanto que nos casos de dúvida geral este recurso não
existe, o que torna o ultrapassar da situação de incerteza colectiva mais difícil.
Mas não é só da novidade que resultam casos de dificuldade de realização da actividade.
Por vezes, em acções que os técnicos realizam de forma muito frequente e nas quais não há
qualquer introdução de aspectos novos, também ocorrem dúvidas. Presenciámos vários casos
destes. Um deles teve a ver com a realização da actualização dos cronogramas efectuada por um
dos elementos da equipa técnica. Esta é uma acção que todos os técnicos têm de efectuar para
cada dos cursos pelos quais são responsáveis. Existe uma carga horária definida à partida, que os
técnicos controlam com regularidade, conforme já referimos. Esse controlo é tão mais necessário
quanto maior for a alteração do horário previamente estipulado, o que acontece, por exemplo,
quando os formadores faltam, podendo resultar desse facto o ter de se dar formação aos sábados,
ou de se compensarem essas horas de outra qualquer maneira. O episódio seguinte dá conta da
situação a que nos referimos.
9º episódio – os cronogramas
A Cristina está a actualizar o cronograma de um dos seus cursos. Verifica se o número de horas
efectivamente dado corresponde ao previsto. Esta actividade, como muitas outras, é feita no computador.
Mas está com dificuldades, porque algo não bate certo. Há um curso que lhe dá horas a mais.
Cristina - Mas que chatice. Faço isto todos os meses e agora isto não bate certo. Joana vem aqui ver se
me ajudas.
A Joana levanta-se e vai junto da colega.
Joana – O que se passa?
Cristina – É este cronograma deste curso que não me dá as horas certas. Já estou farta de o verificar e
dá-me sempre horas a mais. Tenho mais horas do que as que podem ser. Isto não pode ser, mas não
consigo descobrir onde está o erro.
Joana – Deixa lá ver.
Dito isto senta-se ao pé da colega e durante algum tempo tenta encontrar o erro. Mas nada feito, a Joana
também não o consegue descobrir. Volta para o seu lugar e continua a fazer o que estava a fazer antes de
ser solicitada pela Cristina. Esta torna, sozinha, a debruçar-se sobre o seu problema. Passados uns minutos
diz, com ar de satisfação e alívio.
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Cristina – Descobri, já descobri, Joana, já descobri. Era aqui neste raio deste mês. Queres ver? Anda cá
que eu digo-te como fiz.
A Joana levanta-se novamente e vai junto da colega, que começa a explicar como resolveu o problema
Cristina – Estás a ver aqui neste mês? Neste mês não tinha horas nenhumas e nestes pus horas a mais.
Dupliquei estas horas, pus em Setembro e também em Outubro, era por isso que dava as horas a mais.
Lembrei-me de activar as fórmulas em todos os meses e é que vi que neste mês não tinha horas nenhumas
e nestes tinha duplicado o número de horas. Pronto agora já está.
Joana – Pronto, ainda bem.

Portanto, isto quer dizer que os problemas não ocorrem apenas em casos que remetem
para a novidade das actividades, ela também pode surgir em situações referentes a actividades
mais rotineiras.
O erro
O episódio antes descrito remete-nos já para situações de erro, portanto de concretização
deficiente de acções. A realização deficiente da actividade pode projectar-se em actividades
posteriores, causando nessa altura o surgimento de situações problemáticas. Isto é, a incorrecta
concretização de uma actividade pode não trazer problemas imediatos, mas pode vir a causar
problemas futuros em actividades que estão articuladas com aquela onde se verificou o erro
original. Pode acontecer o mesmo tipo de situações entre acções enquadradas dentro do mesmo
tipo de actividade, ou seja, a realização deficiente de uma acção pertencente a uma actividade
pode provocar problemas a acções futuras pertencentes a essa mesma actividade. Verificámos
algumas situações destas.
O detectar, na fase de execução de um curso, que um dos formadores não possuía o
curso de formador para poder dar formação foi um problema que resultou da fase de
organização/promoção do curso, mais precisamente da selecção dos formadores mal efectuada. A
dificuldade em se conseguirem espaços para realizar a formação projectada para determinados
locais no plano de formação, foi uma situação problemática surgida na fase de
organização/promoção dos cursos que foi fruto de um planeamento deficiente, que fez andar os
técnicos, à última da hora, num verdadeiro contra relógio para conseguirem “parceiros” nos tais
locais que dispusessem dos tais espaços, alguns dos quais nem nunca haviam ouvido falar sequer
da ONGDL. Os problemas sentidos, na mesma fase, relativamente ao escasso número de
candidatos existentes para certos cursos, terão sido causados por um diagnóstico mal efectuado.
Problemas surgidos na fase de execução dos cursos, ligados à atribuição de subsídios de
deslocação a formandos, que se veio a descobrir estarem fora da área geográfica definida pela
ONGDL, tiveram a sua origem numa selecção de formandos mal efectuada na fase de
organização/promoção dos cursos.
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Estes são alguns dos exemplos de problemas que surgem pela efectuação deficiente de
acções que depois se projecta noutras. O episódio seguinte dá conta de uma dessas situações.
10º episódio – os subsídios de deslocação
Estamos no bar a lanchar. O José, que é um dos administrativos, vem chamar a Margarida para ir falar
com uma formanda. Ela levanta-se e vai. Nós continuamos a lanchar e a conversar de diversas coisas.
Nisto, entra a Margarida, com uma cara meio chocada e diz para todos, sentando-se:
Margarida – Isto só a mim. Então agora aquela formanda, a Maria de Lurdes, veio perguntar-me quanto
ia receber de subsídio de deslocação e aí é que eu descobri que ela não é do concelho, nem trabalha no
concelho. Isto não pode ser. Isto é contra os critérios de selecção que estabelecemos!
Joana – Pois é!
Margarida – Agora com vou resolver isto? Ai, isto enerva-me tanto. Mas como é que isto me escapou,
estou sempre tão atenta a estas coisas e agora surge isto. Eu disse-lhes na sessão de esclarecimento que
quem não fosse do concelho era escusado inscrever-se
Sílvia – E como vais atribuir-lhe o subsídio?
Margarida – Sei lá, ainda não sei. E o pior é que ela disse que há pelo menos mais uma colega de outro
curso, que ela conhece, que está na mesma situação. Não sei, eu disse-lhe que teríamos que avaliar a
situação. Mas a verdade é que o erro foi nosso.
Sílvia – Pois foi, isso não há dúvida.
Enquanto lanchámos continuou-se a falar deste erro e do seu resultado imediato.

O relacionamento com entidades externas
O relacionamento com as entidades centrais, que gerem os programas que financiam as
acções e cursos desenvolvidos, também é fonte de alguns problemas. Neste caso, os principais
problemas são os que se traduzem em cortes orçamentais relativamente ao previsto e o atraso na
vinda das verbas orçamentadas e aprovadas, o que causa situações complexas face aos
compromissos entretanto assumidos pela ONGDL, mais precisamente pelo seu centro de
formação e educação.
Detectámos ainda algumas situações complexas resultantes do trabalho em parceria. Um
desses casos foi o trabalho desenvolvido com outra entidade a quem foi entregue o processo de
selecção de formandos e formadores, o que se revelou muito problemático na fase de execução
dos cursos, pois havia uma grande proximidade, parental até, entre uns e outros, o que suscitou a
ocorrência de factos não previstos, como, por exemplo, a tolerância exagerada por parte de alguns
formadores em relação aos formandos.
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7.3.2.2. Principais modalidades de resolução dos problemas

O que fazem os membros da equipa técnica perante as situações complexas com que se
vão deparando? Como vão gerindo os seus problemas diários? É possível detectar, tal como o
fizemos para o desenrolar da actividade em si, alguma regra de acção? Tal como os resultados
apurados no capítulo anterior relativos a esta matéria, também os referentes ao estudo intensivo
nos mostram a existência do recurso a uma grande variedade de meios, alguns dos quais se
entrelaçam, por parte da equipa técnica para tentar resolver os problemas que vão surgindo.
Entre os recursos que vimos os técnicos mobilizar para tentarem resolver situações
problemáticas, há um que se destaca claramente relativamente aos outros: a solicitação dos
colegas para, em conjunto, se tentar resolver o mais variado tipo de problemas. Para além deste
meio destacam-se ainda: a solicitação da dirigente/técnica, enquanto membro da direcção; o
recurso a livros ou outros documentos sobre a questão em causa; o recurso aos técnicos das
entidades que gerem central e regionalmente os programas financiadores dos cursos; e o recurso
ao reportório oral e escrito partilhado pela equipa técnica. O Quadro seguinte apresenta-nos o tipo
de recursos usados pela equipa técnica, de acordo com o seu grau de significado.
Quadro nº 69 – Recursos usados para resolver situações complexas
Recursos por ordem de significado
Colegas da equipa técnica
Dirigente
Livros/documentos (conhecimento abstracto)
Técnicos das entidades gestoras
Reportório colectivo
Experiências individuais semelhantes
Formadores
Administrativos
Colaboradores externos

Como facilmente se conclui, a maior parte dos recursos usados são internos. Este
aspecto leva-nos para os percursos mais comuns que os problemas e sua tentativa de resolução
podem assumir: em primeiro lugar, os elementos da equipa técnica tentam entre eles solucionar a
situação em causa, podendo, ou não, neste caso, recorrer simultaneamente a outros meios, como
por exemplo livros e documentos; caso não consigam resolver o problema recorrem à
dirigente/técnica; e, caso a questão não fique ainda resolvida, recorrem aos técnicos das entidades
gestoras dos programas que financiam e avaliam os cursos. Este é, efectivamente, um dos
percursos mais comuns que os problemas e a respectiva procura de solução tomam, sendo também
comum que este percurso pare logo no seu primeiro ou segundo momento, pois é no seio da
equipa técnica que a maior parte dos problemas é solucionada, como dissemos. Portanto, só
quando internamente não se consegue resolver a questão é que se recorre a meios externos.
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A colectivização, a partilha interna dos problemas é, desta forma, um dos aspectos mais
característicos deste meio de trabalho e constitui-se, portanto, como uma das regras de acção da
equipa técnica, que aliás está intimamente ligada a outra anteriormente enunciada: a entreajuda.
Essa colectivização tem vários graus, não ocorre sempre da mesma maneira, nem
implica sempre a participação efectiva dos colegas na resolução do problema de um ou dos
elementos da equipa a quem surgiu o imprevisto, ela pode ficar-se apenas pela partilha
informativa do problema que surgiu. Mas há uma questão que foi feita muitas vezes por quem ia
tendo os problemas aos seus colegas de equipa, que nos indica como esta regra de acção está
enraizada neste local: “como vamos resolver isto?”. Portanto, o problema era realmente de um
dos técnicos, mas ele punha-o de forma colectiva. Vejamos, com um pouco mais de pormenor, as
variações mais significativas que este aspecto assume.
Temos casos em que quem tem o problema o expõe aos colegas que no momento se
encontram junto dele, casos de simples partilha informativa da situação em causa, sem que quem
a expõe espere ou manifeste o desejo de querer que os restantes elementos da equipa técnica
participem na solução do problema, ficando-se a situação por isso mesmo. Nestes casos, quem
resolve inteiramente o problema é a pessoa que o tem. São situações em que há uma partilha do
problema, mas não há uma partilha na procura da solução. Este é um caso raro, porque
normalmente a participação dos colegas da equipa técnica na procura de uma solução ocorre.
Temos casos em que quem tem o problema realiza o mesmo tipo de exposição anterior,
mas inicia-se, de forma espontânea, a tentativa de resolução do mesmo através de um conjunto de
sugestões vindas de quem recebeu a informação.
Há situações em que quem tem a dificuldade a expõe e procura, pede, que os colegas
que estão com ele naquele momento o ajudem a resolver o problema. Esta situação pode evoluir
para uma continuação da procura por parte de quem tem o problema junto de outros colegas que
ainda não haviam sido informados da situação, podendo dar-se o caso de todos virem a ser
contactados no sentido de procurarem participar na resolução do problema, inclusive a
dirigente/técnica. Isto acontece quando nos primeiros contactos não surge a resolução do
problema. Portanto, isto quer dizer que a partilha do problema e respectiva participação na sua
resolução pode envolver apenas dois ou três técnicos, ou toda a equipa.
A procura de solução junto dos colegas pode ser feita de forma selectiva, ou seja, quem
tem o problema procura os colegas que sabe serem mais experientes naquela matéria, tentando
saber junto deles se já tiveram problemas semelhantes e como os resolveram, ou essa procura
pode ser feita de forma não tão dirigida. Este último tipo de situação acontece quando o
imprevisto em causa remete para situações comuns a todos eles, por exemplo: problemas que têm
a ver com conflitos entre formandos. Portanto, isto sucede em situações em que à partida qualquer
colega estará apto a ajudar na tentativa de se encontrar uma solução.
Há casos em que quem pede ajuda segue o que lhe foi sugerido pelos colegas, este é
caso mais comum. Mas também pode ocorrer a exposição do problema, o envolvimento dos
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colegas na tentativa de resolução do mesmo através de sugestões e a decisão final do técnico que
tem o problema não ser exactamente igual ao que lhe foi sugerido.
Há situações que implicam sempre a participação dos coordenadores da equipa técnica
na procura da solução, mesmo que o problema tenha sido inicialmente levantado por um técnico.
Este tipo de problema remete para situações em que a resolução do mesmo implica alterações nos
procedimentos de toda a equipa técnica, ou implica uma forma generalizada e uniforme de
actuação à partida. Nestes casos podem não participar todos os elementos da equipa técnica e o
problema e sua resolução podem ser discutidos num grupo mais restrito, desde que contenha pelo
menos um dos tais elementos coordenadores, sendo a decisão tomada difundida junto de toda a
equipa. Mas também acontece a mobilização de todos para a procura de solução para este tipo de
situações, o que pode ir sendo feito de forma gradual no tempo e em vários espaços (gabinete
técnico, bar, etc.), ou de forma mais concentrada no tempo e num espaço. Este último caso
remete, normalmente, para as reuniões da equipa técnica, local onde se expõe este tipo de
problemas e todos participam na procura de soluções.
Podemos encontrar casos em que o envolvimento dos colegas vai para lá da busca de
solução para o problema que surgiu a um dos técnicos. Pode acontecer que participem também na
execução da solução encontrada.
Por fim, apresentamos mais uma variação, que em parte já foi referida anteriormente.
Os espaços e os momentos de colectivização dos problemas não são sempre os mesmos. Ela tanto
pode ir ocorrendo de maneira mais informal durante o quotidiano, em espaços como, por
exemplo, o gabinete técnico, o bar, durante a hora do almoço num restaurante, como pode ocorrer
em espaços e momentos mais formais, como seja o das reuniões da equipa técnica. O episódio
seguinte remete-nos para um caso em que um dos técnicos foi tentando encontrar, juntos dos seus
colegas, a resolução para o seu problema. Essa procura acabou por envolver todos os elementos
da equipa técnica e foi sendo feita de forma gradual no tempo.
11º episódio – Formação em contexto real de trabalho
Estamos no início de Janeiro, mais precisamente no dia 8. Os técnicos, entre outros assuntos, têm tratado
da questão da colocação dos formandos em contexto real de trabalho. A Joana vai telefonando para várias
instituições e vai marcando reuniões com os responsáveis pelas entidades para acertar alguns pormenores.
Após ter terminado um desses telefonemas, o Jaime diz:
Jaime – Acho que vou ter problemas sérios com os homens do curso de acção educativa de Brite para os
colocar.
As colegas que estavam no gabinete, a Joana e a Sílvia, ouviram o que o colega disse, mas não fizeram
nenhum comentário. O Jaime torna ao assunto:
Jaime – E com vocês como está a correr?
Joana – Olha, os meus já estão quase.
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A Sílvia não presta muita atenção ao diálogo iniciado pelos dois colegas, porque está atarefada a enviar
ofícios para várias entidades divulgando os cursos que vão iniciar.
Jaime – E como estás a fazer?
Joana – Olha, para esta vou a uma reunião amanhã. Esta também já está colocada. Só me faltam duas. E
esta também já estava colocada, mas telefonei há pouco para a instituição e a responsável pelo estágio
disse-me que a formanda só queria ir assinar, porque só está interessada na parte escolar e que a parte
profissional não lhe interessa nada. Mas está enganada se não fizer esta formação não lhes passamos o
certificado. Nem pensar.
Jaime – Pois, isto é uma chatice. Eu vou ter problemas com os meus. Um deles já disse mesmo que não
quer fazer a formação com crianças. Quem me disse foi a formadora. Ele disse-lhe que não vai fazer. E
pelos vistos não é só um, são os homens todos. Eu não sei como vai ser.
Joana - Pois. Mas ele tem de fazer essa formação, isso tem de ser. Agora, poderá é fazer outra coisa em
vez de trabalhar directamente com as crianças, poderá dar um outro tipo de apoio, sei lá até ir para um
ATL.
Jaime – Pois, não sei, vou ver.
Joana – Mas, Jaime, fazer tem de fazer. Até por causa dos colegas todos. Já viste o problema que isso
traz?
Jaime – Sim, claro. Eu até estava a pensar saber junto das instituições de lá o tipo de necessidades que
têm e tentar que ele faça aí a formação, num ATL, como disseste, ou outra coisa.
Joana – Sim, sim. Faz isso.
Passados alguns dias, a 12 do mesmo mês, o Jaime volta a comentar o problema que está a ter na
colocação em contexto real de trabalho dos seus formandos. Desta vez, a conversa decorre com a
Margarida, que nesse dia também trata desta questão.
Jaime – Margarida, sabes que estou a ter chatices com os meus formandos lá de cima?
A Margarida, que está sentada em frente ao Jaime, levanta a cabeça, pois estava a procurar na lista
telefónica um número, responde:
Margarida – Ai estás? Mas que se passa?
Jaime – Os homens não querem fazer formação com as crianças?
Margarida – Mas têm de fazer. Eles quando se inscreveram no curso deviam saber que havia essa
possibilidade.
Jaime – Pois é, mas sabes como é no início está tudo bem, o pior é depois. Eu tenho pensado noutras
possibilidades, tenho falado com eles quando lá vou. Sei lá, fazerem uma peça de fantoches, irem para
algum ATL, ou até fazerem um trabalho mais teórico.
Margarida – Pois, ao certo não sei bem qual seja a alternativa. Agora, penso que o trabalho teórico não
se enquadra nos objectivos desta formação, os outros sim.
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Jaime – Pois, realmente tens razão. Mas eu hoje também vou ter uma reunião com eles e com os
responsáveis pela instituição onde estão a fazer o curso para ver se chegamos a algum consenso.
Margarida – É. Vê lá isso o mais cedo possível, porque quanto mais tempo passa pior.
Jaime – Pois é, eu sei.
A Cristina que também estava no gabinete deu também a sua opinião:
Cristina – Olha Jaime, eu também acho que a ideia do trabalho teórico não é boa e se vais ter hoje
reunião com eles esclarece já isso, diz-lhes que essa hipótese está fora de questão.
Jaime – Está bem.
A conversa termina e cada um volta para os seus assuntos.
Passados mais uns dias, a 21 do mesmo mês, como nunca mais ouvimos o Jaime falar do seu problema,
perguntámos:
Investigador – Jaime, já conseguiste resolver aquela questão com os teus formando de Brite?
Jaime – Não, ainda não. Hoje vou conversar outra vez com eles. Já tive algumas conversas mais
informais com eles e até uma reunião conjunta com todos, mas não resultou grande coisa. Agora vou
falar com cada um individualmente. Eles não querem fazer a formação com as crianças e depois torna-se
difícil arranjar locais de estágio que eles queiram. Mas, hoje vou falar com cada um em particular para
tentar perceber melhor as suas motivações. Vamos ver se assim resulta, penso que talvez seja melhor
assim.
Investigador – Pois, está bem.
A meio da tarde entra no gabinete a Isabel, que é a dirigente/técnica. Cumprimenta-nos a todos e começa
a dialogar com a Margarida sobre os possíveis espaços onde virão a decorrer os novos cursos, fora do
centro. Após terem terminado a conversa a Margarida pergunta:
Margarida – Vamos lanchar?
Fomos todos lanchar, excepto o Jaime e a Isabel. Quando regressamos do bar, os dois mantinham um
diálogo sobre o problema do Jaime, que a Isabel estendeu a todos.
Isabel – Pronto, é que eu te digo. Há vários ensinamentos a tirar deste curso.
Jaime – Pois há, eu sei.
Isabel – Estou aqui a falar com o Jaime sobre o curso de Brite. Sobre os formandos não quererem fazer
esta parte da formação.
Margarida – Ah, pois nós já temos falado disso.
Isabel – Pois é. Eu é que perguntei ao Jaime onde é que ele ia e ele contou-me o que se tem passado.
Aquilo tem dado muitos problemas, eles não querem fazer a formação em contexto real de trabalho. Bem,
a selecção que fizemos foi mal feita. Temos de ter mais cuidado e sobretudo temos de aprender com isto,
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com estas coisas que fazemos e que correm mal, temos de aprender com os erros que cometemos. Porque
isto só aconteceu porque o diagnóstico também não foi bem feito, não é? Senão isto não acontecia assim.
Margarida – Pois, realmente foi feito em cima da hora.
Isabel – Pois foi. Mas temos de aprender. Portanto, temos que ter mais cuidado na selecção e logo aí
explicar-lhes muito bem os seus direitos e as suas obrigações todas. Isso tem de ser feito.
Jaime – Tudo isso foi feito, embora reconheça que deveria ter insistido mais nessas questões.
Isabel – Pronto. Agora temos de aprender com os erros que cometemos e a selecção, como se vê, foi mal
feita. Porque nós não andamos aqui com os mesmos objectivos de outras organizações. Nós não fazemos
formação por fazer, a nossa história assenta na ligação à comunidade e apesar de tudo, de todas as
mudanças que temos tido, tem de continuar a assentar, porque se assim não for não vale a pena.
Todos ouviram e todos concordaram. Fui à casa de banho. Quando regressei, o Jaime ia a sair e disse:
Jaime – Bem, lá vou eu para Brite tentar resolver o problema.
Investigador – Boa sorte, então.
Jaime – Obrigado e até amanhã.
Investigador – Até amanhã.
No dia seguinte, mal o Jaime entrou no gabinete a Margarida perguntou:
Margarida – Então que tal?
Jaime – Correu bem, correu muito bem. Tirei dois quilos de preocupação da minha cabeça. Perceberam
bem o que lhes disse. Expliquei-lhes que se não fizessem não teriam direito ao certificado escolar sequer,
que aquilo não era nenhum estágio que os fizesse faltar ao emprego como alguns pensavam. Sabes
alguns até propuseram fazer a formação ao sábado. Foi bom, finalmente está resolvido, foi um alívio.
Agora vou com cada um deles fazer um plano para essa formação e vamos encontrar locais. Agora penso
que não haverá mais problemas.
Margarida – ainda bem.

Este longo episódio leva-nos para outra característica das situações de incerteza vividas
neste contexto: a duração variável do problema. Portanto, a permanência temporal do problema
não é sempre a mesma, há questões que se resolvem rapidamente, algumas quase de forma
imediata, outras prolongam-se no tempo, como foi o caso acima transcrito. Normalmente os casos
que levam mais tempo a resolver são os que remetem para situações de novidade.
Este episódio também nos transporta para um dos tipos de problemas a que antes
fizemos referência: para os problemas que podem surgir em dado momento, fruto da realização
deficiente de uma ou mais acções feitas em momentos anteriores. Remete-nos também para um
aspecto que trataremos adiante: para o reconhecimento do erro e das aprendizagens a tirar e para o
papel de realce que neste particular tem a dirigente/técnica. Papel que também assume ao ir
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lembrando várias vezes, sobretudo em situações como estas, qual é a filosofia de actuação da
ONGDL, uma filosofia de ligação à comunidade e de desenvolvimento local.
Para terminar, devemos realçar que os problemas não exigem o mesmo tipo de
mobilização de recursos. Há questões que se resolvem com o uso de um tipo de recurso, como,
por exemplo, algumas das que têm a ver com os formadores, ou com um preenchimento de um
formulário, cuja resolução passa, a maior parte das vezes, pela colaboração dos colegas de quem
tem o problema. Mas há outras situações em que se mobiliza, simultaneamente, uma quantidade
maior de recursos: parte ou toda a equipa técnica através de processos reflexivos variados,
conhecimento abstracto, documentos orientadores, técnicos de entidades gestoras, documentação
interna anteriormente produzida, pessoal administrativo. Este tipo de situações remete para graus
de incerteza elevados, como foi o caso da realização da candidatura ao processo de revalidação da
acreditação da formação da entidade, a que já nos referimos.
7.3.3 Uma comunidade de prática
Procuramos neste momento realizar uma breve síntese do que até aqui foi dito
relativamente à actividade destes novos actores da educação. Esta equipa técnica constitui-se, em
nosso entender, como uma comunidade de prática que, recorde-se, assenta em três dimensões
interdependentes: compromisso mútuo, empreendimento conjunto e reportório partilhado
(Wenger, 2001).
Efectivamente, esta equipa é constituída por um conjunto de membros que, através das
actividades anteriormente descritas, que são organizadas mediante processos diferenciados de
racionalização, tem como objectivo chegar a um mesmo produto final: a educação de adultos por
eles realizada. O desenrolar dessas actividades faz-se, como vimos, com base numa forte
interacção entre os diferentes elementos que constituem tal equipa, faz-se com base numa das suas
regras de acção: a entreajuda. Tal equipa é composta por técnicos com características diversas,
com papéis e actividades diferentes, mas, como vimos também, existe na concretização de tais
actividades uma certa homogeneidade de procedimentos, uma colectivização do fazer local, o que
não quer dizer que essa equipa seja uniforme, como dissemos antes. Todos estes aspectos nos
remetem para a primeira das dimensões do conceito de comunidade de prática avançadas por
Wenger (2001): a existência de um compromisso mútuo entre os membros de uma comunidade
que conjuntamente pretendem realizar um mesmo produto.
As palavras que uma das técnicas proferiu, numa das várias conversas tidas com o
investigador, servem para ilustrar parte do que se acabou de afirmar:
Sabe, nós somos uma equipa e o que me interessa é o que sai lá para fora enquanto equipa e não tanto o
que cada um de nós faz. É evidente que cada um faz as coisas à sua maneira, mas o que mais interessa é
conjunto. Sei lá, o ter uma ideia e partilhá-la com os colegas é muito importante e nós fazemos isso, é
importante porque ela até pode ser enriquecida e normalmente é o que se verifica. Eu até um simples fax,
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ou um ofício costumo mostrar aos meus colegas, porque até nas questões da linguagem eles me podem
ajudar....

Toda essa actividade, que, como vimos, se desenvolve num contexto de trabalho
burocrático, é uma resposta, assente num forte processo colectivo de negociação, daquela equipa
técnica aos condicionalismos e recursos existentes ao seu dispor e que têm influência no
desenrolar dessa mesma actividade. Tal resposta é dada com base na responsabilização de todos
os elementos da equipa técnica. Na verdade, todos os técnicos têm responsabilidades específicas e
conjuntamente têm a responsabilidade colectiva de desenvolverem a actividade global e o produto
que dela resulta: a educação de adultos, como vimos. Durante o desenrolar de tal actividade o
processo de negociação entre os técnicos, a que acima fizemos alusão, é muito frequente.
Refiram-se, como exemplos, as alturas em que se realizam a planificação das acções a efectuar e
as alturas em que se faz a avaliação ou a reavaliação da acção em decurso. Tudo isto se enquadra
na segunda dimensão do conceito de Wenger (2001): o empreendimento conjunto.
Por fim, a concretização da actividade que os leva ao produto final é feita a partir do uso
de um conjunto de recursos partilhados, de um reportório partilhado (Wenger, 2001) pelos
elementos da equipa, que ao longo do tempo o foram construindo e passando aos novos membros
que chegam ao grupo de trabalho. Como vimos, os técnicos mobilizam vários recursos desse
género para efectivarem a sua actividade: instrumentos (por exemplo, fichas de avaliação);
documentos (os vários planos de formação realizados, estudos de caracterização da área
geográfica de actuação, entre outros); formas de fazer, ou seja, regras de actuação locais
(interajuda, reformulação e generalização do fazer, programação e avaliação da acção,
colectivização dos problemas); entre outros.
A actividade dos técnicos desenrola-se, sobretudo, num espaço específico e a sua
materialização organiza-se de forma diferenciada no tempo, embora ela seja feita continuamente.
A figura seguinte procura, de forma esquemática, realizar a representação geral da actividade da
equipa analisada.
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Figura nº 5 – Uma comunidade de prática

Esta comunidade de prática, como em nosso entender todas as comunidades de prática,
quando realiza a sua actividade mobiliza uma série de saberes contextuais, que fazem parte dos
tais recursos existentes, e faz com que os seus membros aprendam de diversas formas. Portanto, o
que pretendemos realçar é que uma comunidade de prática é sempre também de saber e de
aprendizagem. Estas duas dimensões fazem parte da ideia que temos de comunidade de prática.
Dimensões a que ainda não demos relevo e às quais daremos no capítulo seguinte.
No caso concreto da equipa técnica que estudámos, há uma terceira dimensão a
considerar: o uso que ela faz do conhecimento abstracto para realizar a sua prática. Por isso, no
caso desta comunidade, para além do saber e da aprendizagem há que ter em conta o uso do
conhecimento abstracto. É dessas dimensões do trabalho técnico que damos conta no capítulo
seguinte.
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CAPÍTULO 8

O CONHECIMENTO, OS SABERES E AS APRENDIZAGENS DOS
TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS

Neste capítulo centramo-nos em três dimensões do trabalho da equipa técnica estudada:
os saberes, as aprendizagens e usos do conhecimento abstracto. Tais dimensões encontram-se
interligadas, por exemplo: aprende-se determinada actividade e os saberes a ela associados; fazemse determinados usos do conhecimento abstracto com base em saberes contextuais. Apesar de tal
interligação, optámos por uma modalidade de apresentação dos dados que assenta, sobretudo, numa
separação dessas três dimensões, o que se justifica pela maior facilidade de análise que tal tipo de
apresentação proporciona.
Começamos por nos referir aos saberes da equipa técnica, passamos depois a centrar-nos
na questão dos usos do conhecimento abstracto e terminamos realçando os aspectos através dos
quais este contexto de trabalho se manifesta educativo para os seus técnicos. Tal como no capítulo
anterior e pelas mesmas razões, a descrição e análise destes diferentes aspectos do trabalho dos
técnicos apoia-se em diversos episódios.

8.1. O TRABALHO COMO LUGAR DE SABERES
Esta parte é dedicada à apresentação de alguns dos aspectos mais característicos do saber
deste local de trabalho. Começa-se por realizar um apanhado dos tipos de saberes contextuais
identificados, para, de seguida, realçarmos o seu dinamismo, a sua vivacidade.
8.1.1. Modalidades contextuais do saber
O saber profissional em contexto é feito de várias modalidades, podendo estas serem
constituídas por diferentes dimensões, que se cruzam umas com as outras, que por sua vez se
cruzam também com saberes e conhecimentos de outros contextos.
Do saber contextual da equipa técnica estudada fazem parte dez tipos de saberes, muitos
dos quais têm entre si relações fortes, tornando-se, por vezes, difícil conseguir distingui-los: o
saber-fazer, o saber dizer, o saber prático, o saber categorial, o saber relacional, o saber estratégico,
o saber justificativo, o saber narrativo, o saber conjecturar, e o saber declarativo. A nossa referência
a estes saberes é feita com base em vários episódios, os quais, por vezes, contêm em si mais que
um tipo de saber.
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O saber – fazer, tal qual o entendemos, aproxima-se do «sentido procedimental» do saber
de Caria (2003a:12). Tal saber remete para o domínio do que, como e quando fazer e de que
instrumentos usar para fazer, enfim para o saber desenvolver uma actividade e também para o
«saber introduzir pequenas modificações e adaptações nas rotinas de trabalho» (ibidem:12). Tratase de um saber que possibilita produzir instrumentos e meios auxiliares à interacção social, do qual
resultam alterações das rotinas de acção, procurando-se com isso obter maior satisfação local com
os resultados das acções, procurando-se melhorar a acção. Este tipo de saber não tem a ver com a
detecção e correcção de incorrecções ou erros face ao que está institucional e externamente
prescrito, mas sim face ao que localmente é entendido como uma melhor prática. Portanto, a
preocupação é responder a exigências endógenas. As anomalias que possam estar na base das
alterações da acção não são controladas nem ditadas pelas entidades externas que regulam a acção
dos técnicos.
A conversa tida com uma das técnicas, a propósito de um instrumento de trabalho usado
para realizarem o processo de RVC dos formandos, mostra a presença deste saber naquele contexto
de trabalho.
12º episódio - O RVC
Consultei um dossier de um dos cursos EFA, reparei num dos instrumentos do processo de RVC que não
havia visto em consultas anteriormente realizadas relativas a outros cursos. Resolvi perguntar à Joana, a
responsável pelo curso em questão, o que era aquele instrumento.
Investigador – Joana, estou aqui a ver este dossier do teu curso de Geriatria e está aqui um material de
RVC que não vi nos outros cursos. Este que se refere às expectativas e receios dos formandos, este que tem
o titulo: “reflexão final”.
Joana – Bom, isso foi feito numa das sessões colectivas, já no fim, onde estiveram presentes todos os
formadores das áreas da educação de base. Aí é que se fez uma espécie de debate à volta desse tema (...).
Foi feito assim, porque se pretendia avaliar questões ligadas com a oralidade (...). Foi uma forma de
tentar obter mais informação que ajudasse no RVC. Os formadores também já tinham lido o dossier do
RVC e com esse debate procurou-se tirar algumas dúvidas que os formadores tinham em relação aos
formandos.
Investigador – Ah, está bem. E quem fez esse instrumento?
Joana – Fui eu. Algumas questões foram tiradas de outros instrumentos de RVC que há aí, outras fui eu
que as formulei. Depois mostrei à Sílvia e ao Jaime que também me deram sugestões e foi assim que
construí esse instrumento. Eu construí este instrumento porque primeiro os formadores não participavam
nestas sessões colectivas, mas como vimos que a forma como estávamos a fazer o RVC era insuficiente
resolvemos que os formadores passariam a participar e por isso houve a necessidade de criar esta ficha
para os ajudar a fazerem a análise de RVC. É foi isso. Nesse curso e nestes deste ano fizemos o RVC de
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forma diferente. Portanto, antes fazíamos todo o RVC e no fim aplicávamos testes, mas verificámos que os
formandos ficavam muito constrangidos. Então resolvemos fazer este ano de forma diferente para ver se
resultava melhor e portanto não aplicámos os testes (...) e fizemos nesta sessão colectiva esse debate com
todos os formadores por forma a completarem a informação que já tinham, porque tinham estado noutras
sessões colectivas individualmente e também já tinham lido o dossier. Portanto, tentamos desta forma e
penso que resultou melhor.
Investigador – Então vocês viram que...
Joana – Foi, ficavam muito aflitos. E também há outra diferença, é que os formadores nos RVC anteriores
só estavam presentes na aplicação desses testes. Mas vimos que isso era insuficiente e, portanto, passaram
a estar presentes nas sessões colectivas, porque dessa forma se consegue fazer a avaliação de muitas
competências. Portanto, foi isso, resolvemos fazer de forma diferente porque vimos que aqueles testes os
punha muito aflitos e para vermos se resultava melhor resolvemos fazer de outra forma e acho que correu
bem.
Investigador – Então, as diferenças relativamente aos anos anteriores foram a presença dos formadores e
a não aplicação dos testes?
Joana – Os formadores, no projecto piloto, no início, estiveram presentes em sessões colectivas e no fim
aplicou-se uma prova aos formandos, onde eles também estiveram presentes. Depois, nos RVC seguintes
eles apenas estiveram presentes na altura da aplicação dos testes e agora passaram a estar presentes em
sessões colectivas de forma individual e nessa última sessão colectiva estiveram todos, onde fizeram
também o acompanhamento individual dos formandos. A outra grande diferença foi a não aplicação dos
testes. O processo foi este, a razão foi experimentar para ver se resultava melhor...

Este tipo de situação, que remete para as tais alterações das acções locais de trabalho, foi
presenciado directamente em diversas ocasiões. O comentário feito pela Margarida para os colegas,
acerca da forma como naquele ano resolveram organizar as actividades extracurriculares, é disso
demonstrativo: “...este ano pusemos os formadores e os formandos a participar mais, acho que
assim se melhora (...). Vamos ver como corre, vamos experimentando e vamos vendo, se não
correr bem para o ano ensaiamos outra forma...”. Para o mesmo tipo de saber nos remete o
reajuste, a redistribuição de funções, cuja distribuição inicial havia sido decidida em reunião de
equipa técnica, relativa à concretização da candidatura do processo de revalidação da acreditação
da formação, redistribuição que teve por base uma nova avaliação, efectuada no decorrer da própria
acção, dessa distribuição inicial e que concluiu no sentido de uma não adaptação correcta das
funções inicialmente distribuídas aos diferentes recursos humanos existentes. A alteração da forma
inicialmente definida para a realização da divulgação dos novos cursos, revela igualmente a
presença deste tipo de saber. As introduções de novos instrumentos de trabalho que levam à
alteração nas formas de fazer determinadas acções são também casos deste tipo de saber: o episódio
antes transcrito é disso exemplo, a introdução de entrevistas para a efectuação da selecção de
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formandos é outro exemplo, tal como o são as fichas de avaliação da formação que foram ao longo
do tempo sendo introduzidas e readaptadas na acção. O mesmo pode ser dito da introdução de
alterações na forma de organizarem os dossiês técnico-pedagógicos, apesar de toda a prescrição
existente para a realização de tal organização, como vimos. Estes são alguns dos vários exemplos
que nos mostram que os técnicos sabem realizar alterações e adaptações na sua rotina de trabalho.
Na forma de actuação desta parte do saber-fazer (a que permite introduzir as alterações),
está presente, muitas vezes, um estilo pragmático-crítico relativamente ao que se faz e ao como se
faz, um sentido avaliativo da acção. É, em nosso entender, este sentido avaliativo da acção que
leva, várias vezes, a que a alteração do fazer ocorra, procurando-se com isso que a acção melhore,
como dissemos.
A presença deste saber mostram-nos que, apesar de toda a normatividade a que está
sujeita esta equipa técnica, como vimos antes, há “espaços” criados pelos técnicos, ou não cobertos
pelas entidades que orientam a sua acção, que permitem a tal produção de alterações, adaptações na
forma de actuar, e que, portanto, há espaços de autonomia essenciais ao exercício de um trabalho
técnico-intelectual (Caria, 2002a).
O sentido avaliativo da acção também está presente noutro dos saberes identificados: o
saber estratégico, que é aquele que nos leva para o saber quando, porquê e como avaliar
determinada acção e também para o para quê da acção efectuada ou a efectuar. Este saber, ao
contrário do anterior, remeteu, nos casos observados, para a detecção, interpretação e correcção de
desajustamentos entre o que se interpreta normativamente e narrativamente sobre o
institucionalmente prescrito e o que se obtém ou antecipa vir a obter como resultado da acção.
A marcação de reuniões específicas para os formadores realizarem o trabalho de
planificação dos temas de vida dos cursos EFA, resultando tal facto da detecção, por parte dos
técnicos, de uma efectuação incorrecta por parte dos formadores dessa acção, foi uma dessas
situações. O episódio seguinte remete-nos para outra situação concreta do saber estratégico, mais
precisamente para a noção da necessidade de ter que se reavaliar a forma como estavam a fazer
uma actividade prescrita, no qual assume um papel preponderante a dirigente/técnica, que por
diversas vezes encabeça estes processos de reavaliação da acção, de reflexão sobre a acção (Schön,
1998).
13º episódio - reavaliação de uma actividade
Estávamos todos no gabinete, excepto a Isabel, e tínhamos decido ir lanchar. Quando nos levantámos para
ir ao bar entra a Isabel, cumprimenta-nos apressadamente e diz à Margarida.
Isabel – Margarida, quero falar contigo acerca da situação, acerca de como isto está a correr. Temos que
falar, porque eu estive a ler outra vez as orientações e acho que não estamos a trabalhar bem, acho que
não estamos a fazer bem a acreditação.
Margarida – Está bem.
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Após este breve diálogo a Margarida junta-se a nós e fomos lanchar. Quando regressámos a Isabel já não
estava no gabinete. Entretanto, a Margarida, eu e a Joana começámos a conversar sobre os problemas com
os formandos e estávamos nisto quando entra a Isabel e passados poucos instantes nos interpela
Isabel – Já acabaram? Já, dissemos os três.
Isabel – Bom, é o seguinte. Nós temos de parar aqui um bocado e vermos o que estamos a fazer e como
estamos a fazer a acreditação.
Joana – Eu também acho
Sílvia – Eu também.
Isabel – Eu estive e ver novamente o guia e acho que não estamos a fazer bem como eles querem e como
ainda temos algum tempo escusamos de estar com esta pressa toda a fazer as coisas, senão dá asneira.
Margarida – Pois, é melhor é.
Isabel – Pronto. Então temos de parar um bocado e tornarmos a pensar na maneira como estamos a fazer
as coisas, que não me parece a mais correcta. Não me parece que tenhamos visto isto com a devida
atenção na reunião que tivemos para começar a tratar disto, por isso temos de marcar uma nova reunião
para todos tornarmos a avaliar a situação.
Margarida – Pois, isso é capaz de ser melhor. Às vezes o Jaime, por exemplo, pergunta-me coisas acerca
das acções para pôr como exemplo de tipos de intervenções que temos e eu não sei se serão os melhores
exemplos.
Isabel – Pronto, estás a ver? Temos que rever a forma como estamos a trabalhar. Não é só esse aspecto
que referiste, mas é também o que se refere àquela parte da formalização das candidaturas, portanto ao
como eles querem que se faça.
Joana – Eu também acho que era bom isso dos exemplos serem discutidos entre todos para escolhermos os
melhores casos e para não nos andarmos a repetir.
Isabel – Pois, isso também, temos de nos articular melhor. Pronto, temos então que rever tudo isto. Eu
ontem, quando cá estive, pareceu-me logo isso. Aliás, falei com a Sílvia e ela disse-me que se sentia
insegura em relação ao que estava a fazer, que não tinha a certeza se estaria a fazer de acordo com o que
é exigido pelo INOFOR.
A Sílvia acena com a cabeça, confirmando o que a Isabel acabara de dizer.
Isabel – Pronto, é isso temos de tornar a ver como estamos a fazer.
Margarida – Está bem, é claro que essa avaliação teria que ser feita e seria sempre feita lá mais para
diante.
Isabel – Não, não, tem de ser já, se adiamos podemos não ir a tempo de corrigir. Por exemplo, quem ficou
com a parte do diagnóstico e com o planeamento?
Margarida – Fui eu.
Isabel – E como estás a fazer?
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A Margarida explica como está a fazer, ao que a Isabel responde
Isabel – Estás a ver, eu acho que não é isso que eles querem e temos que ter certezas.
A Isabel continua a fazer o mesmo tipo de perguntas aos outros elementos da equipa técnica que lhe vão
explicando como estão a fazer as suas respectivas partes. Neste diálogo, no qual todos intervêm e que deixa
de ser feito dois a dois após a Isabel ter interpelado todos, tornam a questionar-se sobre a forma como estão
a fazer e como pensam vir a fazer dali em diante, recorrendo diversas vezes a uma nova análise do Guia do
INOFOR que lhes orienta aquela tarefa, acabando por marcar uma nova reunião de equipa para tratarem
deste assunto. Após terem acordado a hora e o dia para o fazerem, os técnicos começam a sair do gabinete,
tendo ficado apenas a Isabel e eu. Nessa altura, ela diz, sem que lhe tenha sido feita qualquer questão:
Isabel – Sabes, eu estive a ler melhor o Guia, já o tínhamos lido para aquela reunião onde estiveste, mas
tornei a lê-lo. E depois ontem quando cá estive, senti a insegurança da Sílvia e também vi que não
estaríamos todos a trabalhar da mesma forma, quer dizer com o mesmo entendimento. Percebi que cada
um estava com um entendimento diferente relativamente ao que seria para fazer e também como fazer.
Bom e assim não dá, porque senão não vai resultar bem. Por isso é que senti a necessidade de termos que
parar e tornarmos a avaliar o que estamos a fazer e como estamos a fazer. Como percebeste não estamos
de acordo em relação a alguns aspectos, temos entendimentos diferentes sobre a forma como devemos
fazer e isso é mais uma razão para revermos toda esta situação, por isso é que marcamos nova reunião.
Mas eu penso que isto é assim, só através desta troca de opiniões é chegamos a um consenso, é podemos
ver como se poderá melhorar o que fazemos.
Investigador – Sem dúvida.

Outro dos saberes identificados foi o saber prático, que se refere ao saber resolver
situações complexas da acção (Malglaive, 1995). Este saber leva-nos para a «inteligência das
situações» (Cornu, 2003:194). Ela «une o sujeito à situação» (ibidem:111), é um tipo de saber em
que não há uma justificação do procedimento efectuado, é um saber implícito, em que o actor
manifesta uma estratégia implícita que é apenas reconhecida ao nível do relato do feito e não da
justificação do ocorrido. É, portanto, um saber em que o actor não desenvolve uma consciência
discursiva sobre o que e como fez, em que a justificação do ocorrido se fica, muitas vezes, pelo
“vi”, “senti que devia fazer assim”. O episódio seguinte mostra-nos, para além de outros aspectos
que retomaremos adiante, a presença deste tipo de saber entre os técnicos estudados.
14º episódio - Conflitos entre formandos
A Sílvia e a Cristina falam acerca de problemas surgidos entre formandos. Este tipo de conversas são
comuns.
Sílvia – Sabes, os de Geriatria já se andam a meter com os de Acção Educativa por causa do jantar de
Natal
Cristina – Outra vez...
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As duas mantêm o diálogo durante mais algum tempo. Essa conversa fez-me recordar uma outra do mesmo
género a que assisti logo de início. Procurei nos meus registos o seu teor e após terem terminado o diálogo
que vinham mantendo dirigi-me à Sílvia.
Investigador – Sílvia, estás muito ocupada?
Sílvia – Não, não estou.
Investigador – Então se não te importas podíamos falar um bocadinho?
Sílvia – Está bem.
Investigador – No dia 25 de Setembro, tu e a Joana falaram das rivalidades entre as formandas. Lembraste?
Sílvia – Sim, sim, já sei. Isso teve a ver com uma situação que surgiu no cursos de costura, onde há uma
formanda que se sobrepões às outras, tem um nível muito mais avançado que as outras e as outras, em
especial algumas delas não encaram essa situação muito bem e sempre que ela tentava ajudar alguém, ou
responder, algumas que reagiam muito mal (...). Bom, criou-se um clima um bocado pesado entre elas, foi
um problema sério, foi isso.
Investigador – Sim. E como soubeste dessa situação?
Sílvia – Foram os formadores que me alertaram. Foram eles que pediram para intervir naquela situação
de conflito e eu conversei com elas. Portanto, conversei com a tal formanda que sobressai e com as outras
que reagiam pior e fiz-lhes ver que essa situação as prejudicava a todas (...). Portanto, tive essa conversa
com elas e resultou, o clima melhorou entre elas (...).
Investigador – Sim. Mas, não te importas de dizer como fizeste exactamente? Quer dizer, como as
abordaste, como resolveste essa questão?
Sílvia - Bem, eu comecei por falar com a tal formanda que sobressai e comecei por lhe perguntar como
estava a correr o curso. Portanto, não fui logo ao ponto que queria. Ela foi-me falando do curso e eu fui
pegando no que ela dizia e depois disse-lhe que tinha ouvido dizer que as colegas não estariam a reagir
bem ao facto de ela sobressair e que ela, por sua vez, tinha deixado de tentar ajudar as colegas e ela
confirmou-me a situação. Portanto, foi indo de coisas mais gerais até chegar onde queria e ela também me
foi contando e depois confirmou-me o que se estava a passar e eu aí, nessa altura, disse-lhe que era uma
pena deixar de ajudar as colegas, portanto, nessa altura fui-lhe dando sugestões. E fiz o mesmo, portanto,
usei a mesma estratégia para falar com as colegas e como disse as coisas melhoraram.
Investigador – Ok. E porque resolveste usar essa estratégia?
Sílvia – Bem, não sei. Quer dizer, isso não é nada assim pensado, não é nada planeado, é no momento que
decido, vou vendo, quer dizer aquilo é no momento, é aí que vou decidindo como as abordar e isso também
depende de como a conversa vai decorrendo. Portanto, foi na altura e isso também tem a ver com a
experiência que se tem de outras situações, até de trabalhar com este tipo de público e de situações na
Segurança Social, onde trabalhei antes. Mas, quer dizer, não é nada planeado, assim pensado, vou fazer
desta ou daquela forma, isso não, nem sei explicar bem porque fiz assim.
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Investigador – E já te aconteceu mais vezes esse tipo de situação?
Sílvia – Não, igual não. Há alguns conflitos entre elas e nesses casos mais graves falo com as mais
destabilizadoras e uso a mesma estratégia e tem resultado, normalmente as coisas melhoram.
Investigador – Obrigada.
Da parte da tarde retomei este assunto com a Sílvia.
Investigador – Sílvia podemos falar um bocadinho mais sobre aquele assunto das formandas que falámos
de manhã?
Sílvia – Sim, claro.
Investigador – É que tu a determinada altura disseste que a maneira como fazias, portanto, a estratégia
que usavas não era nada planeada, nada pensado, mas referiste-te à experiência.
Sílvia – Sim, é verdade. Não é nada que seja planeado. Quer dizer quando vou conversar com elas não
penso “primeiro faço assim”, etc., não é dessa forma, é no momento e é conforme vou vendo que as coisas
correm. Mas é claro que a experiência nos ajuda a saber lidar com estas situações.
Investigador – Sim, claro. E falaste também da tua experiência na Segurança Social e...
Aqui a Sílvia interrompe e diz:
Sílvia – Sim, foi e isso também me ajuda muito. Portanto, o conhecimento que tenho, o saber como
abordar as questões com este tipo de públicos e estes problemas vem muito daí, desse conhecimento que
adquiri na Segurança Social, quando lá trabalhei, porque, são os mesmos públicos (...) e essa experiência
que tive ajuda-me agora muito isso sem dúvida. Aliás foi por causa desse meu conhecimento que a Isabel
me pôs nos cursos EFA....

O saber dizer remete para o saber sobre a acção (Terssac, 1996), mais precisamente para
o saber explicitar o saber-fazer (o que, como e quando fazer), ou seja, para a explicitação dos
segmentos de rotinas e encadeamentos da acção para os pares, o que passa, por exemplo, pelo
partilhar determinado instrumento de acção, pelo mostrar e explicar como se usa tal instrumento.
A manifestação deste saber acontece frequentemente quando outro tipo de saber é posto
em acção: o saber relacional, isto é, saber-se procurar quem sabe, saber-se procurar quem detém a
informação necessária para se agir (Lundvall, 2000), quer essas procuras se efectuem internamente,
entre pares portanto, o que nos remete de imediato para a dimensão relacional do saber de que nos
fala Charlot (2000) e para a heteroformação (Pineau, 2003), quer essas procuras sejam efectuadas
externamente ao local de trabalho, por exemplo junto de técnicos das entidades que regulam os
cursos de educação e formação de adultos. Este saber inclui ainda a capacidade de cooperação,
nomeadamente de quem é interpelado no sentido de o fazer, ou seja, de quem é interpelado no
sentido do saber dizer. Efectivamente, o saber dizer passa também pelo saber dar, partilhar, mostrar
o que há para se fazer, como acima dissemos.
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O episódio seguinte dá conta destes dois tipos de saber. Dá conta do saber procurar quem
sabe e, simultaneamente, do saber dizer de quem é interpelado.
15º episódio - As procuras da Margarida
A Margarida encontra-se a realizar o “acompanhamento” dos cursos EFA pela primeira vez. Está a preparar
uma reunião que vai ter em breve com os formadores do curso pelo qual é responsável.
Margarida – Joana, eu precisava de falar contigo aí uns cinco minutos, é sobre a reunião que vou ter com
os formadores de Acção Educativa.
Joana – Está bem.
Margarida – Queria saber como costumas fazer em relação aos temas de vida. São os formadores que os
definem?
Joana – Não, não é assim. Os temas de vida e algumas questões geradoras são definidas nas aulas pelos
alunos e pelos formadores. Eles em conjunto é que decidem (...). Depois, na reunião que tens com os
formadores discutes com eles o que eles decidiram, portanto o tema e sobretudo as questões geradoras,
porque muitas vezes não vêm ainda trabalhadas e então é nas reuniões que as questões são acertadas.
Margarida – Ah! Está bem, já percebi. Então vou fazer assim.
Após isto ambas voltam para o que estavam a fazer. Passados uns minutos, a Margarida torna a expor uma
dúvida às colegas.
Margarida – Digam-me outra coisa. Dou-lhes já o cronograma todo?
Sílvia – Eu não costumo fazer assim.
Joana – Eu também não.
Sílvia – Eu, normalmente faço isso mensalmente com eles.
Margarida – Está bem, então dou-lhes o cronograma até Dezembro.
Sílvia – É melhor. Funciona melhor assim, mês a mês, porque sabes que eles às vezes assumem outros
compromissos e assim mensalmente é mais fácil fazer os acertos.
Margarida – Pois, realmente é. Vou fazer assim.

O saber relacional exerce-se, sobretudo, sobre o saber-fazer, ou seja, a maior parte das
procuras de saber são feitas sobre este tipo do saber. Entre as dimensões que este saber tem, a mais
procurada foi a do como fazer (uma declaração, um contrato, uma reunião com os formadores, um
cronograma, a selecção de formados, uma acta do júri do processo de RVC, o preenchimento das
cadernetas do mesmo processo, o preenchimento dos materiais relativos aos temas de vida dos
cursos EFA, o preenchimento de formulários orçamentais, a organização de um dossiê técnicopedagógico, etc.). No entanto, as procuras de o que fazer, do quando (presente no episódio anterior)
e também de que instrumentos há para fazer, foram igualmente detectadas. Exemplos deste tipo de
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procuras são as que se referem ao procurar-se saber: que instrumentos de avaliação, para os cursos
EFA, existem, quais estavam a ser usados e em que momentos eram aplicados; que instrumentos
existem e quais se usavam para se fazer a planificação dos temas de vida dos mesmos cursos; ou
que instrumentos existem e são usados para a realização da formação em contexto real de trabalho.
Naturalmente, aconteceu igualmente, por diversas vezes, a procura simultânea de todas aquelas
dimensões do saber-fazer, isto é, quem procurava junto de quem sabe o saber como fazer, também
procurava o que deveria fazer, quando e que instrumentos existiam, e como os deveria usar, para
fazer.
O saber relacional faz também, embora com menor frequência, com que se manifeste o
saber justificativo dos técnicos. Ou seja, quando a interpelação de quem procura um saber vai no
sentido de perceber porque se faz de determinada forma (o que se expressa, por exemplo, na
questão: “mas porque fazes assim?”) e quem responde a tal questão justifica, explicita o porquê da
sua forma de actuação, estamos na presença da parte justificativa do saber, estamos perante o saber
porquê de determinada acção realizada. Muitas das justificações dadas pelos técnicos uns aos
outros ou pelos técnicos junto dos formadores, para acção realizada ou a realizar, foram efectuadas
com base no conhecimento abstracto, sobretudo no conhecimento procedimental que, como vimos
no quarto capítulo, é aquele que regula externamente a acção, os procedimentos.
É também associado ao exercício do saber relacional que, por diversas vezes, se
manifesta outro tipo de saber, o saber declarativo, muito embora tenhamos presenciado a
manifestação deste sem que o saber relacional estivesse em acção. O saber declarativo, ao contrário
do que é costume na teoria, não se refere, no nosso entendimento, ao conhecimento de um conceito
em abstracto. Ele diz respeito ao saber-se explicitar o que é determinada coisa da acção, seja ela um
instrumento de trabalho, uma sigla, ou o próprio entendimento de um conceito sob a perspectiva do
actor em contexto de actuação. Ele diz respeito a um saber discursivo que elucida o que é da acção.
A diferença relativamente ao saber dizer, é que este diz respeito à explicitação do saber-fazer.
Assim, consideramos estar na presença do tal saber declarativo quando, por exemplo, a
propósito da realização do processo de candidatura da acreditação da formação, os técnicos
discutiam entre eles o que era a concepção dos cursos de educação de adultos, ou o que eram
acções formativas e acções não formativas, pois essa discussão fazia-se a partir da prática, ou seja,
a partir do que estavam a fazer naquele momento e das acções por eles desenvolvidas que remetiam
para aqueles conceitos, e fazia-se, simultaneamente, com base numa interiorização e
recontextualização, previamente efectuadas, dos conceitos, que através de tais processos foram
interiorizados pelos indivíduos. Quer dizer, para iniciarem e prolongarem a discussão em torno do
entendimento tido sobre estes conceitos não tiveram que consultar qualquer documento escrito, ou
livro da especialidade, sobre o assunto. Eles já possuíam esse saber e naquela altura explicitaramno, exteriorizaram um saber que tem uma origem abstracta, trata-se de conceitos, mas que eles
haviam já inserido no seu reportório de saber.
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Com isto não queremos dizer que nessas discussões não recorressem nunca ao
conhecimento abstracto propriamente dito, pelo contrário, mas tal só sucedia quando a dúvida
relativamente a algum dos conceitos discutidos se instalava, ou quando se pretendia reforçar a ideia
que já tinham acerca de um qualquer conceito, e nestes casos fazia-se uso desse tipo de
conhecimento.
Também consideramos estar na presença deste tipo de saber quando um dos técnicos
pergunta a outro, por exemplo, “o que é o contrato de aluguer?”, o “o que são as questões
geradoras?”, “o que são as actividades integradoras, “o que é o desenho global?” a propósito da
forma como a construção curricular dos cursos EFA é feita153, ou quando nós questionámos algum
deles, por exemplo, sobre “o que é o RVC?”, “o que é uma reunião de avaliação final?”, e quem
foi interpelado explicava o que era, em que consistiam cada uma dessas coisas. A maior parte deste
saber explicitou-se por referência ao conhecimento abstracto, mas detectámos também o seu uso
por referência a acções de foro totalmente endógeno. Uma dessas situações ocorreu quando
questionámos um dos técnicos sobre que era “o grupo dinamizador?”154.
A especificidade da linguagem usada pelos técnicos, a partir da qual todos se entendiam,
bastando para tal o uso de uma palavra, ou de uma sigla, sem haver necessidade de explicitação
sobre o dito, leva-nos a outro dos saber identificados: o saber categorial, que anda próximo do
sentido «categorial-classificatório» do saber de Caria (2003a:12). Quando, por exemplo, a
Margarida, no episódio anterior, fala do cronograma, as suas colegas sabem exactamente ao que ela
se estava a referir. Esta situação verificou-se por diversas vezes, por exemplo quando um dos
técnicos dizia aos outros que estava a “lançar o mês”, a fazer “os acumulados”, a “tratar da
planificação”, a “preencher o formulário C”, ou a “preencher um GI”155, a fazer o ”relatório
final”, ou quando algum deles falava no “RVC”, todos sabiam a que procedimento o colega se
estava a referir, a que saber-fazer. Portanto, isto quer dizer que este saber pode resumir um
procedimento, pode aparecer como uma expressão de um procedimento. Mas, o saber a que
procedimento se refere determinada sigla ou palavra não quer dizer que se domine o fazer em si.
Ou seja, há casos em que o saber categorial, quando se refere a um procedimento, equivale ao
domínio, ao saber, desse procedimento, mas há outros em que tal não sucede.
Para além de procedimentos em si, a especificidade da linguagem pode referir-se a
instrumentos de trabalho (“grelhas de RVC”, etc.), a cursos (SA – sistema aprendizagem, IC –
informática para o cidadão, ELI – electricidade de instalações, entre outros), a instituições
(INOFOR, DGFV, entre muitas outras), a destinatários dos cursos praticados (DLD –
desempregados de longa duração), a filosofias e/ou metodologias específicas de educação de
153

154
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A construção curricular deste tipo de cursos faz-se com base em instrumento fornecidos pela DGFV, conforme já
referimos, com a designação enunciada no texto. Confrontar o Anexo nº6, referente aos “textos” fornecidos pelas
entidades gestoras.
O grupo dinamizador foi criado localmente com a finalidade de promover actividades extra-curriculares e é
formado por dois técnicos, pelos formadores dos módulos de formação e por representantes dos formandos.
Quer o formulário C, quer o GI, são formulários referentes aos pedidos de reembolso financeiro que as instituições
têm de fazer junto do POEFDS, conforme explicámos antes.
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adultos (os EFA, as competências-chave dos formandos, os módulos, as unidades de competência,
os temas de vida, os instrumentos de mediação, etc.), entre outros aspectos.
O apelo ao passado, a acontecimentos passados, à memória colectiva local, ao “nós”
feito de experiências individuais que se colectivizam, ou de experiências colectivas desde logo,
enfim, o apelo a um reportório colectivo partilhado por todos (Wenger, 2001) que se mobiliza
como forma de pensar o presente, como recurso para agir, como forma de comparar o passado e o
presente e também como forma de falar do “nós” e dos “outros”, diz respeito a outra das
modalidades identificada do saber: o saber narrativo, que anda próximo do «sentido narrativonormativo» do saber de Caria (2003a:12). É um saber que é exteriorizado através de relatos sobre
aspectos exemplares e marcantes para o grupo e que, por isso, são guias do que localmente é
reportório dos saberes do grupo.
Este tipo de saber manifesta-se, diversas vezes, em expressões como: “lembras-te?”,
“vocês lembram-se?”, “não se esqueçam do que aconteceu nos anos anteriores”, “estou a
recordar-me”. Ele é activado, como dissemos antes, para falar do “nós” e dos “outros”, o que lhes
permite fazerem vários tipos de comparações entre o que fazem e como fazem naquele local de
trabalho e o que é feito e como é feito noutros locais, e também para falarem e compararem o
passado e o presente daquele contexto. Quer num caso, quer noutro, verifica-se a existência de um
sentimento de pertença, a existência de uma identidade colectiva, de uma responsabilização dos
membros da equipa por aquilo que fazem, de um compromisso colectivo, que nos leva para
algumas das dimensões do conceito de comunidade de prática de Wenger (2001). O diálogo
mantido com alguns dos técnicos a propósito do nosso percurso profissional, levou-os a realizarem
esse tipo de referências ao passado e ao presente, a eles e aos outros. De seguida apresenta-se parte
desse diálogo.
16º episódio – O passado e o presente, o nós e os outros
Conversava com os técnicos sobre o meu percurso profissional e parte dessa descrição fê-los recordar a
origem da forma como a actividade era desenvolvida naquela entidade e fê-los também realizar a
comparação da forma como fazem as suas actividades com a forma com o que e como é feito noutros locais
idênticos.
Investigador – Eu comecei a trabalhar num projecto de luta contra a pobreza …
Joana – Pois, não sei se sabe, mas a associação também começou com um projecto de luta contra a
pobreza.
Acenei com a cabeça de forma afirmativa.
Margarida – Pois foi. Agora o trabalho é um bocado diferente. No início passávamos muito tempo no
terreno a falar com as pessoas (…). Lembro-me perfeitamente que quando vim à entrevista me disseram
que não queriam técnicos de gabinete, o trabalho era feito mais junto da comunidade. Agora o nosso
trabalho é feito essencialmente aqui e isso tem aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos,
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como estarmos mais longe das populações e nós pensamos que isso deve ser alterado e voltarmos a ter um
contacto mais directo com a comunidade e vamos voltar a fazê-lo.
Não interrompo o discurso da Margarida, que de repente começa a fazer outro tipo de comparação.
Margarida – Nós aqui somos responsáveis pela parte pedagógica e também estamos a par da parte da
gestão dos cursos. Aqui não é como noutros locais, onde os técnicos só lidam com a parte pedagógica. Nós
não, nós temos a responsabilidade das duas partes (…) E isto é importante porque nós sentimos a
associação também como nossa, é um pouco parte de nós, das nossas vidas. Nós somos responsáveis por
vários aspectos, não é como noutros sítios (…) e essa responsabilidade é-nos incutida desde início (…). Eu
penso que isto é muito positivo. Há outras coisas que outros fazem que serão melhores que as nossas, mas
nós normalmente estamos atentos a isso e também, se vemos que é benéfico para nós, não temos problemas
em introduzir aqui esses aspectos (…).

Este tipo de saber manifesta-se também para pensar a acção presente e para agir em
concreto e de imediato. A forma de realizar um ofício de divulgação dos cursos igual à de anos
transactos, ou a escolha do principal critério de selecção dos formadores com base na experiência
passada, são apenas dois exemplos da manifestação deste saber na acção.
Este tipo de saber serve, ainda, para recordar acontecimentos passados que todos
conhecem e dos quais todos se servem para agir, mas não de uma forma tão visível e tão manifesta
como nas situações anteriores. São acontecimentos que vão sendo referidos algumas vezes entre os
técnicos, a maior parte das quais não a propósito de uma qualquer situação concreta que esteja a
ocorrer naquele momento, não se vendo por isso um uso manifesto e imediato desse saber passado
que foi recordado, mas sim no meio de outros acontecimentos que nada têm a ver, pelo menos
aparentemente, com aqueles episódios passados. No entanto, esses acontecimentos passados
acompanham permanentemente os técnicos, os quais fazem uso desse saber sem que tenham de o
expressar. Trata-se de casos que marcaram profundamente a equipa técnica e dos quais se tiraram
lições que foram de tal forma interiorizadas que não há uma necessidade de os fazer
eclodir/explicitar quando tratam de situações parecidas. Detectámos esta dimensão do saber
narrativo em situações que remetem para zonas problemáticas da acção, normalmente para
episódios de problemas com formandos, resultando desses episódios passados um saber que faz
com que haja um relacionamento tipo por parte dos técnicos relativamente aos formandos. E é esse
relacionamento a ter que é recordado de tempos em tempos, através do lembrar das tais situações
problemáticas que os levam a saber que atitude ter no presente.
Associado a este saber pode estar outro também registado, o saber conjecturar, ou seja, o
ser-se capaz de prever situações futuras, recorrendo-se a experiências passadas que permitem
realizar comparações pertinentes para a efectivação desse saber conjectural (Cornu, 2003). No caso
deste saber, o recurso à experiência passada não significa sempre o recurso à experiência colectiva
da equipa, como acontece no saber narrativo, pode dizer respeito apenas ao recurso a experiências
individuais. Também pode acontecer que para além da experiência, o técnico mobilize
conhecimento adicional para poder concretizar o saber conjectural.
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É este tipo de saber que fez com que, por exemplo, uma das técnicas tivesse começado a
tratar de resolver, com muita antecedência, um problema que os seus formandos de um curso
(Electricidade de Instalações) lhe colocaram: como ficarem habilitados como técnicos responsáveis
de instalações eléctricas? Sabendo que o curso em si não permitia tal habilitação, a técnica em
causa começa um processo de busca de informação junto de várias instituições que prevê poderem
dar-lhe a resposta pretendida. Após ter conseguido saber que a instituição que poderia resolver a
questão seria o IEFP, através da realização de exames teóricos e práticos, a técnica diligencia de
imediato no sentido de marcar os referidos exames. Esta sua atitude, ou seja, o tentar tratar desta
questão com antecedência, tem por base experiências passadas que lhe permitem prever, antecipar
o que sucederia nesta situação concreta caso não actuasse como o fez. O comentário que a técnica
fez, sem que lhe perguntássemos nada, após ter realizado toda a sua busca no sentido de solucionar
esta questão vai precisamente no sentido de quem possui o tipo de saber a que nos referimos:
“…estava a ver que nunca mais conseguia (…). Sabe? É que estes exames que têm que ser feitos pelo IEFP
demoram a ser marcados, demoram muito, por isso é melhor fazer as coisas com tempo para não haver
surpresas, para não acontecerem situações como no passado, se não for assim já sei, já estou mesmo a ver
o que aconteceria. Nós já sabemos como isto funciona, até já adivinhamos as coisas, por isso é melhor
fazer assim…”

Estas foram as modalidades do saber identificadas, que diversas vezes são postas em
acção em simultâneo. Como terá ficado entendido, esses saberes podem assumir uma forma
implícita ou explícita. O saber prático ou o saber categorial, por exemplo, são caso de saber
implícito, o saber relacional, o saber dizer, saber declarativo ou o saber justificativo são exemplos
de saberes explícitos. A maior parte desses saberes assume uma forma oral, mas é possível também
identificar alguns deles sob a forma escrita em alguns dos documentos produzidos pelos técnicos,
por exemplo: o saber dizer, ou o saber categorial.
8.1.2. A dinâmica do saber contextual numa comunidade de saber
Abordamos a questão da dinâmica do saber a partir dos seguintes pontos: os usos dos
tipos de saber; a construção e a reconstrução do saber; os diferentes tipos de transferências de
saber, sua circulação e colectivização; e a dimensão temporal do saber. Procuramos mostrar, ao
longo da análise que se segue, como estamos perante uma comunidade de saber.

8.1.2.1. Usos quotidianos do saber

O local de trabalho observado é, como outros, um local de uso, de gestão dos saberes
realizado/a pela equipa técnica. Conforme as situações que encaram assim mobilizam mais ou
menos diferentes tipos do saber contextual. Em muitas das situações vividas estão em jogo vários
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desses saberes que se misturam, assumindo o saber uma forma mesclada, seja pelo uso individual
dos vários tipos de saberes possuídos, seja pelo uso de diferentes saberes realizado na interacção
que os técnicos desenvolvem. Nestes casos é difícil conseguir-se separar os saberes que estão a ser
usados. Vejamos então, de acordo com a observação efectuada, em que situações da prática se
manifestam, com maior frequência, os diferentes tipos de saberes antes identificados.
Nas situações familiares da prática os técnicos mobilizavam para a acção vários desses
saberes. O saber-fazer foi, desde logo, o mais comum neste tipo de situação. É através dele que a
equipa técnica exerce grande parte das suas actividades. O saber categorial foi outro dos saberes
mais visível em situações de rotina de trabalho. Não tão frequente como os anteriores foram as
manifestações do saber dizer, embora tivéssemos presenciado diversas manifestações deste saber
relativas a este tipo de situações da prática, por exemplo quando dois dos técnicos se encontravam a
realizar uma actividade conjunta e iam, entre eles, através dos diálogos que mantinham, realizando
descrições dos procedimentos efectuados. Nesses diálogos foi possível igualmente detectar o saber
declarativo, embora com menor frequência. As manifestações do saber narrativo acompanharam,
em termos de frequência, as do saber dizer.
Foi nas situações complexas da prática da equipa estudada que as manifestações do saber
contextual foram mais visíveis. O saber relacional e o saber dizer foram os saberes que mais
transpareceram nestas situações. Efectivamente, foi em situações de dúvida, de incerteza de um ou
mais dos técnicos que o saber relacional de uns e o saber dizer de outros mais se manifestaram. Foi
igualmente neste tipo de situações da prática que o saber declarativo, o saber narrativo, o saber
estratégico (sobretudo no que toca à sua dimensão avaliativa da acção), o saber justificativo e
também parte do saber-fazer (na dimensão que permite introduzir alterações na acção) se
mostraram relevantes e claramente manifestos. Foi ainda neste contexto de actuação que chegámos
ao saber prático e ao saber conjectural destes actores, embora estes, sobretudo o primeiro, não
transparecessem com tanta facilidade como os anteriores tipos do saber contextual.
Foi nestas situações da prática que o uso combinado, mesclado, de vários tipos de saberes
mais notório se tornou. Foi nestas condições que o conceito de competência de Perrenoud (1999,
2001) e de Le Boterf (2001) ganhou relevância, pois tal conceito remete para a mobilização
combinada de vários recursos, entre os quais os saberes, para se agir mediante situações
problemáticas da acção, e foi precisamente isso que presenciámos em diversas destas situações. Por
exemplo, a previsão do que poderia vir a tornar-se um problema sério no futuro (saber conjecturar)
com base na experiência pessoal e colectiva passada (saber narrativo), que permite realizar essa
antecipação, foi um desses casos.
Independentemente do tipo de situação, é de salientar a importância que neste local
assume a oralidade e as formas de saber que se manifestam através dela. O diálogo foi, sem dúvida,
o principal veículo demonstrativo desses saberes.
O Quadro seguinte mostra-nos os usos dos saberes observados, tendo em conta o tipo de
situação da prática em causa. Como se pode ver, alguns saberes são mobilizados nas diferentes
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situações. A ordem pela qual os saberes aparecem corresponde, grosso modo, à ordem pela qual
mais eles se manifestaram aos olhos do observador, ou seja, mais visíveis se tornaram, nas
situações referidas. O que quer dizer que, por exemplo, embora o saber prático tivesse estado
presente em diversas situações da prática, as suas manifestações foram muito menos frequentes que
as de outros tipos de saberes que mais facilmente se explicitam.
Quadro nº 70 – Usos dos saberes em diferentes situações da prática
Situações familiares
- Saber-fazer
- Saber categorial
- Saber dizer
- Saber narrativo
- Saber declarativo

Situações complexas
- Saber relacional
- Saber dizer
- Saber declarativo
- Saber narrativo
- Saber estratégico
- Saber justificativo
- Saber-fazer
- Saber conjectural
- Saber prático

8.1.2.2. A construção e a reconstrução do saber

Para além dos usos em si, a dinâmica do saber manifesta-se também pela construção e
reconstrução do saber. Para esse processo contribuem as diferentes fontes de saber da equipa
técnica. De uma forma geral identificámos fontes internas e fontes externas de saber. Das primeiras
fazem parte o saber colectivo da equipa técnica, que se manifesta na interacção entre os seus
membros. Há também o saber interno, que resulta da própria acção de todos os técnicos em geral e
de cada um em particular, ou seja, a fonte de saber pode ser o próprio técnico através da acção que
individualmente produz. Há ainda o saber que resulta de outros actores que pertencem àquele local
de trabalho, referimo-nos, em particular, ao saber que o pessoal administrativo, que de mais perto
lida com as questões orçamentais e contabilísticas, por vezes transmite aos técnicos.
As fontes externas de saber dizem respeito a todo um conjunto de actores externos àquele
local de trabalho que colaboram com a equipa técnica e que com isso vão introduzindo saberes
novos naquele contexto. É o caso dos formadores que, por vezes, “introduzem” instrumentos de
trabalho oriundos de outras organizações com as quais também colaboram, ou partilham com a
equipa técnica formas diferentes de fazer actividades similares, também com base no que é feito
noutros locais, por exemplo dando conta da forma diferente como determinado instrumento,
enviado pelas entidades gestoras dos cursos, está a ser usado nesses locais. Caso a equipa técnica
conclua que tais instrumentos ou tais formas diferentes de fazer vêm enriquecer o saber local,
adopta esses contributos. Os técnicos de informática que colaboram com a equipa técnica também
inserem algum saber naquele local, por exemplo através da inclusão de uma fórmula que permitiu
aos técnicos a realização mais célere e rigorosa do controlo do cumprimento dos cronogramas de
formação planeados. Há ainda colaboradores, alguns dos quais pertencentes a instituições do ensino
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superior, que vêm realizando alguns estudos de caracterização geral da zona de actuação da equipa
técnica, de caracterização/avaliação do trabalho realizado pela ONGDL em causa, entre outros,
cujos resultados vão sendo utilizados em algumas da actividades que a equipa realiza.
As diversas parcerias em que participam, quer as de âmbito local (Câmaras, Juntas de
Freguesia, Centro de Emprego, Centro Regional de Segurança Social, entre outras instituições), as
de âmbito nacional (ANIMAR, entre outras) e até algumas de âmbito internacional, são fontes de
diversos tipos de informações e de trocas de experiências, algumas das quais vão sendo adoptadas e
adaptadas pela equipa técnica. Os técnicos de outras ONGDL com actividades similares, com os
quais, por vezes, partilham experiências são também outra das fontes externas de saber. O mesmo
se pode dizer dos técnicos das entidades gestoras dos cursos, que elucidam, de quando em vez, a
equipa técnica relativamente ao como fazer determinado aspecto relativamente ao qual existe
algum tipo de dúvida. E, por fim, identificámos como fonte externa de saber o conhecimento
abstracto que é recontextualizado no local de trabalho, seja pelas procuras individuais que cada
técnico faz desse conhecimento, seja pela participação em diversos tipos de eventos de educação
não formal.
Em toda esta dinâmica de construção e reconstrução do saber, mais propriamente no que
toca à introdução de modificações nas rotinas, assume especial relevo o saber-fazer, através da sua
dimensão que remete para o saber realizar alterações na prática.
Nesse processo tem um papel fundamental o tatonear, o experimentar, o reflectir,
mecanismos através dos quais se efectuam as tais a adaptações e alterações da acção, procurando
ver se dessa nova forma de fazer resulta uma melhoria da própria actividade. Na base deste
procedimento está, muitas vezes, a detecção de uma anomalia ocorrida na acção, a partir da qual se
introduzem as alterações experimentais nessa mesma acção.
Esta forma de actuar, o tatonear, o experimentar e processos reflexivos que o
acompanham, é indicada como um mecanismo de criação de saber e fonte de aprendizagem
(AAVV, 2000). Este processo não é apenas cumulativo e feito em linha recta, faz-se também de
recuos, de retornos a partes do fazer e saber anteriores, é, enfim, um processo complexo e
multidimensional. O 12º episódio, bem como as frases que se lhe seguem, proferidas por um dos
técnicos a propósito da nova forma de organização das actividades extracurriculares, anteriormente
transcritas, são exemplos que nos remetem para esse caminho.
Muitas destas alterações, muito deste sentido procedimental do saber (Caria, 2003a) e
seus processos reflexivos, são postos em prática com base no reportório de saber colectivo da
equipa. Ou seja, é a partir do que já existe, do saber colectivo constituído, que as alterações e
adaptações se fazem, que o processo de construção e reconstrução do saber se efectua. Mas essa
não é a única forma de pôr em prática esta dimensão do saber, e com isso desenrolar o processo a
que nos referimos. Foram identificadas mais duas formas: (1) a alteração do procedimento com
base na criatividade de um ou mais do que um dos técnicos, sem que haja recurso ao reportório
colectivo; (2) a alteração do procedimento feita a partir da introdução e adaptação de formas de
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fazer e/ou de instrumentos de trabalho exteriores àquele local. Também ocorre a construção ou
reconstrução do saber a partir do recurso combinado de duas ou até de três fontes do saber em
construção. Por exemplo, a transformação de um instrumento de trabalho existente (uma ficha de
avaliação dos formandos acerca da formação tida) realizada com base na combinação da
criatividade de um dos técnicos com a procura de fontes externas de saber (conhecimento
abstracto) que o ajudaram a efectuar a tal modificação, é um desses casos.
Estas transformações podem dizer respeito a alterações dos procedimentos em si, ou seja,
das formas de realizar determinada acção na sua generalidade, como, por exemplo: as alterações
que tem sofrido a forma de se realizar o processo de RVC dos formandos; as modificações na
forma de concretizar a selecção de formandos; a alteração na organização das actividades
extracurriculares; as modificações no processo de acompanhamento dos formandos que se
encontram a realizar formação em contexto real de trabalho; entre outras. A construção e a
reconstrução do saber podem dizer respeito também a instrumentos de trabalho de determinada
acção, sem que isso afecte obrigatoriamente a realização dos procedimentos como um todo.
Normalmente, ambos os tipos de modificação (no procedimento ou num instrumento) andam
associados, mas há casos de transformação dos procedimentos sem que tenha havido qualquer
introdução, transformação ou criação de instrumentos de trabalho.
Nos casos relativos aos instrumentos de trabalho, quer eles impliquem ou não a
modificação da forma de concretização da acção na sua generalidade, detectámos quatro tipos de
situações: (1) a criação de raiz de um instrumento de trabalho (por exemplo uma grelha de autoavaliação dos formandos, alguns dos instrumentos usados para a realização do RVC, ou uma ficha
destinada aos formandos que vão iniciar a formação em contexto real de trabalho); (2) a
transformação de instrumentos de trabalho já existentes com vista a uma utilização igual ou similar,
podendo ou não o instrumento em causa ter sido originalmente criado pelos técnicos (por exemplo,
as adaptações realizadas nas entrevistas de selecção de formandos, nos questionários ou entrevistas
de diagnóstico da formação/levantamento de necessidades de formação, nos registos de préinscrição dos formandos, ou nas grelhas de auto-avaliação dos formandos e de todo um outro
conjunto de instrumentos de avaliação da formação dos formando e dos formadores usados pelos
técnicos); (3) a criação/transformação de instrumentos de trabalho, ou seja, a criação parcial de um
instrumento de trabalho realizada com base na transformação de um outro já existente e que era
usado para finalidades diferentes das do novo instrumento (por exemplo, a criação parcial de uma
entrevista de selecção de formandos realizada com base em entrevistas de diagnóstico de
necessidades e de caracterização geral das populações alvo da entidade em causa); (4) e a
adaptação/transformação de novos de instrumentos de trabalho com origem externa e que não
foram ainda usados (por exemplo, instrumentos de avaliação a serem usados pelos formadores).
Estas alterações nas formas de fazer levam, diversas vezes, a que seja necessário efectuar
um processo de renegociação da linguagem colectiva, ou seja, do saber categorial colectivo.
Portanto, sempre que a linguagem colectiva é “abalada” por algum motivo, nomeadamente o que se
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refere a algum novo procedimento ou instrumento de realização do procedimento, assiste-se a um
processo de renegociação dessa linguagem e dos respectivos saberes e, dessa forma, realimenta-se
o saber colectivo da comunidade de saber que a equipa técnica constitui. A conversa seguinte
ilustra esta situação.
17º episódio - As grelhas
Investigador – Cristina, tenho notado que vocês usam muitas siglas e também certos termos para falarem
uns com os outros.
Cristina – É, é verdade. Nós falamos muito por siglas, é mais fácil, facilita-nos, já sabemos do que estamos
a falar. É o SA, que é o Sistema Aprendizagem (...)
Investigador – Pois, e também termos, palavras que resumem certos procedimentos.
Cristina – Sim, também usamos algumas palavras. Por exemplo, ontem eu estava a falar nas grelhas,
lembra-se, com a Sílvia.
Investigador – Sim, sim.
Cristina – Pronto, eu disse grelhas e ela perguntou, “mas que grelhas?”. E isto porquê? Porque eu ainda
uso o termo grelhas para me referir aos instrumentos da planificação dos temas de vida que era os termos
que usávamos antes. Ela, como já veio mais tarde, já usa os termos novos vindos da ANEFA, por exemplo,
construção curricular (...). Isto é mais ou menos como nós os adultos e as crianças com o euro e o escudo.
Nós como usámos o escudo durante muito tempo temos mais dificuldades que elas, porque elas não
usaram nunca o escudo, não o conhecem e entram logo no euro, nós temos tendência para comparar ainda
com o escudo. É mais ou menos o que se passou.
Investigador – Pois. Eu acho que quando falaste nas grelhas ela pensou nas grelhas de análise do dossier
pessoal do RVC.
Cristina – Pois foi, porque esse é outro instrumento novo que veio com esse nome, é por isso. Mas é assim,
nestas situações quando há uma dúvida perguntamos uns aos outros “do que estás a falar?”, e depressa
nos tornamos a entender. Isto acontece em situações destas, quando há a introdução de novas palavras
que se referem a instrumentos ou outra coisa, mas pouco tempo depois já sabemos todos do que estamos a
falar e isso facilita muito, quer as siglas, quer as palavras. Mas nesse caso concreto das grelhas e da
construção curricular isso ficou a dever-se a eu ter estado de licença de parto...

Portanto, estes casos dão conta da forma como o próprio saber colectivo se vai formando
e reformando, mostram, por exemplo, como a construção ou a reconstrução de um saber-fazer tem
implicações no saber categorial do grupo, o que quer dizer que a alteração de um dos saberes que
constitui o saber colectivo tem ou pode ter influência em todos ou pelo menos em parte dos
restantes saberes. De uma forma resumida, afirmamos que o processo de construção e reconstrução
do saber desta comunidade de saber assenta na experimentação, na reflexão e na negociação de
sentido realizado pelos seus membros, e que esse saber que se vai construindo pode, ou não, partir
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do saber constituído mas acaba sempre por contribuir para realimentação deste último. O diálogo
colaborativo entre os membros da equipa técnica assume em todo este processo um papel
fundamental, pois é através dele que se realiza e se exterioriza grande parte da construção e
reconstrução do saber colectivo. O esquema seguinte procura ilustrar a forma como naquele local o
saber se vai construindo e reconstruindo.
Fontes do saber em construção/reconstrução

Fontes internas: criatividade dos actores, saber colectivo

Fontes externas: formadores,

constituído…

parceiros, conhecimento
abstracto…

Saber em construção/reconstrução
Processos implicados: experimentação; reflexão;
negociação
Figura nº6 – A construção e reconstrução do saber

8.1.2.3. As transferências de saber

Claramente ligadas ao processo de construção e reconstrução do saber local estão as
transferências de saber, a sua circulação interna e a sua generalização. Identificámos dois grandes
tipos de transferências de saber no local estudado: as que se realizam entre contextos diferentes de
actuação, mais precisamente as que se fazem de fora para dentro do local de trabalho em análise; e
as que se realizam dentro do próprio contexto de actuação. Em algumas das modalidades destes
tipos estão implicados os próprios usos de alguns dos saberes contextuais anteriormente definidos.
As transferências entre contextos têm basicamente dois veículos de entrada no local em
análise: as que são efectuadas directamente pelos elementos da equipa técnica e aquelas que são
feitas através de actores externos ao local de trabalho. No primeiro caso, podemos assistir à
mobilização de saberes que foram adquiridos noutros contextos de trabalho e que vão sendo
recontextualizados para se agir no actual local de actividade. Trata-se de casos de transferência e
recontextualização de saberes entre contextos de trabalho, em que os saberes adquiridos
anteriormente vão sendo accionados no novo contexto e, dessa forma, vão-se introduzido no local
em causa novos saberes, que vão sendo apreendidos pelos restantes elementos da equipa técnica.
Entre os membros da equipa técnica, este tipo de mobilização do saber foi mais visível em dois
deles: um com experiência de trabalho anterior na área da segurança social, o que lhe permitiu usar
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muito do saber aí adquirido no novo contexto de actuação, que tem um público-alvo muito
semelhante (o 14º episódio, antes descrito, leva-nos para esse caso); e o outro com uma vasta
experiência de trabalho passado e presente em educação de adultos.
Os técnicos transferem ainda saberes adquiridos noutros locais pelo trabalho de parceria
que desenvolvem com outras instituições (outras práticas e experiências de trabalho) e pela
mobilização de conhecimento adquirido em contextos de formação académica ou outra que
recontextualizam no seu local de trabalho.
O saber de outros contextos é também introduzido no local pela acção directa de actores
externos, como seja, entre outros: o caso dos saberes transmitidos pelos técnicos das entidades
gestoras, por exemplo a propósito da elucidação feita acerca da forma como preencher determinado
formulário; ou o caso do saber-fazer transmitido por diversos tipos de colaboradores, por exemplo
no que diz respeito à construção de instrumentos de diagnóstico de necessidades da formação das
populações156.
No que toca às transferências contextuais, destacamos as que se efectuam entre situações
distintas ou similares realizadas por um ou mais técnicos e as que ocorrem entre pares.
No primeiro caso referimo-nos a mobilizações de saberes adquiridos e usados em
anteriores situações de trabalho para situações presentes e até para pensar e prever situações ainda
não vividas. Essas transferências podem, como dissemos, ocorrer entre casos semelhantes, como
seja: a tentativa de resolução de um problema com formandos com base no procedimento efectuado
no passado para solucionar um problema semelhante então ocorrido; ou a realização de uma
actividade com base no saber já usado para a concretização do mesmo tipo actividade em situações
anteriores, como é o caso, por exemplo, da realização do actual plano de formação com base nos
saberes usados para fazer os anteriores. Este tipo de transferências, que pode fazer uso do saber
narrativo e, de uma forma mais global, do saber reportório, remete para o que Frenay (1996)
designa por transferências de baixa gama, que são usos automáticos dos saberes anteriores assentes
na memorização.
As transferências de saberes entre situações diferentes, exigem um nível de abstracção e
de reflexão não exigido nos casos anteriores. O uso de saberes anteriormente adquiridos não chega,
muitas vezes, para tratar de situações diferentes. Tal fez com que os técnicos tivessem, nestes
casos, de combinar o seu saber anterior com a procura de outro tipo de saber, com a procura do
saber de actores externos ao local, e inclusive com a procura e uso de conhecimento abstracto que
reconxtualizaram para efectuar determinada actividade. O caso mais visível deste tipo de
transferência combinada foi aquele que presenciámos na concretização da candidatura para a
acreditação da formação da entidade, na qual os técnicos mobilizaram o seu saber reportório
anteriormente usado para realizarem outros tipos de candidaturas, nomeadamente através da
consulta de documentos por eles escritos, procuraram e usaram o saber dos técnicos do INOFOR
156

Este tipo de transferências coincide, em parte, com o que antes designámos por fontes externas de saber deste
contexto de trabalho.
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que os foram elucidando relativamente a alguns aspectos do como fazer, e procuraram e usaram
conhecimento abstracto, por exemplo para descreverem os tipos de avaliação que efectuavam.
As transferências de saberes entre situações no mesmo contexto remetem ainda para
outro aspecto, ou para um outro tipo de distinção: a transferência pode realizar-se por sucesso ou
por insucesso de acções e saberes anteriores. Ou seja, quando os saberes usados em situações
passadas semelhantes às que se colocam no presente aos técnicos tiveram êxito, realiza-se a
mobilização desse saber para a situação presente, usa-se o mesmo saber e o mesmo procedimento.
Mas quando o saber usado no passado para realizar uma qualquer acção semelhante à do presente
não teve êxito, usa-se esse saber para pensar a acção da situação actual e procede-se de forma
diferente. Um destes casos foi a forma alternativa como passaram a organizar as reuniões do
“grupo dinamizador”, que é um grupo constituído por técnicos, formadores e formandos que tem
como incumbência tratar de parte das actividades extracurriculares, como dissemos antes.
As transferências contextuais de saberes não ocorrem apenas nos sentidos acabados de
enunciar, elas ocorrem também, como acima referimos, entre os técnicos. As trocas de saberes
entre os técnicos correspondem à modalidade de transferência mais presenciada durante o tempo
que decorreu a investigação. Nela estão presentes vários usos dos tipos do saber contextual antes
identificados, como seja o saber relacional, o saber dizer, o saber declarativo, entre outros. As
trocas de saberes dizem respeito aos mais diversos aspectos e fazem-se, normalmente, dos técnicos
mais experientes em determinada área do trabalho para os menos experientes nessas mesmas áreas.
Essa partilha do saber pode referir-se, entre outros aspectos: às formas de resolução de
problemas com formandos, formadores, ou de outro tipo qualquer; ao como fazer determinada
acção, desde a redacção de um ofício, à realização do RVC, à efectuação de reuniões com
formadores, à concretização da selecção de formadores e formandos, à realização de actas de
reuniões de júri do processo RVC, à realização de contratos com formandos e formadores, ao como
organizar visitas de estudo; ao esclarecimento sobre o que é determinado instrumento de trabalho,
para que serve e em que altura deve ser usado; ao como classificar determinado tipo de curso
desenvolvido; e aos esclarecimentos sobre a linguagem e metodologias especificas de determinados
tipos de cursos. Estas e outras trocas de saberes vão no sentido de quem sabe para quem não sabe e
procura o saber junto de quem o detém. Mas há um outro sentido das trocas de saber, que é o que
vai de quem teve determinada experiência positiva ou negativa e transmite o saber que adquiriu
com a experiência tida aos colegas, sem que estes lho tenham pedido.
As trocas de saberes entre técnicos traduzem-se, muitas vezes, na explicitação do saber
implícito, pois quem procura saber faz com que quem sabe explicite o seu saber através do dizer,
do mostrar, do explicar, do comparar e, dessa forma, vai-se transmitindo e circulando o saber e
aprende-se neste local, naquela comunidade. A explicitação do saber implícito é, sem dúvida, uma
das principais formas através das quais se vai construindo o saber colectivo, precisamente através
da passagem do saber individual implícito para um saber explícito e colectivo, que passa a ser parte
integrante da comunidade de saber. Isto não quer dizer que esse processo de explicitação e
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aprendizagem seja fácil de se realizar. Como disse uma das técnicas numa conversa que
mantivemos:
(...) quando vim para aqui li tudo o que aí havia sobre as orientações da ANEFA e aprendi, mas aquilo não
responde a tudo, nem nada que se pareça e portanto tudo o resto que aprendi, que foi a maior parte e o
mais importante, foi vendo como as minhas colegas faziam, ouvindo-as, perguntado (...). Eu tenho
aprendido com as minhas colegas, sobretudo com a Joana que é quem mais experiência tem destes cursos
e, às vezes, até é engraçado porque ela fala das coisas como se eu já soubesse. Aquilo é tão natural para
ela, já tem os procedimentos tão interiorizados, que eu tenho de lhe perguntar várias vezes para ela
conseguir explicar como se faz determinada coisa, ou para me explicar o que é isto ou aquilo (...), mas
tenho aprendido muito com ela e com os meus colegas, isso sem dúvida...

A intensidade destas trocas de saberes é variável. É em alturas complexas da prática
individual ou colectiva que a circulação do saber é mais forte. É quando a incerteza colectiva
quanto ao que e como fazer surge (como foi o caso da acreditação da formação) ou quando surge a
dúvida de algum dos técnicos relativamente ao que, como, quando e através de que instrumentos de
trabalho deve realizar uma actividade que nunca fez ou como deve procurar resolver algum
problema, é nestas alturas que a intensidade das trocas de saberes entre os técnicos atinge o seu
ponto mais elevado.
Esta modalidade de transferência contextual corresponde à principal forma de circulação
e colectivização do saber no contexto observado. É sobretudo através dessas trocas de saberes que a
generalização do saber ocorre, que a comunidade de saber se vai constituindo. O modo mais
comum de tal ocorrer é através da procura, por parte de quem vai começar a fazer algo que nunca
fez, dos saberes necessários para desenvolver a sua acção junto dos colegas que já a fizeram ou
fazem e detêm os saberes necessários. Mas há variações no processo de colectivização do saber
feito através destas trocas de saberes entre pares. Também acontece que quem introduz uma
alteração na forma de fazer uma determinada actividade, seja pela criação de um novo instrumento
de trabalho, seja pela alteração da ordem dos procedimentos estabelecidos, por exemplo, divulgue
essa modificação junto dos colegas de forma gradual no decorrer do dia-a-dia ou num momento
específico e de forma geral, como é o caso das divulgações realizadas nas reuniões da equipa
técnica. O que costuma acontecer nestes casos, e se a alteração produziu um efeito positivo, é a
gradual ou imediata alteração na forma de fazer e logo do correspondente saber-fazer colectivo157.
Estas trocas de saberes demonstram o papel activo dos técnicos no seu relacionamento com o saber,
a que diversos autores se têm referido noutras circunstâncias (Pain, 1990; Beillerot, 1998;
Perrenoud, 1999, 2001; Charlot, 2000; entre outros).

157

A colectivização do saber acompanha a colectivização do fazer a que antes, no capítulo anterior, nos referimos e
que identificámos como uma das regras de acção dos técnicos estudados.
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8.1.2.4. A dimensão temporal do saber

Estas transferências de saberes estão, normalmente, ligadas ao fazer e ao momento do
fazer. Esta é, sem dúvida, outra das principais características do saber deste contexto de trabalho.
Portanto, o saber está intimamente relacionado com a dimensão temporal do fazer, isto é, é na
altura do fazer, ou muito próximo do fazer, que se procura aprender o saber, o saber-fazer,
normalmente. O 15º episódio, acima transcrito, dá conta de uma situação exemplificadora deste
formato: a Margarida estava a preparar uma reunião que ia ter naquele dia com os formadores e
perante a dúvida, a zona indeterminada da prática (Schön, 1992), recorreu, na altura, aos seus
colegas. A confirmação desta característica foi sendo dada, diversas vezes, pelos técnicos quando
interrogados sobre algo, davam respostas do género: “sinceramente não sei, ainda não fiz nenhum
relatório”, “não, não conheço esses materiais, ainda não fiz nenhum RVC”, “não sei, ainda não
cheguei a essa fase, por isso não sei o que isso é. É melhor perguntar à Cristina ou à Joana
porque elas já fizeram isso”, “não sei, nunca fiz nenhum EFA até ao fim e ainda não passei por
essa fase. Sei que aquela caderneta é para entregar aos formandos, agora esses documentos, não
sei, não sei como esse registo se faz”.
A dimensão temporal do saber não se esgota neste aspecto. Há saberes que perduram
mais que outros. Este aspecto tem a ver com a duração da actividade em si, ou seja, quanto mais
tempo se faz algo mais o saber, ou saberes correspondentes se vão interiorizando, mais implícitos
se tornam, acompanhando o actor durante mais tempo.
A duração do saber tem a ver também com o significado que o saber assume para o actor,
isto é, há acontecimentos profundamente marcantes, positivos ou negativos, na acção dos técnicos
que nunca mais se esquecem e que são mobilizados frequentemente para pensar o presente e para
agir sobre ele. Tais acontecimentos podem ser colectivos ou individuais, mas nestes casos o comum
acontecer é que quem viveu tal facto o exteriorize e procure transmitir aos colegas os saberes daí
resultantes. Muito do saber narrativo é feito destes acontecimentos. O episódio seguinte remete-nos
para a permanência do saber fruto de uma experiência significativa.
18ºepisódio - A duração do saber
A Margarida acaba de ter mais um problema com formandos. Após explicitar junto dos colegas a situação e
com eles tentar chegar a uma forma de actuação capaz de resolver o problema, comenta comigo.
Margarida – Sabe, isto é muito engraçado. Esta relação com os formandos é uma coisa. Só se lembram do
que lhes interessa (…)
Investigador – Pois é. O Jaime, numa conversa que tivemos, também me disse que havia vários problemas
com os formandos e que era difícil gerir essas situações.
Margarida – É verdade, é difícil, é muito difícil (…). Sabe, às vezes é bom manter uma certa distância em
relação aos formandos, não nos envolvermos demais. Eu, logo no início do meu trabalho que começou
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com o programa Integrar, já foi há uns anos, vivi uma situação muito complicada. Nesse programa
fizemos um trabalho de terreno muito intenso (…). Eram 15 formandos e eu e a minha colega da altura,
que agora já cá não está, envolvemo-nos muito com eles, ajudávamos a resolver vários problemas que eles
iam tendo. Mas, no fim do curso aconteceu uma coisa que me deixou de rastos. Organizámos um almoço
com os formandos, com o presidente da associação e com outros convidados (…). Estávamos a almoçar e
uma das formandas, nunca mais me esqueço do nome dela, a senhora Alice, dirigiu-se à nossa mesa e a
mim directamente e começa a disparatar, foi um momento muito duro – “porque isto é uma vigarice, afinal
nós não vamos ter emprego nenhum, vocês enganaram-nos” – coisas assim do género. Tentei acalmá-la e
explicar-lhe que ninguém lhes prometeu emprego, que lhes falámos em estágio e possibilidades de virem a
ficar empregados, o que efectivamente veio a acontecer com a maior parte deles. Bom, mas não adiantei
nada, ela continuou a disparatar. Eu fiquei tão surpreendida, eu não tinha experiência quase nenhuma de
trabalho, foi um choque muito grande (…). Mas aprendi muito com essa situação, com essa minha
primeira experiência de trabalho, nunca mais me esqueci e é por isso que agora sei que não nos devemos
envolver em demasia com os formandos.
Investigador – Pois é, às vezes temos algumas surpresas.
A Joana, que entretanto tinha entrado e acompanhado parte da conversa, diz:
Joana – Ah, já sei do que estás a falar, é da senhora Alice, não é?
Margarida – É.
Joana – Pois é, o relacionamento demasiado próximo com os formandos prejudica a nossa acção.

8.1.2.5. Elementos de síntese

Terminamos esta secção referindo-nos a alguns dos principais elementos nela
enquadrados. A figura que se segue mostra, sob a forma de esquema, parte do dinamismo do saber
do contexto observado.

Transferências do saber

Dinâmica
temporal do
saber
contextual

Construção/reconstrução do saber

Usos do saber
Figura nº7 – Manifestações da dinâmica do saber contextual

Nesta figura estão representadas as dimensões através das quais esse dinamismo se
manifesta. No entanto, não se trata ainda de um esquema completo, o qual será apresentado adiante.
Realçamos o facto de estarmos, em nosso entender, na presença de uma comunidade de
saber, ou seja de uma equipa que possui um saber colectivo, que se usa em várias circunstâncias e
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que vai sendo realimentado pelos seus técnicos através dos processos de construção e reconstrução
desse saber, nos quais assume papel fundamental a entreajuda, a partilha, enfim o forte trabalho
criativo em equipa.
A dimensão colectiva do saber está presente em muitos das modalidades do saber antes
identificados, assim pode-se falar dum saber narrativo colectivo, dum saber categorial colectivo, ou
de um saber-fazer colectivo. Mas isto não nega a diferenciação de saberes entre os técnicos. Ou
seja, apesar de existir um saber colectivo, um reportório colectivo de saber, ou, usando uma outra
designação, uma memória colectiva, existem igualmente saberes específicos. Por exemplo, há
técnicos que estão mais próximos que outros da filosofia e metodologia dos cursos EFA, há
técnicos que conhecem melhor que outros certos públicos158, há técnicos que conseguem melhor
que outros resolverem situações complexas, há técnicos que dominam melhor que outros os
aspectos normativos, formais dos procedimentos. Esta diferenciação, esta heterogeneidade de
saberes, na homogeneidade existente, é reconhecida pelos próprios quando, por exemplo, algum
deles diz: “se ela aqui estivesse arranjava já uma solução para isso”, “ela tem sempre solução
para tudo”, ou “isso é melhor perguntar à Joana porque ela é que está mais por dentro dos EFA”.
Portanto, o facto de falarmos em comunidade de saber não elimina a heterogeneidade. Na
verdade, essa diferenciação é fonte de realimentação do saber colectivo. Esses saberes específicos
partilham-se, muitas vezes, à medida que quem necessita de algum tipo de saber o solicita junto de
quem o possui. Efectivamente, a principal fonte de saber para quem vai começar a realizar uma
actividade é o colega, ou colegas, que já a realizaram, como vimos antes. É, sobretudo, desta forma
que o saber circula e se colectiviza. Para além desta e de outras de fontes internas saber existem
também fontes externas. É da conjugação e da relação activa dos técnicos com as diversas fontes de
saber que se forma o saber colectivo, a comunidade de saber, que é, como dissemos no capítulo
anterior, parte integrante da comunidade de prática.
Enfim, estes técnicos não têm uma relação com o saber que assenta apenas na sua
transmissão e acumulação. A sua relação com o saber é dinâmica, é uma relação activa, eles
procuram, transformam, criam e usam o saber no seu quotidiano, eles participam na construção e
reconstrução do saber colectivo posto em acção, como pensamos ter mostrado.

8.2. O CONHECIMENTO ABSTRACTO E A RECONTEXTUALIZAÇÃO PEDAGÓGICO-PROFISSIONAL
Até aqui demos realce ao saber contextual dos técnicos. Apenas superficialmente nos
referimos à presença do conhecimento abstracto no contexto de actuação da equipa estudada,
embora tenhamos deixado já claro que o uso do conhecimento abstracto é uma realidade inegável.
É agora o momento de procurarmos mostrar as formas como ele se manifesta.
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Confrontar último parágrafo do episódio nº 14.
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Abordamos a questão do conhecimento abstracto a partir: dos veículos através dos quais
esse conhecimento chega ao contexto de actuação dos técnicos; da identificação de diferentes
modalidades do conhecimento abstracto encontrados em contexto; da mobilização dessas
modalidades nos diferentes tipos de actividades dos técnicos; e a partir da identificação dos tipos de
usos propriamente ditos dessas modalidades, efectuados pelos mesmos actores, procurando ver até
que ponto tais modalidades são ou não alteradas, no exercício da sua mobilização no contexto de
actuação, relativamente aos seus locais de produção e/ou recontextualização originais.
Procuramos enquadrar o tratamento desta questão tendo em conta duas características
marcantes do local de trabalho observado, características que se articulam: o peso normativoburocrático do trabalho e o enquadramento institucional a que as tipologias de educação de adultos
praticadas estão sujeitas. A abordagem a esta questão será feita, portanto, dando relevo aos usos
relacionados com a acção decorrente da normatividade da mesma e das estruturas de informação
que a enformam.
Na verdade, a par da normatividade da acção a que nos referimos antes, existem
estruturas de informação (Lash, 2000a, 2000b), que balizam o tipo de educação de adultos a
realizar. Quer dizer, a filosofia das acções a desenvolver, ou de grande parte delas, está já definida
à partida por essas estruturas que compõem aquilo a que Bernstein (1993, 1998) chama campo de
recontextualização do discurso pedagógico oficial, que no caso concreto será formado pelo
conjunto de técnicos da ANEFA/DGFV, do INOFOR, do IEFP e também do POEFDS que
realizam esse trabalho de recontextualização (portanto de transformação dos discursos do campo de
produção em discurso pedagógico) nesse campo intermédio que está situado, de acordo com o
pensamento do autor citado, entre quem produz determinadas construções teóricas acerca destes
assuntos e quem aplica, no campo de reprodução do discurso, esse tipo de conhecimento, entretanto
reconstruído pelos técnicos das tais estruturas intermédias/recontextualizadoras do discurso
pedagógico oficial.
Tal materializa-se, por exemplo, na definição prévia da concepção de alguns cursos
(cargas horárias, programas, etc.), no fornecimento de documentos enquadradores das filosofias e
metodologias subjacentes aos tipos de educação de adultos a desenvolver e no fornecimento de
instrumentos de acção concretos (instrumentos de mediação do processo de RVC, grelhas de
construção curricular, grelhas de análise do dossier pessoal do processo RVC, entre outros). É a
este tipo de documentos e instrumentos de actuação que Apple (1989, 1996, 1997) chama textos,
através dos quais se realiza o controlo técnico do trabalho, conforme vimos a propósito da sua
análise da profissão dos professores159. Esse material é fornecido através de produção escrita, seja
159

Os vários documentos fornecidos pela ANEFA, com títulos como “Cursos de Educação e Formação de Adultos –
Orientações para a Acção”, “Educação e Formação de Adultos. Referencial de Competências-Chave. Vol. I e II”,
“Reconhecimento e Validação de Competências – Manual de Apoio à intervenção”, pelo IEFP com o “Referencial
de Formação”, ou ainda pelo INOFOR intitulado “Classificação de Áreas de Formação (documento de trabalho),
são apenas alguns dos vários exemplos do tipo de “Textos” que orientam a acção da equipa técnica estudada. No
Anexo 6 apresentamos uma lista mais completa deste tipo de documentos e também de alguns instrumentos de
actuação.
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pelos documentos tradicionais, seja através da disponibilização da informação nos “sites” dessas
estruturas, e através de acções de formação por elas organizadas.
Portanto, e seguindo a linha de raciocínio de Bernstein (1993, 1998), a acção da equipa
técnica estudada situa-se no campo de reprodução do discurso pedagógico e é enquadrada por um
campo de recontextualização do discurso pedagógico oficial que define/selecciona o quê e o como
do discurso produzido no campo de produção. De acordo com esse modelo, aos técnicos cabe
essencialmente reproduzir o discurso recontextualizado no campo intermédio. O campo de
recontextualização é formado por estruturas de informação directamente dependentes do Estado e,
no caso concreto, de dois Ministérios: o IEFP, o INOFOR, e o POEFDS dependiam na altura da
realização da investigação do Ministério de Trabalho e da Solidariedade; a ANEFA/DGFV
dependia desse mesmo Ministério e do Ministério da Educação. Este forte predomínio do
Ministério do Trabalho é demonstrativo da força da formação profissional no campo da educação
de adultos.
A figura que se segue procura representar o que acabámos de referir e apoia-se no
pensamento de Bernstein (1993, 1998).
Ministério do Trabalho e da Solidariedade + Ministério da Educação

Campo de recontextualização do discurso pedagógico oficial

Estruturas de Informação

ANEFA/DGFV

IEFP

POEFDS

INOFOR

Campo de reprodução do discurso pedagógico oficial: equipa técnica
Figura nº 8 – Campos de recontextualização e de reprodução do discurso pedagógico oficial

Como vemos, a figura preconiza uma ideia hierarquizada e rígida da relação com o
conhecimento, na qual aos técnicos apenas cabe reproduzir o discurso recontextualizado, como
dissemos. Mas será apenas esse o seu papel na relação que mantêm com o conhecimento? Esta é a
pergunta geral à qual procuramos responder, pergunta que desdobramos assim: perante um trabalho
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tão normativo e perante a existência de um campo de recontextualização do discurso pedagógico
oficial, que tipos de usos do conhecimento abstracto realizam os técnicos? Existe espaço para o uso
do conhecimento abstracto que não seja apenas aplicativo e reprodutor das estruturas de informação
pertencentes ao campo de recontextualização oficial, que orientam o tipo de educação de adultos
desenvolvido? Realizam os técnicos, eles próprios, um trabalho de recontextualização através de
processos reflexivos assentes numa lógica contextual que lhes permite efectuar usos alternativos do
conhecimento abstracto externamente produzido? Até que ponto essas estruturas de informação são
elas próprias potenciadoras de uso do conhecimento abstracto?
8.2.1. Veículos e modalidades do conhecimento abstracto em contexto
O conhecimento abstracto chega ao local de trabalho através de diversas formas, de
diferentes actores, e alude a matérias diversas adquiridas em contextos de formação também
distintos. Antes de especificarmos as formas através das quais os técnicos contactam com
conhecimento abstracto, convirá relembrar o seu conceito, pois ele permite realizar parte da
identificação das mesmas. Este tipo de conhecimento refere-se «à informação-conteúdo contida em
enunciados escritos especializados (que podem ser objecto de manipulação oral) e que assumem
uma configuração que tradicionalmente tende a considerá-los como textos (ou representações
gráficas) científicos, filosóficos, técnicos, ideológicos, literários, etc.» (Caria, 2005b:22).
Destacamos dois aspectos do conceito: o formato escrito deste tipo de conhecimento,
produzido por especialistas; e a possibilidade da sua manipulação oral. O primeiro leva-nos para os
casos de contacto directo com um conhecimento abstracto no seu estado original. O segundo abre a
possibilidade da existência de contactos indirectos com este tipo de conhecimento. Na nossa
perspectiva, estamos na presença de contactos directos com o conhecimento abstracto quando eles
são feitos através de materiais escritos do tipo dos indicados no conceito, ou através de contactos
com especialistas em momentos formais ou não-formais de educação/formação, podendo nestes
casos o conhecimento manter-se no seu estado original ou não. Estamos na presença de contactos
indirectos com o conhecimento abstracto quando ele é feito entre actores com base oralidade e fora
dos contextos formais ou não-formais de educação/formação.
Os técnicos contactam com o conhecimento abstracto das duas formas. Fazem-no de
forma directa, quando acedem a um vasto conjunto de material escrito. O material escrito
produzido pelas estruturas de informação que enquadram a sua acção (IEFP, INOFOR, POEFDS e
sobretudo a ANEFA/DGFV) é a sua principal fonte, material que é fornecido quer através de
documentos, quer através dos seus “sites” disponíveis na Internet160. Para além destas, têm ainda
como fontes escritas: livros sobre diversas matérias, a maior parte dos quais fazem parte do acervo
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Esta documentação, para além de orientações procedimentais e metodológicas, é composta, na maior parte dos
casos, por fundamentações teóricas sobre os assuntos que tratam e têm igualmente glossários com conceitos que os
técnicos usam no seu quotidiano, como por exemplo: “temas de vida”, “áreas de competência”, “competêcniaschave”, “unidades de aprendizagem”, “unidades de competência”, “RVC”.
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do seu Centro de Recursos em Conhecimento; estudos realizados por especialistas de universidades
portuguesas sobre a instituição e sua actividade, ou estudos desenvolvidos pelo mesmo tipo de
especialistas em parceria com a instituição; teses de doutoramento; dados estatísticos produzidos
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE); dados referentes ao emprego e ao desemprego
produzidos pelo IEFP; e legislação.
O contacto directo com o conhecimento abstracto é feito ainda através da presença dos
técnicos em modalidades de educação/formação diferenciada, quer ela se refira a momentos
anteriores ao seu exercício profissional na instituição, quer se refira a momentos em que os técnicos
já se encontravam a trabalhar na instituição. Nestes casos, o conhecimento chega aos técnicos sob a
forma escrita e/ou oral.
A formação académica de alguns técnicos é uma fonte de conhecimento abstracto visível
no local observado161. As acções de formação realizadas por todos os técnicos são outro dos
veículos através do qual acedem a este tipo de conhecimento, assumindo tais acções formas
variadas: cursos de curta duração, seminários, congressos, colóquios, conferências, encontros,
sessões de informação e debates. Estas formas de contacto com o conhecimento abstracto são
organizadas pelas entidades gestoras dos programas, sobretudo pela ANEFA/DGFV162, por
Universidades, por entidades particulares diversas como por exemplo a ANIMAR, e pela própria
instituição que organiza, em colaboração com outras instituições, vários tipos de eventos de
educação não formal dirigidos aos seus técnicos.
O contacto indirecto com o conhecimento abstracto é feito por via oral e é preconizado
entre técnicos que acederam directamente a esse conhecimento e técnicos que não o fizeram e a ele
acedem, indirectamente, por via dos primeiros que o divulgam junto dos colegas. Neste tipo de
contacto o conhecimento não se encontra já na sua forma original e, muitas vezes, a sua
transmissão é realizada através de processos de reinterpretação que o aproximam ao local da acção,
o que não ocorre com o contacto de tipo directo que alude para formas descontextualizadas do
conhecimento.
A esmagadora maioria desses contactos diz respeito a matérias inscritas na área da
educação e formação de adultos, como seria de esperar. O diagnóstico, a concepção, o planeamento
e a avaliação de projectos é também uma área relevante. Destacamos ainda as temáticas da
animação comunitária, do desenvolvimento local e do associativismo, das tecnologias educativas,
da sociedade da informação e matérias ligadas aos públicos desfavorecidos como, por exemplo, o
emprego e o desemprego.
O conjunto do conhecimento abstracto canalizado para o contexto, mobilizado pelos
técnicos em diferentes situações e sob diversos tipos de usos, assume formas, ou modalidades
161
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Referimo-nos ao caso particular de dois dos membros da equipa técnica que têm a Licenciatura em Educação – Pré
Especialização em Recursos humanos e Gestão da Formação.
A título exemplificativo salientamos uma acção de formação ocorrida na ONGDL, promovida pela ANEFA/DGFV
que contou com a presença do organizador local desta estrutura, durante a qual se fez alusão, com base no
fornecimento de material escrito, a vários tipos de avaliação e às finalidades da avaliação de adultos a partir da
adaptação das ideias de Perrenoud, e também ao método dialógico de Paulo Freire.

489

diferentes. A partir das referidas mobilizações identificámos três modalidades do conhecimento
abstracto em contexto, que se cruzam, se interligam umas com as outras no plano da acção.
Temos o conhecimento conceptual, que se refere ao que é. Enquadramos aqui toda uma
série de conceitos teóricos (avaliação, parceria, tutor, formador, diagnóstico, etc.), de classificações
relativas a diferentes fenómenos como, por exemplo, as referentes aos tipos de educação de adultos,
e de dados estatísticos aos quais andam associadas categorias que lhe dão sentido de tipo
conceptual, por exemplo dados sobre o analfabetismo, ou sobre o emprego e o desemprego, que os
técnicos mobilizam para a sua acção.
Temos o conhecimento filosófico, que se refere a um conjunto de princípios gerais
imanentes de um modelo teórico a partir do qual se legitima e justifica a acção. O caso do modelo
dos cursos EFA, que remete para um certo entendimento de educação de adultos, foi aquele que
nos permitiu distinguir este sentido do conhecimento.
Por fim, temos o conhecimento procedimental. Esta modalidade diz respeito ao
conhecimento que indica o que, como, quando e que instrumentos usar para se efectivar uma acção
de acordo com os objectivos pretendidos. Trata-se de prescrições e regras que dirigem a acção. Tais
conhecimentos aparecem, muitas vezes, sob a forma de documentos orientadores dessa acção. Os
documentos produzidos pela ANEFA/DGFV referentes aos instrumentos a utilizar no processo
RVC, ou o documento produzido pelo POEFDS com um conjunto de orientações relativas à
organização dos dossiês técnico-pedagógicos e contabilístico-financeiros, são apenas exemplos da
forte presença desta modalidade do conhecimento abstracto no contexto de trabalho estudado,
como terá ficado já claro.
Incluímos ainda dentro desta modalidade do conhecimento abstracto um conjunto de
material escrito proveniente de vários contextos (formações, livros, estudos realizados por
investigadores), que os técnicos mobilizam para reforçar, complementar ou alterar parte do
conhecimento procedimental proveniente das estruturas de informação oficiais (ANEFA/DGFV,
POEFDS, IEFP, INOFOR).
8.2.2. As modalidades do conhecimento abstracto nas diferentes actividades
Já referimos que os técnicos mobilizam conhecimento abstracto para a realização das
suas actividades. Mas não dissemos ainda se esse conhecimento é activado em todo o tipo de
actividades e quais das suas modalidades são postas em prática. É o resultado desta análise que
agora apresentamos. Devemos esclarecer que tal resultado se baseia no que nos foi possível
observar durante o tempo em que permanecemos no local e sempre em relação ao que íamos vendo
os técnicos fazer ou em relação ao que nos relatavam por referência a esse mesmo fazer, o que nos
faz admitir a possibilidade poderem existir mais mobilizações do que aquelas que identificámos.
Como referimos antes, a equipa técnica realiza cinco grandes tipos de actividades e
tarefas: técnico-administrativas (o “Plano de Formação” - diagnóstico, planeamento e concepção –
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os “cursos” e “dossiês” técnico-pedagógicos - organização/promoção, desenvolvimento/execução e
avaliação - e a acreditação); coordenação da equipa técnica; gestão; direcção; e “outras”. É a partir
da análise de cada uma delas, e pela ordem descrita, que damos conta dos resultados a que
chegámos.

8.2.2.1. A actividade de “plano de formação”

Do Plano de Formação fazem parte, como vimos anteriormente, o diagnóstico, o
planeamento e a concepção dos cursos a realizar. Antes de nos referirmos a cada uma dessas
dimensões em particular, detemo-nos na concretização das candidaturas dos planos de formação no
seu todo.
A realização dos planos de formação mobiliza, essencialmente, o conhecimento
procedimental. Esta é uma actividade fortemente orientada que, como já dissemos, visa cumprir a
tarefa prescrita pelo POEFDS, embora não se reduza apenas a isso. A constatação deste facto foi
observada durante os primeiros dias de presença no terreno. Quando chegámos ao local a equipa
técnica tinha começado já esta actividade, pelo que não podemos apreciar todo o seu
desenvolvimento. Tal fez com que tivéssemos perguntado em que consistia a realização dos planos.
As respostas dadas e os consequentes passos dados pelo investigador levaram à constatação
referida. O diálogo seguinte mostra o início do processo que levou às conclusões retiradas.
19º Episódio – Os planos de formação
Estamos meados de Setembro de 2003. Os técnicos estão a realizar o plano de formação referente aos dois
próximos anos. Para além disto pouco mais percebo relativamente ao que se encontram a fazer. Resolvo
meter conversa para tentar perceber um pouco mais.
Investigador – Então, Jaime, isso já está quase?
Jaime – Já. Só faltam aqui uns pormenores e está tudo feito.
Investigador – Está bem. Não te importas de me explicar em que consiste o plano? Quer dizer, como é
realizado, quando é feito? Sabes a Isabel já me falou um pouco disso, mas como vos vi pouco a fazer o
plano não percebi bem.
Jaime – Não me importa nada. O plano é feito todos os anos e diz respeito aos dois anos seguintes. No
plano realizamos a planificação da formação que pretendemos realizar e também temos de fazer a
concepção de cada acção. O plano é aprovado através de uma candidatura que fazemos ao POEFDS.
Mas, este programa tem muitas regras.
A Joana, que também estava presente, reforça a ideia do seu colega.
Joana – Pois tem. O plano é feito com base nas orientações do POEFDS. Nós vamos todos os anos à Net e
tiramos de lá as orientações do programa e depois fazemos por ai os planos. Se temos dúvidas telefonamos
para eles.
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Investigador – Então há normas próprias para fazer os planos?
Jaime – Há, há.
Investigador – Está bem, já entendi.
A Isabel, que havia entrado a meio da conversa e se sentara na sua secretária, disse:
Isabel – Chega aqui que eu explico.
Levantei-me e fui sentar-me a seu lado. A Isabel abre o site do POEFDS e nessa página tem escrito os
regulamentos, a legislação, os eixos a que se podem candidatar, entre outras portas de entrada.
Isabel – Estás a ver? Aqui está tudo. Nós conforme vamos precisando vamos abrindo cada um destes
temas. Aqui está tudo aquilo ao que podemos candidatar-nos e a forma como o devemos fazer. Portanto,
temos que ir ver as medidas que há e depois é ir preenchendo os formulários. Essas medidas já têm
especificado os públicos a que se destinam, a estrutura dos cursos, que pode ser mais ou menos directiva, é
conforme os casos. Mas, portanto, após termos decidido as acções que vamos fazer é vir aqui e ir seguindo
as orientações que eles dão. Portanto, é a partir daqui que realizamos os planos, é a partir destas normas,
destas regras todas do POEFDS. Quer dizer, quer o documento, quer depois as próprias acções em si
seguem essas orientações. O próprio formato da maior parte dos cursos também já está delineado.
Investigador – Pronto, acho que já percebi.
Havíamos terminado o diálogo há breves instantes quando o Jaime se dirigiu à secretária onde estava
sentado com um dossier na mão e disse:
Jaime – Estás a ver? Este é o dossier deste ano que construímos a partir do site do POEFDS, está aí tudo.
É por aí que nos seguimos. Queres ficar com ele? Se o vires já vais perceber melhor.
Investigador – Quero, quero.
O Jaime deixa ficar o dossier e vai sentar-se. O dossier tem escrito na lombada “Orientações do POEFDS –
2004/2005”. Esfolhei-o e fico completamente confuso. Há uma série de “eixos”, “medidas”, “acções”, de
normas, de formulários, entre outras coisas. Desisto de consultar o documento.

Alguns dias depois voltamos a analisar o referido dossiê. Uma das partes constituintes do
mesmo tem o seguinte título: “Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento
Social – Princípios Orientadores”. Nesse documento estão definidas as normas, os procedimentos e
as prioridades para quem deseje candidatar-se aos financiamentos do Programa. Como dissemos,
na primeira vez que nos referimos ao “plano de formação”, para a sua realização são definidos os
objectivo e conteúdos a contemplar, bem como a estrutura que devem apresentar. É definida
também a época, os prazos das candidaturas, bem como os instrumentos/formulários a usar para
realizar as mesmas. Portanto, o que fazer, como e quando, bem como os instrumentos a usar para
concretizar o plano de formação está já prescrito previamente por estas normas orientadoras vindas
do POEFDS, como vimos.
Após esta consulta resolvemos analisar os planos de formação existentes na entidade.
Estes reflectem, tal como tinham dito os técnicos, as orientações do Programa. Quer os objectivos e

492

conteúdos por ele definidos, quer a forma de organização dos próprios planos seguem as normas
ditadas por aquela estrutura de informação (Lash, 2000). Assim, como dissemos acima, o
conhecimento procedimental marca uma forte presença na realização desta actividade.
O diagnóstico, o planeamento e a concepção
Vejamos, agora, as modalidades do conhecimento abstracto que foram mobilizadas pelos
técnicos para cada uma das partes constituintes dos planos de formação. Para a realização do
diagnóstico, que, conforme dissemos previamente, não se esgota no que se vê materializado nos
planos, os técnicos mobilizam essencialmente o conhecimento conceptual. Os dados estatísticos
que usam para realizar a caracterização da sua zona de intervenção geográfica e social,
provenientes de várias fontes oficiais (INE, IEFP, Centro de Emprego de Guimarães, Observatório
do Emprego e Formação Profissional, Centro Regional de Segurança Social de Guimarães, entre
outras) e também de estudos realizados por especialistas universitários, constituem o tipo de
informação mais activado para a realização do diagnóstico. A esses dados andam associadas
categorias de ordem conceptual, como população residente, população activa, emprego,
desemprego, empregados, desempregados, desempregados de longa duração, níveis de
escolaridade, habilitações, analfabetismo, escolarização, ensino básico, agricultura de subsistência,
micro-empresas, trabalho infantil, abandono escolar, entre outras, que os técnicos usam para
efectuar esta parte dos planos de formação.
Na fundamentação do diagnóstico mobilizam também termos de ordem conceptual, sem
que sejam acompanhados de dados estatístico, como por exemplo: competências básicas, literacia,
sociedade da informação e do conhecimento, economia digital, teoria do capital humano. Para além
disso, na identificação das linhas orientadoras da entidade enunciam e definem princípios de acção
de índole claramente teórica, provenientes de áreas do conhecimento ligas ao desenvolvimento
local e às metodologias de investigação: o «princípio da endogeneidade», o «princípio da promoção
do desenvolvimento integrado», o «princípio da interinstituicionalidade orgânica e da
interdisciplinaridade metodológica», o «princípio da articulação múltipla» e o «princípio da
investigação participante» (AAVV, 2000:15-16).
Por fim, detectámos um uso residual do conhecimento procedimental. Referimo-nos ao
inquérito usado para, junto das IPSS e associações de desenvolvimento do concelho, realizarem um
levantamento de necessidades na área da formação por parte destas instituições. Tal instrumento foi
construído inicialmente por especialistas do ensino superior para outros fins e mobilizado pelos
técnicos para realizarem parte do diagnóstico.
No que diz respeito ao planeamento, o uso mais evidente foi o relativo ao conhecimento
procedimental. Efectivamente, a sua concretização é feita com base nas orientações do POEFDS,
conforme também já dissemos, que determina que dele têm de fazer parte a definição dos públicos
a contemplar pelos cursos a realizar, a elucidação das suas áreas temáticas, a explicitação das
modalidades e formas organizativas desses cursos (metodologias, formas de avaliação, etc.), o
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estabelecimento da cronologia de toda a actividade formativa a realizar, bem como a previsão dos
recursos humanos, pedagógicos e físicos a envolver na concretização dos mesmos cursos.
No entanto, esta não é a única modalidade do conhecimento abstracto mobilizada para
realizar o planeamento. Efectivamente, a consulta dos planos permitiu verificar o uso do
conhecimento conceptual. Em algumas das partes constituintes desses documentos, definidas,
como dissemos, pela entidade gestora, relativas ao planeamento, podemos ver o uso de conceitos.
Por exemplo, no ponto referente às parcerias está definido o conceito de parceria segundo Roque
Amaro163. No ponto referente às metodologias de formação e avaliação dos formandos, há também
o uso de termos de ordem conceptual: «team-teaching», «avaliação inicial», «avaliação formativa»,
«avaliação sumativa», «auto e hetero-avaliação» (AAVV, 2003:51-54).
No plano de formação de 2003/2004 encontram-se referências de ordem conceptual à
investigação-acção: «Nesta investigação-acção de tipo estratégico, ou seja “obra de um colectivo
que conceba, organize, realize, analise e avalie o processo em marcha” (Andaloussi, 150, in
d`Espiney)» (AAVV, 2002:210). No de 2004/2005 existem também várias alusões, da mesma
ordem, relativamente à avaliação, por exemplo escreve-se: «A estratégia de avaliação é
basicamente qualitativa uma vez que, como referiram Cohen e Franco (1999:115) “…A ênfase é
dada à compreensão do conjunto e dos casos individuais que o integram…» (AAVV, 2003:208).
O facto de estas referências escritas do conhecimento conceptual aparecerem dentro das
partes dos planos definidas pelo POEFDS faz-nos pressupor que pode ter sido precisamente o
carácter normativo da actividade que levou os técnicos a usarem essa modalidade do conhecimento
abstracto.
Esta modalidade não foi detectada apenas através da análise da produção escrita dos
técnicos. Na verdade, também através de diálogos mantidos com eles nos foi possível verificar a
sua mobilização, quando a propósito das escolhas dos cursos que resolveram realizar manifestaram
o domínio da tipologia da educação de adultos. Nessas conversas fez-se ainda a mobilização do
conhecimento filosófico, pois parte dessas escolhas foram justificadas tendo em conta os princípios
de uma certa filosofia, de um certo modelo de educação de adultos. As palavras de um dos técnicos
remetem para estas duas modalidades do conhecimento abstracto.
Nós desenvolvemos várias acções, candidatamo-nos a vários tipos de acções que temos de pôr nos planos,
que fazem parte da planificação da nossa actividade de educação de adulto. Por exemplo, os EFA, que são
de educação de base e de formação profissional, são acções que se inserem na medida de formação
profissional contínua. Mas também temos acções dentro da formação inicial (…). Também realizamos,
embora menos, formação de formadores, mas nós damos esta formação preferencialmente aos nossos
formadores e essa formação é sempre dada com o objectivo de os sensibilizar, de os alertar e os formar no
sentido de trabalharem com o nosso público, que preferencialmente são públicos desfavorecidos. Portanto,
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Nos planos onde aparece a referida definição, que é citada, não aparece qualquer identificação relativa à data de
produção do conceito em causa, nem qualquer outro tipo de referência que nos permita identificar o livro, artigo ou
documento de onde foi retirada a citação, pelo que não podemos proceder à sinalização da fonte com exactidão.
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o que acontece é que a maior parte dos formadores quando aqui chega nunca trabalhou com estes
públicos, nem conhece estas modalidades de educação de adultos, sobretudo a dos EFA, portanto não está
por dentro dos seus princípios e metodologias. Ora, o que acontece é que chegam aqui e dão a formação
como se isto fosse a escola e aqui não dá, com estes públicos e também de acordo com a própria filosofia
das acções, não pode ser assim. Da escola fugiram eles, aqui a aprendizagem tem que se basear muito
mais no fazer, no ter em conta aquilo que estes adultos já sabem e partir disso para conseguir atingir
outros objectivos mais formais (…) e é por isso que também temos estas acções para formadores.

Relativamente à concepção dos cursos, que também se materializa nos planos, como
vimos, a modalidade do conhecimento abstracto que nos foi possível identificar como sendo
mobilizado para a sua concretização foi a procedimental. Como elucida parte do episódio anterior,
a estrutura da maior parte dos cursos está já definida, isto é os seus objectivos, os públicos, os
programas, as cargas horárias, entre outros aspectos. Portanto, nesses casos, a concepção dos cursos
é realizada de acordo com as orientações das entidades gestoras desses cursos. O caso mais
paradigmático do que acabou de ser dito é o dos cursos EFA, onde o desenho global das acções
vem previamente formatado164.

8.2.2.2. A actividade “cursos” e “dossiês” técnico-pedagógico

No que diz respeito aos “cursos” e seus “dossiês”, como vimos no capítulo anterior, eles
referem-se à organização/promoção, ao desenvolvimento/execução e à avaliação dos cursos
efectuados. Na primeira vez que falámos da actividade dos técnicos relativa a esta parte da sua
prática, descrevemos e apontámos os diferentes segmentos que de cada uma dessas partes tinha de
integrar os dossiês técnico-pedagógicos. Ora, isto quer dizer que fomos falando destes dossiês ao
longo destas três fases de realização dos cursos, o que corresponde ao que se passa efectivamente,
ou seja, a organização dos ditos dossiês acompanha aquelas três fases dos cursos. No entanto, neste
momento realizamos uma apresentação diferente dos dados, integrando os dossiês técnicopedagógicos na organização e promoção dos cursos, o que corresponde, aliás, à definição formal da
partição da actividade realizada pela equipa técnica165. A opção pela presente apresentação dos
dados prende-se com a maior facilidade de entendimento que esta colocação dos dossiês permite
realizar nesta altura.
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Confrontar, a título exemplificativo, com os seguintes documentos provenientes da entidade que regula esses
cursos: ANEFA (2000), Leitão (2001), ou AAVV (2002).
Na candidatura de renovação da “Acreditação” da formação da entidade, é nesse segmento da actividade que a
equipa técnica integra os dossiês técnico-pedagógicos (AAVV, 2003). O que corresponde a um dos conteúdos que
o INOFOR estabelece como parte constituinte da organização e promoção das actividades formativas (INOFOR,
2002:12).
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Organização e promoção dos cursos
Assim, no que toca à organização e promoção dos cursos, a modalidade do conhecimento
abstracto que verificámos ser mobilizada foi a procedimental. O caso da organização dos dossiês
técnico-pedagógicos referentes aos cursos desenvolvidos, é um exemplo claro em que o que e
como fazer essa acção se baseia em procedimentos prescritos, no caso pelo POEFDS, como
dissemos antes. Esta entidade não só determina a obrigação da organização dos referidos dossiês,
como define também os conteúdos e a própria estrutura dos mesmos166. A conversa mantida com
uma das técnicas a propósito desses dossiês dá conta do carácter normativo dos procedimentos a
efectuar.
20º Episódio – Os dossiês técnico-pedagógicos
Estamos quase todos no gabinete, apenas a Isabel não está. Os técnicos já acabaram de fazer o plano de
formação deste ano. Agora, estão a trabalhar nos seus computadores e alguns têm junto de si pastas abertas.
Não percebo do que se trata, mas a Sílvia tem um desabafo que permite pelo menos localizar o que está a
fazer.
Sílvia – Isto do plano fez atrasar a organização do dossier pedagógico. Agora temos de pôr isto tudo em
dia, que seca.
Jaime – Pois é, eu também estou a fazer o mesmo.
Bem já sei a que se referem aquelas pastas, mas continuo sem perceber do que se trata em concreto.
Aproveito este diálogo entre os dois e, passados alguns instantes, pergunto:
Investigador – Sílvia, ouvi-te dizer ao Jaime que estás a tratar do dossier…
Ela interrompe e diz:
Sílvia – É, estou a organizar o dossier técnico-pedagógico de um curso. É trabalho burocrático.
Investigador – Ah! Então os cursos têm esses dossiers?
Sílvia – Sim, cada curso tem o seu. Todos têm independentemente da tipologia. Eu estou aqui a tratar dos
certificados e dos contractos com os formandos que são aspectos que têm de constar dos dossiers. Há
mais, mas agora estou a tratar disso. Portanto, é obrigatório organizarmos os dossiers, há aí umas
orientações de como organizar os dossiers técnico-pedagógicos. Não sei se já os viu?
Investigador – Não, ainda não, mas gostava de ver.
A Sílvia levanta-se da sua secretária, vai a um dos armários que se encontram no gabinete e retira de uma
pasta as tais orientações, dando-mas de seguida.
Sílvia – Pronto. Estão aqui.
Investigador – Então quer dizer que para fazerem os dossiers também há orientações?
166

Ver Anexo 5.
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Sílvia – Sim, há. Temos de os fazer e a sua organização segue essas orientações. Temos de dar
cumprimento a uma série de papelada que tem de constar destes dossiers. Quer ver?
Levanta-se dirigindo-se a mim com a pasta que tinha na sua secretária.
Sílvia – Está a ver? – Abrindo o dossier na primeira página – Isto é o índice deste dossier. Tem aqui
formandos, formadores e por aí fora. Temos de fazer isto.
Investigador – Pronto, já estou a perceber, isso é obrigatório.
Sílvia – Pois é. Isto é um trabalho em que damos cumprimento às orientações que existem para
organizarmos esses dossiers, que são essas do POEFDS que lhe dei.
Investigador – Já entendi. Obrigado.

A selecção dos formandos é outra acção que se enquadra na organização e promoção dos
cursos e também nela podemos verificar o uso do conhecimento procedimental. Na realização da
selecção dos formandos, que também segue uma série de orientações, como seja a da definição
prévia de alguns dos critérios de selecção a considerar167, a equipa técnica tem feito entrevistas, que
têm algumas variações de conteúdo e formato, mas cuja origem inicial está em dois trabalhos
realizados por especialistas universitários168. Como nos explicou uma das técnicas:
Essas entrevistas que fazemos aos formandos partem do trabalho de investigação do professor Sarmento,
portanto da sua tese de doutoramento, e também têm outra grande fonte que é um inquérito feito pelo
professor Luís Rothes quando colaborou com a associação no projecto M3P169…

Neste caso, os técnicos mobilizam para a sua acção instrumentos que lhes permitem dar
cumprimento a parte do conhecimento procedimental proveniente das estruturas de informação
oficiais.
A execução
O desenvolvimento e execução das acções programadas fazem com que os técnicos
mobilizem as três modalidades do conhecimento abstracto. O tipo de conhecimento abstracto mais
usado é, sem dúvida, o procedimental. Tal como para as acções anteriores, o que fazer, como,
quando e que instrumentos usar são aspectos definidos previamente pelas estruturas de informação
que enquadram a acção dos técnicos. Neste caso, foram sobretudo as orientações vindas da
ANEFA/DGFV que mais se fizeram notar. Os exemplos seguintes dão conta da forte presença
desta modalidade do conhecimento para o desenrolar da execução dos cursos. Exemplos aos quais
167
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Confrontar, por exemplo, Leitão (2001:23).
Ver Anexo 7, do qual fazem parte algumas das entrevistas de selecção dos formandos.
O M3P- Modelizações de Percursos Pessoais e Profissionais - foi um projecto formativo, desenvolvido em parceria
com várias instituições (Universidade do Minho, Escola Superior de Educação do Porto, ANEFA, entre outras),
relativo aos currículos alternativos e teve como finalidade certificar as pessoas que participaram nesse projecto com
o 6º ano de escolaridade.
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já nos referimos, quando, pela primeira vez, nos dedicámos a este segmento da actividade da
equipa técnica.
Assim, como vimos, o processo de RVC dos cursos EFA tem um momento próprio para
se realizar, no início dos mesmos, é feito de acordo com uma metodologia própria, a do balanço de
competências, e deve seguir fases específicas, estando para cada uma delas definidas as acções a
desenvolver, a sua duração e os instrumentos de mediação propostos a utilizar170. A validação das
competências é efectuada por um júri constituído pelo técnico mediador do curso em causa e pelos
formadores das áreas de competência que estão em análise. O resultado do processo é registado
numa carteira pessoal de competências.
A construção curricular dos cursos EFA também assenta, como vimos igualmente, em
momentos previamente definidos, existindo para a efectivação dessa construção quatro
instrumentos a aplicar por uma sequência também ela sugerida pela ANEFA/DGFV. Estes cursos
exigem também a realização de reuniões periódicas entre os técnicos responsáveis por cada curso,
formadores e representantes dos formandos de cada um desses cursos. Tais reuniões exigem que se
faça uma acta com uma estrutura que é centralmente definida.
A gestão orçamental dos cursos, não só a dos EFA, remete também para a mobilização
desta modalidade do conhecimento. Efectivamente, ela exige o preenchimento rigoroso, de acordo
com as regras definidas pelo POEFDS entenda-se, e em momentos previamente definidos, de uma
série de formulários relativos aos diversos pedidos de financiamento que têm que ser feitos,
conforme dissemos anteriormente. Durante o período de observação verificámos o preenchimento
desses formulários, nomeadamente do G, do GI e do C, que de acordo com as explicações dadas
pelos técnicos dizem respeito, respectivamente: ao pedido de reembolso mensal; ao pedido de
reembolso intermédio realizado no fim do primeiro ano de duração das acções, para os casos de
acções que tenham duração superior a um ano; e ao pedido de reembolso final. Para a efectivação
destas acções o POEFDS (2003) disponibiliza informação relativa aos prazos, formas, requisitos e
regimes de financiamento, bem como um auxiliar ao preenchimento dos formulários necessários,
que vimos usar para se ultrapassarem dúvidas quanto ao modo de os preencher.
Mas esta modalidade do conhecimento abstracto não está presente no desenvolvimento e
execução dos cursos apenas através das prescrições vindas das suas entidades gestoras. Também foi
possível verificar a sua mobilização, por exemplo, através da introdução na realização do processo
de RVC de materiais provenientes de acções de formação dos técnicos, que foram usados como
instrumentos de mediação.
O conhecimento conceptual marca também presença no desenvolvimento e execução dos
cursos. O episódio que relatamos de seguida remete, para além de outros aspectos, para uma
situação complexa da acção na qual se recorre a essa modalidade do conhecimento abstracto para
se tentar resolver parte do problema. Na procura de solução para a situação surgida mobilizam-se
os conceitos de tutor e formador. A dúvida que surge tem a ver com a forma e o valor do
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No Anexo nº 6 podem ser vistos alguns desses instrumentos.
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pagamento a realizar aos tutores de um dos cursos que teve uma componente de formação em
contexto real de trabalho e também com o facto de os tutores terem de ser, ou não, certificados.
21º Episódio – O pagamento aos tutores
Já passa de meados de Dezembro. O Jaime está a enviar postais de boas festas para algumas entidades. A
Joana está a telefonar para várias instituições, empresas, IPSS, etc., onde os formandos de um curso pelo
qual ela é responsável têm realizado a formação em contexto real de trabalho. Nesses telefonemas pede a
quem fala com ela que “passem uma factura” com o valor a pagar aos tutores que nos locais orientam os
formandos. Como não consigo perceber bem do que se trata pergunto.
Investigador – Joana, tens estado a telefonar para alguns locais e pedes para enviarem uma factura!? De
que se trata?
Joana – Isto tem de ser feito. No fim da formação em contexto real de trabalho temos que pedir às
entidades que nos enviem uma factura com o valor que temos de pagar aos tutores. Pagamos às entidades
e depois elas pagam aos tutores.
Investigador – Está bem, agora já percebi.
Passados alguns dias deste diálogo ter ocorrido este assunto volta a surgir. Agora sob a forma de problema
para a equipa técnica. Tinha regressado do bar quando a Isabel realiza uma pergunta à Joana que provoca
toda a situação de incerteza vivida nos momentos seguintes:
Isabel – O que estás a fazer?
Joana – Estou a tratar do pagamento aos tutores.
Isabel – E como estás a fazer?
Joana – Estou a pedir às entidades que enviem a factura para depois enviarmos o dinheiro para eles
pagarem aos tutores.
Isabel – O quê!?
Joana – Então não é assim?
Isabel – Acho que não. Tenho quase a certeza que não. E outra coisa os nossos tutores têm certificado?
Joana – Uns têm, outros não.
Isabel – Tu estás a brincar. Então não sabes que os tutores têm de ter certificado?
Joana – Eu acho que não é obrigatório.
Isabel – Ai é, é. Queres ver, chega aqui que já te mostro. Está aqui naquele guia do INOFOR.
A Joana vai junto da Isabel, sentando-se ao seu lado. A Isabel procura numa pilha de documentos que tem
na sua secretária o referido guia. Após o ter encontrado diz.
Isabel – Ora deixa cá ver o glossário disto – esfolhei-a o documento e após ter encontrado o que pretendia
afirma – Pronto. Ouve o que diz aqui – e começa a ler – “o formador é um indivíduo qualificado detentor
de habilitações académicas e profissionais específicas”, etc, etc. Pronto, tem que ter certificado e o tutor é
igual, é a mesma coisa.
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Joana – Pois, talvez mas aí não se refere aos tutores.
Isabel – Pois não, mas é igual. Sei que é. Onde está aquele documento do Fundo Social Europeu? Aquele
do III quadro comunitário de apoio?
Margarida – Tenho isso aqui.
Isabel – Então, dá-mo se não te importas.
A Margarida pega no documento e leva-o à Isabel. Esta começa a procurar novamente pelas definições que
pretende e quando encontra diz.
Isabel – Olha aqui, na página 54. Aqui diz “Conceitos” e depois tem escrito assim “ entende-se por
formador aquele que, devidamente certificado”, etc., e aqui no parágrafo seguinte é que está então a
equivalência que eu te digo que existe, ouve: “poderão ser atribuídas ao formador outras designações
decorrentes da acção em que participa, nomeadamente professor, monitor, animador e tutor de
formação”. Vês? Logo os nossos tutores também têm que ter certificado.
Joana – Pois, realmente…
Isabel – Mas faz uma coisa. Pega no telefone e telefona para o gestor do programa.
Joana – Está bem.
Isabel – Sabes o que custa? É que nós já tínhamos visto isto antes noutro curso, e assim não pode ser. Isso
é que é grave. Estamos a cometer o mesmo erro e isso não pode ser. Isto vai trazer-nos problemas, eles
vão tirar-nos dinheiro, não vão pagar a quem não seja certificado (…). Isto não pode voltar a acontecer.
Nós, às vezes interiorizamos os processos e não questionamos as coisas, não reflectimos e assumimos que
se faz da mesma forma, mas não é assim, não podemos fazer assim. Não há nada nas orientações que diga
que o pagamento tem que ser feito à entidade como era no Sistema Aprendizagem. Aí é que era às
instituições e depois vocês generalizam e não pode ser. Mas telefona e tira essas dúvidas.
Joana - Está bem.
A Isabel está visivelmente irritada com esta situação. Levanta-se e sai do gabinete.
A Joana telefona para a entidade gestora procurando resolver o assunto. Após ter falado com uma técnica
da referida entidade desliga o telefone e diz:
Joana – O pagamento tem de ser feito ao tutor, já estamos a meter os pés pelas mãos. A solução é fazer um
acto único disse ela. Bem, mas ao menos parece que os tutores não têm de ser certificados, ela disse que se
está a trabalhar nisso, mas que para já ainda não é obrigatório. E agora? Vou ter de telefonar para todas
as entidades outra vez. Eu não acredito nisto. E agora como vamos fazer, com esta falta de tempo?
As colegas que estão no gabinete nem lhe respondem, apenas olham para ela com um ar apreensivo. Faz-se
um momento de silêncio interrompido pela Joana.
Joana – Bem, vou é telefonar para as entidades. Às vezes vemos as coisas e não as questionamos, a Isabel
tem razão, e agora isto tem de estar pronto até ao fim do mês.
Margarida – Pois tem.
A Joana começa a telefonar para as entidades e vai explicando o que se passa, dizendo que têm que se
anular as facturas passadas e proceder ao pagamento directo aos tutores que tiverem recibo verde e nos
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casos em que isso não ocorre são as entidades que têm de ir às Finanças e procederem ao pagamento do
“acto único” para depois poderem ser pagas pela associação.
Entretanto a Isabel regressa ao gabinete e a Joana explica-lhe o que tem de ser feito. Após isto continua a
telefonar para as entidades. Passados poucos instantes, a Margarida levanta outra dúvida ainda em relação
aos tutores. Agora a dúvida tem a ver com o valor e a forma de pagar aos tutores.
Margarida – Isabel, tenho aqui uma dúvida em relação ao pagamento aos tutores.
Isabel – Diz.
Margarida – Não sei se o valor e a forma de pagamento aos tutores é a mesma que para os formadores.
Isabel – Eu penso que é, porque eles equivalem-se. Há pouco estivemos a ver esses conceitos. Mas chega
aqui.
A Margarida vai para junto da Isabel. E esta, com o documento que havia usado antes diz:
Isabel – Vês, estás a ver aqui, é a mesma coisa, um tutor equivale a um formador, é a mesma coisa.
Margarida – Pois é.
Isabel – Pronto, e estás a ver aqui ao lado, aqui tem os valores a pagar aos formadores, aqui neste quadro.
É a mesma coisa, porque formador e tutor equivalem-se.
Margarida – Ok, está bem.

Como nos mostra este episódio, em zonas indeterminadas da acção (Schön, 1992)
também se realiza o uso de conhecimento abstracto. Portanto, ao contrário do que muitas vezes se
defende, os problemas não são apenas resolvidos com base no saber prático, num saber de carácter
implícito, também se podem mobilizar conhecimentos abstractos para tentar ultrapassar esse tipo
de situações. Nestas ocasiões de incerteza, os técnicos agem, frequentemente, como práticos
pesquisadores (Schön, 1996).
Este tipo de situações ocorreu mais vezes, ou seja, o recurso ao conhecimento conceptual
para ultrapassar algum tipo de dúvida. Por exemplo, quando a propósito do preenchimento do
formulário GI surgiram dúvidas quanto à classificação de certos cursos, o que fez com que os
técnicos tivessem que recorrer à tipologia das “áreas de formação” expressa no dossiê que
construíram com as “Orientações do POEFDS”.
Verificámos também, como dissemos acima, a mobilização do conhecimento filosófico
no decorrer da execução dos cursos. A forma através da qual esta modalidade do conhecimento
abstracto mais se manifestou foi pelo papel de intermediação que os técnicos desenvolveram entre
o modelo dos cursos EFA e os seus interlocutores preferenciais em diversos tipos de situação: os
formandos e os formadores. Essa intermediação foi realizada várias vezes, através da invocação dos
princípios do modelo em causa de forma a legitimarem a sua acção junto de formandos e
formadores e também para lhes explicarem como deveriam agir. Refira-se que observámos
igualmente este tipo de interacção entre os próprios técnicos, quando junto uns dos outros
justificavam ou explicavam as acções tidas ou a ter com base no modelo de educação de adultos
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referido. O episódio seguinte remete para uma situação problemática vivida directamente entre um
formador e os seus formandos, em que a técnica responsável pelo curso onde ocorreu tal situação
usou o modelo de educação de adultos para explicar ao formador que atitude deve ter171.
22º Episódio – Princípios do modelo EFA
Só estou eu e a Joana no gabinete, os outros ainda não chegaram. Ela está a fazer qualquer coisa no seu
computador, eu revejo as anotações dos dias anteriores. Entra um formador, é o João, que se dirige à Joana.
João – Joana, venho trazer as folhas de presença.
Joana – Ah está bem, põe aí que eu depois dou à Daniela. Olha ainda bem que te encontro. Sabes é que
estive a falar com o Zé, aquele teu formando…
João – Já sei, foi fazer-te queixa por o ter mandado para a rua, não foi?
Joana – Não foi queixa, disse-me apenas.
João – Pois foi. Chamei-o duas ou três vezes à atenção, ele continuou a perturbar, tive de o mandar para a
rua.
Joana – Pois. Mas olha que com este tipo de formandos essa não é a melhor atitude. Sabes que eles já são
adultos e muitos não estão habituados a estarem dentro de salas de aula. Aqui não podes fazer a mesma
coisa que se faz na escola, é diferente, eles são diferentes e nesta tipologia de educação tens de ter em
conta isso. Muitos deles já têm uma auto-estima baixa, não podemos contribuir para que isso piore ainda
mais.
João – Está bem, mas ele estava a perturbar.
Joana – Eu sei. Mas sabes, tens de os pôr a participar mais e deves mostrar-lhes que podem não estar a ter
a melhor atitude, tudo bem, mas não é pondo na rua que vais resolver a situação. Com estes formandos
não é assim. Ouve, ele também me disse que lhes mandavas trabalhos de casa?
João – Sim, mandei.
Joana – E eles fizeram?
João – Não.
Joana – Pois não. Nem esperes que façam. Com estes formandos e até tendo em conta a própria filosofia
destes cursos EFA isso não adianta. O que deves fazer é trabalhar com eles na aula, mesmo que atrases
um pouco os conteúdos do módulo, tens de ter em conta que eles não estão todos ao mesmo nível, é preciso
que acompanhes os seus ritmos que são diferentes. Eu sei que não é fácil, mas deves fazer isso. Tens de os
pôr a fazer coisas, sobretudo procurando partir de coisas que lhes digam respeito, não te esqueças que
eles já sabem muitas coisas, têm experiência. Tens de aproveitar isso e a partir daí começar a trabalhar.
Deves estar atento às competências que já têm e trabalhar a partir daí. Assim eles vão ganhando confiança
em si próprios e esse é um dos objectivos deste tipo de educação. Deves pô-los a trabalhar em equipa, isso
também é importante.
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Quando nos referimos aos problemas provocados por formandos e formadores, já fizemos alusão a este tipo de
situações de desvio entre o modelo de educação de adultos e os actos destes actores.
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João – Está bem. Eu realmente nunca tinha trabalhado com este tipo de formandos.
Joana – Pois, aqui é diferente.

Este papel de intermediação efectuado pelos técnicos, entre determinado modelo de
educação de adultos e os seus interlocutores, é um dos aspectos mais característicos deste local de
trabalho e foi observado em diversas situações, não só dentro das relativas à execução dos cursos,
como veremos de seguida. As palavras proferidas por uma das técnicas numa conversa tida com o
investigador acerca dos traços mais marcantes da actividade daquela equipa, reforçam esta ideia:
Sabe, podemos até nem saber de quem é a teoria, o seu autor, mas ao dizermos aos formadores como
devem lidar com os adultos, que tipo de avaliação devem realizar, ou outra coisa qualquer, estamos
também a falar de educação de adultos. Estamos a falar desses modelos e dos seus princípios, de certa
forma, e isto é mais visível nos cursos EFA. Não andamos a pensar nisso quando o fazemos, mas
acabamos por fazer isso…

A avaliação
Na realização da avaliação verificámos a presença do conhecimento procedimental.
Conforme dissemos antes, quando realçámos o carácter normativo do trabalho desta equipa técnica
e também quando descrevemos e analisámos o trabalho de avaliação que a equipa técnica realiza
sobre os cursos, os momentos da avaliação dos cursos EFA são definidos pela ANEFA/DGFV, os
relatórios de execução final dos mesmos cursos têm uma estrutura definida pela mesma entidade e
os instrumentos oficiais (o Termo, o Certificado e o Registo de Avaliação Final) nos quais se
realiza o registo da avaliação dos formandos durante o seu percurso formativo é feito também com
base nas orientações provenientes daquela entidade.
A equipa técnica mobiliza ainda esta modalidade do conhecimento abstracto quando
fornece aos formadores e também aos formandos uma série de instrumentos de avaliação, para a
construção e reconstrução dos quais vão usando conhecimento abstracto. Parte desse material é
proveniente de acções de formação que frequentam. Mas há também algum desse material que
resultou de pesquisas bibliográficas que lhes permitiram construir e reconstruir esses instrumentos,
como, por exemplo, a realização de alterações nas escalas de instrumentos de avaliação relativos à
apreciação que os formandos fazem do desempenho dos formadores172.
No decorrer da avaliação dos cursos presenciámos ainda a mobilização do conhecimento
filosófico e também do conceptual, embora a mobilização deste não fosse tão explícita.
Apresentamos dois episódios relativos a este tipo de mobilização, que foi feita com o objectivo de
corrigir a acção efectuada, num caso, e de prevenir a incorrecção da acção a efectuar, noutro caso.
Mais precisamente, fez-se tal mobilização com o objectivo de corrigir a linguagem usada ou a usar,
tendo por referência à filosofia de avaliação dos cursos EFA.
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Ver Anexo nº 4.
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No primeiro, trata-se da interacção entre dois técnicos que preparavam uma reunião com
formadores e a mobilização do conhecimento filosófico foi efectuado por um deles para justificar a
necessidade de alterarem a linguagem que estava a ser usada a propósito de um novo instrumento
de avaliação, que iria ser proposto para os formadores passarem a utilizar. No segundo, a acção
ocorreu entre um técnico e um formador e a mobilização dessa mesma modalidade do
conhecimento abstracto foi efectuada pelo técnico aquando aquele se preparava para, sob
orientação do técnico, preencher o Registo de Avaliação Final. É neste episódio que a mobilização
do conhecimento conceptual se torna mais visível.
23º Episódio – Ordem de trabalho de uma reunião da equipa pedagógica
A Joana e a Sílvia estão a preparar uma reunião que vão ter da parte da tarde com os formadores de um dos
cursos pelo qual dividem a responsabilidade. A Sílvia vai escrevendo no seu computador a ordem de
trabalho da reunião, que vai construindo com a ajuda da Joana.
Sílvia – Qual é o tema que estão a tratar?
Joana – É a igualdade de oportunidades.
Sílvia – Pronto, então temos o tema de vida. Agora vamos pôr aqui também a organização do dossier
Joana – Sim, e não te esqueças dos momentos de avaliação.
Sílvia – Não.
A Sílvia continua a escrever e passados uns minutos, após ter imprimido o que tinha escrito, diz à colega.
Sílvia – Acho que está tudo, vê lá.
A Joana lê e responde.
Joana – Este ponto aqui, o quarto ponto, não deve ir assim escrito. Nós nos EFA não utilizamos esta
linguagem.
Sílvia – Então não ponho fichas de avaliação?
Joana – Não. Como é que se faz a avaliação nos EFA? É pelos trabalhos que realizam, este modelo dos
EFA assenta na avaliação contínua, por isso devemos escrever de acordo com esses princípios.
Sílvia – Sim, mas tem que se preencher aquelas grelhas!
Joana – Está bem, mas não são fichas de avaliação. Se pomos aí fichas isso remete mais para uma
avaliação de tipo quantitativo e não processual, isso pode dar confusão. E essas grelhas são instrumentos
de avaliação, põe instrumentos de avaliação que é melhor.
Sílvia – Está bem. Dá cá então que vou compor.
Após ter dado à Sílvia a ordem de trabalho, a Joana sai do gabinete. Procurando perceber melhor do que se
tratava perguntei à Sílvia.
Investigador – Sílvia, ouvi-te a conversar com a Joana sobre a reunião que ides ter logo e um dos pontos
que vão tratar refere-se à avaliação, não é?
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Sílvia – É, é. São os momentos de avaliação e depois também lhes vamos sugerir que passem a usar uma
grelha de avaliação.
Investigador – Pois. E era sobre isso que a Joana estava a dizer que não deveriam usar o termo fichas?
Sílvia – Era. Isto é uma grelha que eu trouxe do meu curso de formação de formadores com vários
momentos de avaliação para os formadores preencherem. Numa das disciplinas foi-nos dado isto, que é
uma grelha de registo dos vários momentos de avaliação, quer dizer, é para os formadores fazerem esse
registo e eu achei interessante e pensei que seria bom tentarmos usar aqui esse instrumento. Agora vamos
ver se resulta. Tenho estado a ver isso com a Joana.
Investigador – Ah, está bem, e diz-me uma coisa, realizaram sobre isso algum tipo de adaptação ou – a
Sílvia interrompe-me dizendo:
Sílvia – Sim, sim, claro. Estivemos a fazer algumas adaptações tendo em conta a especificidade dos EFA,
porque a grelha é relativa à avaliação das acções de formação em geral e nós estivemos a adaptá-la ao
modelo dos cursos EFA. Ainda há pouco quando mostrei a ordem de trabalho à Joana ela corrigiu a
linguagem que eu tinha posto na ordem de trabalho, que também tinha usado na própria grelha e agora
vou mudar isso.
Investigador – Pois, eu dei conta disso. Obrigado, já percebi.
Sílvia – De nada.

24º Episódio - Registo de Avaliação Final
A Joana está com um formador a quem ajuda a preencher um instrumento oficial de avaliação, o Registo de
Avaliação Final, que tem de ser enviado à DGFV. Ela começa por lhe mostrar que instrumento deve
preencher e como o deve fazer, que espaços devem ser utilizados, etc., e dá-lhe também indicações,
explicações, quanto ao conteúdo da informação a inscrever no referido instrumento.
Joana – Chega aqui para te mostrar então este instrumento e para veres como deves preencher isto.
O formador senta-se ao lado da Joana e diz.
Formador – Mostra lá então.
A Joana com um desses instrumentos na mão começa a sua explicação.
Joana – Vês, isto aqui tem os módulos e para cada módulo tem que se fazer a avaliação descritiva do
formando. Tu só preenches a parte referente ao teu módulo e depois assinas aqui neste espaço, à frente do
teu módulo. Percebeste?
Formador – Sim, sim.
Joana – Agora outra coisa. Estive a ver a avaliação que fizeste dos formandos e que me mandaste para o
meu computador e, quer dizer, tu aqui tens notas e tudo, deste-lhes notas.
Formador – Pois foi. Eu fiz assim, dei notas, usei a escala habitual de 0 a 20.
Joana – Pois, mas aqui nestes cursos não pode ser assim. Sabes é que todo este tipo de educação de
adultos, portanto o modelo em que assentam os EFA, baseia-se na avaliação qualitativa e processual e
essa escala que usaste é mais para uma avaliação quantitativa. Aqui a avaliação é só qualitativa, por isso
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ao preencheres isto vais ter que usar uma linguagem de acordo com o modelo dos EFA e da avaliação
qualitativa. Quer dizer, como a avaliação é qualitativa temos de usar uma linguagem apropriada a esse
tipo de avaliação e ao modelo EFA, tens de falar em termos de competências, de saberes adquiridos, que é
a linguagem dos referenciais.
Formador – Pois, está bem.
Joana – Tens de fazer apreciações quanto às dificuldades que foram superando, também em relação à
assiduidade, etc. Tens de ter critérios qualitativos de apreciação.
Formador – Está bem.
Após este diálogo, o formador foi sentar-se noutra secretária e começa a realizar o seu trabalho de
transformação de uma avaliação essencialmente quantitativa numa avaliação condizente com os princípios
do modelo de educação de adultos em causa: os cursos EFA. Entretanto a Joana continua a fazer outras
coisas. Passados uns bons trinta minutos, o formador chama a Joana.
Formador – Joana, não te importas de chegar aqui para veres se assim já está melhor.
Joana – Não, já vou.
Levanta-se e já junto do formador diz
Joana – Mostra lá
Formador –Neste aqui pus que tem capacidades mas que não as conseguiu explorar bem.
Joana – Sim.
Formador – E neste pus que ele dominava as competência exigidas, mas que não partilhava com os outros.
Não sei se achas que deva pôr esta característica?
Joana – Deves pois. Nestes cursos não interessa só o domínio das matérias em si, a partilha, a cooperação
é também uma competência que eles devem adquirir ou desenvolver, isso está de acordo com os princípios
deste tipo de educação de adultos. Pronto, é também esse tipo de avaliação que tem de ser feito.
Formador – Está bem. Olha, posso levar então esses documentos para casa e depois trago tudo direitinho?
Joana – Está bem, mas faz isso rapidamente, porque em cada um desses instrumentos também têm de ser
feitas as avaliações dos outros módulos.
Formador – Sim. Não te preocupes que vou despachar-me.

Uma vez mais o papel de intermediação dos técnicos entre o modelo de educação de
adultos e a sua acção, estejam nela envolvidos apenas os próprios técnicos ou os técnicos e os seus
interlocutores, se torna visível nestes episódios.

8.2.2.3. A actividade de “acreditação”

A formalização da candidatura à renovação da acreditação da formação da entidade
exigiu da equipa técnica um forte uso dos conhecimentos procedimental e conceptual.
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Como referimos antes, quando pela primeira vez abordámos a realização de tal
candidatura, ela estava totalmente pré-determinada, inclusive a estrutura e o conteúdo do
documento (o dossiê) a apresentar estavam pré-definidos. Para a sua concretização estavam
definidos, como vimos: os critérios de avaliação, uma série de requisitos que deveriam ser
cumpridos, os prazos de formalização da candidatura, os instrumentos de formalização da mesma
(formulários e o dossiê da acreditação) e uma “checklist” de apoio à realização do dossiê de
acreditação. Toda essa formatação da actividade estava consubstanciada num documento, um guia
de apoio ao utilizador fornecido pela entidade que iria avaliar a realização da tarefa, o INOFOR.
Este documento, para além das orientações referentes ao fazer, tinha ainda uma série de
conceitos, apresentados sob a forma de glossário, e uma classificação das áreas de formação de
apoio à realização da tarefa. Tratou-se, portanto, de uma actividade totalmente enquadrada em que
o que fazer, como, em que prazo e que instrumentos usar foram definidos por aquele Instituto
através do referido guia, que orientou todo o procedimento da equipa técnica.
As palavras de uma das técnicas dirigidas aos colegas, após ter telefonado para o
INOFOR, para procurar saber como fazer o dossiê da acreditação, ilustram bem toda a
normatividade dos procedimentos a efectuar:
Atenção pessoal temos de seguir passo a passo estas indicações que estão no guia, temos de seguir todos
esses requisitos e critérios de avaliação que eles aí têm. Não temos muito espaço de manobra, temos de
fazer como aí está no guia, porque ela disse que era por eles que vão avaliar as candidaturas…

Esta tarefa tinha uma novidade relativamente às feitas em anos anteriores e essa novidade
era precisamente o carácter tão normativo e o tipo de exigências “teóricas” contidas no actual
processo de candidatura. Em processos anteriores havia sido dada muito maior liberdade aos
técnicos para realizarem as candidaturas. Este factor tornou a efectuação da acção numa verdadeira
situação complexa (Perrenoud, 1999), numa actividade com uma zona de indeterminação (Schön,
1992) colectiva elevada. Tratou-se, portanto, duma tarefa com esta dupla característica: totalmente
estruturada e altamente indeterminada para os técnicos.
Assistiu-se, durante o tempo de realização desta tarefa, a um trabalho técnico-intelectual
(Caria, 2003a) de grau elevado. Ela exigiu a interpretação e reinterpretação do documento
orientador da actividade, que como dissemos estava enformado por teoria, de forma a conseguir-se
dar resposta aos procedimentos exigidos; levou a diversos momentos de reflexão conjunta sobre a
acção, na acção e sobre a reflexão na acção (Schön, 1992); o trabalho em equipa foi muito forte; as
trocas de saberes entre os técnicos também; testemunhou-se, ainda, a procura e uso efectivo de
conhecimento abstracto proveniente de outras fontes, para além do contido no próprio guia
orientador da actividade.
Desta forma, o conhecimento procedimental esteve presente durante a realização de toda
a candidatura que, como dissemos acima, foi feita tendo em conta as orientações inscritas no guia.
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O conhecimento conceptual foi também mobilizado em várias ocasiões, fruto, aliás, das
próprias exigências e requisitos que havia que cumprir para construir a candidatura. Essa
modalidade do conhecimento abstracto foi posta em prática para classificar o tipo de acções de
educação de adultos desenvolvidas pela equipa técnica, para classificar/enquadrar as suas
actividades e tarefas e para esclarecer/discutir algum conceito também por referência às actividades
e tarefas realizadas pelos técnicos. A proveniência do conhecimento abstracto usado para estes
efeitos foi variada. Usou-se o próprio guia fornecido pelo INOFOR, usaram-se outros documentos
com origem noutras entidades orientadoras da acção dos técnicos (ANEFA/DGFV, POEFDS e
IEFP), fez-se uso de alguns “sites” da Internet e ainda de diversos livros especializados em áreas
como, por exemplo, a avaliação ou a concepção de projectos173.
Os episódios que apresentamos de seguida remetem para os três tipos de situações, para
as quais a modalidade conceptual do conhecimento abstracto foi usada e seguem a ordem acima
identificada.
25º Episódio – Classificações dos cursos
Os técnicos encontram-se embrenhados na realização do processo de candidatura da renovação à
acreditação da formação. Cada qual está no seu computador a realizar a parte que lhe corresponde. Nisto a
Sílvia interrompe o silêncio porque está com uma dúvida relativamente à classificação a fazer de um dos
cursos que desenvolvem.
Sílvia - Joana, não consigo tipificar este curso de costura.
Joana – Se fores ao glossário do guia acho que resolves a situação. Eu acho que é formação contínua.
Sílvia – Achas? Mas a formação contínua é para quem trabalha e eles não tinham trabalhado ainda.
Joana – Não, mas lê aqui na página 39.
A Sílvia levanta-se e juntamente com a colega lê a definição que no guia tem de formação contínua.
Quando acabam de ler a Joana diz:
Joana – Mas também podes ver nas orientações do POEFDS que lá também tem. Eu acho que é formação
contínua.
Sílvia – Está bem, vou ver.
A Sílvia foi buscar as orientações e começa a procurar. Decorridos uns minutos a Joana pergunta:
Joana – Então foste confirmar?
Sílvia – Fui.
Joana – E então?

173

Um dos dias em que estivemos presentes naquele local, pedimos à Joana para nos deixar ver que livros estava a
usar. Tais livros tinham títulos como: “Guia de Métodos e Técnicas de Formação”, “Avaliação em Educação.
Novas Perspectivas”, “Avaliação da Formação”, “Formação Pedagógica de Formadores”, “Direcção e Gestão de
Projectos” e “Gestão de Projectos”.
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Sílvia – Não sei, continuo com dúvidas.
Joana – Vamos perguntar ao Jaime. Jaime, já classificaste o curso de costura?
Jaime – Não, ainda não. Mas isso deve-se encontrar nas orientações.
Joana – Pois, nós já estivemos a ver mas ainda não decidimos.
Sem que nenhum deles tenha dito o que quer que fosse e como de um automatismo se trata-se, juntam-se os
três, de pé, na secretária da Sílvia e começam a ler as orientações que esta tinha junto de si. Vão discutindo
entre si mas não chegam a nenhuma conclusão. A determinada altura a Joana convoca a Margarida para a
discussão.
Joana – Margarida, como vamos classificar os cursos de costura e também o de mesa e bar? Como vamos
defini-los?
Margarida – Eu também já estive a ver isso e acho que é reconversão profissional. Acho que é formação de
reconversão.
Sílvia – Mas para desempregados não é reconversão, acho eu.
Margarida – A reconversão profissional é para pessoas em risco de perderem o emprego ou para
desempregados.
A Sílvia já com o guia do INOFOR nas mãos diz:
Sílvia – Mas aqui está para desempregados.
Margarida – Ou desempregados, diz a seguir.
Sílvia – Ah, pois diz.
Ficam todos em silêncio e regressam para as suas secretárias. O silêncio durou poucos minutos porque a
Joana procura confirmar outra classificação.
Joana – Jaime, os cursos de formação de formadores e todos os de curta duração são de actualização e
aperfeiçoamento, não são?
Jaime – São. Isso não há dúvida. Vê aí no guia, tem lá a definição da formação de actualização.
Joana – Pois, eu também já vi.
A Sílvia continua a pensar na classificação dos cursos de costura e de mesa e bar e diz:
Sílvia – Vocês desculpem lá, mas cheguem aqui, porque eu acho que os cursos de costura e o de mesa e
bar são de formação inicial.
Os colegas levantam-se e de pé rodeiam-na. E, de novo, começam a discutir a classificação destes dois
cursos. Depois de uns minutos de análise um pouco mais profunda do glossário do guia do INOFOR
concluem que tais cursos se enquadram efectivamente na formação inicial. A Sílvia remata a discussão:
Sílvia – Pronto, então classificamos assim? Porque é o que aqui diz, quer dizer, é uma formação
profissional certificada que tem como objectivo integrar na vida profissional e também tem uma formação
de base, quer dizer escolar.
Margarida – Sim, sim. Tens razão é nesse tipo que melhor se enquadram esses dois cursos.
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Jaime – É isso. Nas orientações do POEFDS também tem uma definição muito parecida com essa.
Após mais esta reunião espontânea foram todos sentar-se e não se voltou mais a tocar na classificação
desses cursos.

26º Episódio – Os livros (procuras e usos de conhecimento abstracto)
A Joana, que tinha saído do gabinete, regressa trazendo consigo alguns livros. Quando entra diz:
Joana – Fui ali ao CRC buscar isto.
Margarida – Pois, sobre avaliação há mais coisas.
A Joana senta-se e diz à Sílvia, que está sentada à sua frente:
Joana – Trouxe-os porque aqui fala das várias fases da concepção, também da avaliação, etc. Vou ver se
tiro daqui algumas ideias.
Sílvia – Pois, fazes bem...
Passado algum tempo a Joana consulta um dos livros que trouxe, abre-o e começa a lê-lo. Pouco depois
pergunta à Sílvia, pousando o livro:
Joana – Já viste alguma coisa na NET
Sílvia – Já...
A Joana torna a pegar no mesmo livro e marca-o numa página com uma daquelas folhinhas cuja parte
superior tem autocolante. Pousa-o e começa a ler outro dos livros que trouxe (...).
Passados dois dias, vi a Joana a fazer uso efectivo do conhecimento abstracto a partir de um dos livros que
tinha na sua secretária. Tal foi observado a partir de um diálogo estabelecido entre ela e a Sílvia.
Joana – Olha já não tenho mais nada para acrescentar em relação à avaliação.
Sílvia – Ainda bem (...).
Joana – Aqui é que não sei. Esta parte da observação..., quer dizer, nós fazemos observação contínua
através da reuniões, por exemplo.
Sílvia – Sim, claro, e isso também é avaliação.
Joana – Pois é, mas não sei bem como dizer isto, como enquadrar isto…
A Joana pega num dos livros que tem na secretária, vai-o consultando. Passados uns momentos diz:
Joana – Ah! está aqui, descobri, é técnicas de avaliação, cá está, a observação que fazemos é nas técnicas
de avaliação. É assim, que vou pôr.
E de seguida começa a escrever no seu computador. Passados uns momentos diz:
Joana – Pronto, a avaliação já está. Agora vou começar a ler sobre a concepção.
Pega num dos livros que tem na sua secretária e começa a ler e, em simultâneo, a tirar algumas notas para
um bloco que tem junto de si.
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27º Episódio – Discussões teóricas-práticas (avaliação interna/avaliação externa)
Os técnicos vão ter uma reunião para tratarem da renovação da acreditação da formação, é a segunda que
fazem para abordarem este assunto. Estão todos sentados nas suas secretárias com o guia do INOFOR, mais
precisamente com a III parte, que se refere à “Formalização das Candidaturas”, apenas a Margarida tem o
documento todo. Só falta a Isabel, que acaba de chegar e diz:
Isabel – Vamos lá.
E de seguida dirige-se para a sala do CRC. Todos a seguiram, incluindo eu. Sentamo-nos e quase de
imediato começam a reinterpretar o guia no sentido de tornarem a ver o que era pretendido e como deveria
ser concretizado. A dada altura a Isabel diz:
Isabel – Bem, vamos lá organizar-nos. Afinal o que é preciso fazer?
Margarida – Eles pedem que a candidatura tenha quatro partes: a caracterização e identificação da
entidade, a caracterização da actuação da entidade por domínio de formação, a caracterização por
intervenção e depois os anexos. Para além disso, temos ainda três formulários.
Isabel – Pronto, então vamos começar a ver isso ponto a ponto.
E começam novamente a discutir e a interpretar o guia, agora de forma mais organizada, seguindo a
estrutura do que viria a ser o dossier da acreditação. Quando chegam ao segundo ponto, os domínios da
formação174, a intensidade das trocas de opiniões aumentou, sobretudo quando abordaram o domínio da
avaliação.
Isabel – Nós não fazemos avaliação a outras entidades, mas fazemos da nossa.
Jaime – Pois fazemos. Aquele estudo daqueles dois professores sobre a associação é um exemplo, aquele
sobre aquele projecto de intervenção comunitária que fizemos, o Desenvolver.
Joana – Pois é.
Jaime – É uma avaliação externa.
Isabel – Não, não foi uma avaliação externa, foi interna.
Jaime – A mim parece-me que é externa.
Nesse dia a discussão em torno da tipologia da avaliação realizada ficou por aí. Passados uns dias esta
discussão tornou a acontecer. A Joana que ficou responsável pela caracterização da entidade no domínio da
avaliação mostra e lê à Isabel o que já tinha feito acerca da avaliação. A Isabel ouve a Joana e a dada altura
diz:
Isabel – Olha que esse estudo que referes, essa avaliação que nós pagámos aos professores para
realizarem uma avaliação mais distante que a nossa, sobre o nosso trabalho, não é um exemplo de
avaliação externa. Foi uma avaliação interna.
Jaime – Oh, Isabel, eu continuo a achar que foi uma avaliação externa.
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As entidades são acreditadas pelo INOFOR em sete domínios da formação, no máximo, conforme já referimos:
diagnóstico, planeamento, concepção, organização, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação, e outras
formas de intervenção.
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Isabel – Eu acho que não, porque para ser externa teria que ser feita em nome de uma entidade e não foi,
foi a título particular. Foram eles que fizeram a avaliação e não a Universidade a que pertencem.
Joana – Mesmo assim, acho que foi externa. Acho que devemos deixar ir esse caso como um exemplo de
avaliação externa, porque eu até estive a ver aqui no guia e aqui diz que a avaliação pode ser interna ou
externa e diz também que a externa é feita por alguém externo à entidade que tenha com ela um contrato e
realize com regularidade temporal a avaliação em causa. Ora, foi isso que se passou.
Isabel – Deixa lá ver.
A Joana mostra à Isabel a parte do guia no qual fundamentou, reforçou a ideia que já tinha acerca do que
era uma avaliação externa. Após terem analisado o texto a Isabel diz:
Isabel – Está bem, és capaz de ter razão. Deixa então ir esse exemplo.

Poderiam ser multiplicados os exemplos de situações semelhantes às acima transcritas.
Mas, mais que isso, interessa realçar que foi a normatividade da tarefa (e suas exigências
“teóricas”) associada ao seu elevado grau de incerteza que provocou os factos presenciados. A
conjugação destes dois factores fez com que a procura e o uso do conhecimento abstracto tivesse
tido, na realização desta tarefa, uma importância fundamental. Portanto, neste caso, foi a própria
estrutura de informação que promoveu, potenciou o uso do conhecimento abstracto. E, uma vez
mais, salientamos que as zonas indeterminadas da acção não são, por si só, avessas ao uso do
conhecimento abstracto. Concordamos que há situações desse género em que este tipo de
conhecimento não caberá, mas não concordamos com a generalização dessa ideia.

8.2.2.4. As restantes actividades

Relativamente à actividade de coordenação da equipa técnica, o conhecimento abstracto
também foi mobilizado para a acção, mais precisamente a sua modalidade conceptual.
Efectivamente, muito do papel desempenhado pela Isabel, umas das responsáveis pela coordenação
da equipa técnica, tem uma fonte teórica forte, como a própria disse na sequência de mais uma das
suas chamadas de atenção relativamente ao que se estava a fazer e ao como se estava a fazer:
Sabes, eu tenho muito esta função, de os fazer parar para pensar, de os fazer reflectir. É que eles estão tão
atarefados que às vezes não param. Foi por isso que implementei as reuniões da equipa técnica para aí
com mais calma levantarmos os nossos problemas, para planearmos melhor, tudo isso. Esta avaliação do
que fazemos tem de ser constante e eu procuro fazer isso no dia-a-dia e nesses momentos, nessas reuniões.
Eles também, mas como têm muito mais uma actividade de execução torna-se mais difícil (…). Tenho de
reconhecer que a minha formação académica me tem ajudado muito, sobretudo a minha licenciatura que é
em Educação com a especialização em Gestão de Recursos Humanos e da Formação, sem dúvida que
muitos dos conceitos que me forma aí dados relativamente à gestão de equipas, de trabalhar em grupo etc.,
tudo isso eu procuro pôr em prática…
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No que diz respeito à gestão global do Centro, apenas detectámos o uso reduzido do
conhecimento procedimental. Na verdade, somente o preenchimento de formulários, relativos aos
pedidos de financiamento às entidades centrais, se enquadra neste tipo de uso do conhecimento.
Quanto à actividade de direcção, não conseguimos detectar qualquer mobilização do conhecimento
abstracto. Já relativamente às “outras” actividades e tarefas, mais concretamente à acção dos
técnicos como formadores, foi possível identificar a mobilização do conhecimento procedimental.
Os técnicos são responsáveis directos de um dos módulos dos cursos EFA, o “Aprender com
Autonomia”. Para a realização dessa formação seguem, como dissemos antes, um documento de
trabalho fornecido pela ANEFA175, que enquadra acção a fazer. Esse documento tem a metodologia
e a avaliação a ser seguida e organiza o módulo em três unidades de competência, havendo para
cada uma delas materiais pedagógicos específicos.
Para além desse documento orientador, os técnicos recorrem ainda, como referimos
também, a outro tipo de material pedagógico que recolhem em diversas fontes (bibliografia e
acções de formação) e organizam de forma a darem consecução aos procedimentos referentes ao
exercício dessa formação.

8.2.2.5. Principais mobilizações das modalidades do conhecimento abstracto

Como vimos, a equipa técnica estudada usa o conhecimento abstracto em diferentes
situações da sua actividade. O Quadro seguinte resume a análise que antes fizemos. Trata-se de
informação que não permite realizar comparações entre as diferentes tarefas ou actividades da
equipa técnica, mas apenas dentro da mesma tarefa ou actividade.
Quadro nº 71 – Modalidades do conhecimento abstracto mobilizadas nas diferentes actividades/tarefas
TarefaActiviade/
Modalidade

Técnicas

Plano Formação
Diagnóstico

Planeamento

Coord.
Equipa
técnica
Cursos/ Dossiers

Concepção

Organização

Execução

Gestão

Direcção Outras

Acreditação
Avaliação

Conceptual

++

++

-

-

+

+

+

+

-

-

-

Filosófico

-

+

-

-

+

++

-

-

-

-

-

Procedimental

+

+++

+

++

++

+++

++

-

+

-

+

Legenda: o sinal – quer dizer que não foi detectada a mobilização. O sinal + identifica as tarefas e actividades onde houve mobilização. As leituras
devem ser feitas na vertical, ou seja por actividade e não entre actividades, pois os sinais que aparecem têm como objectivo comparar o grau de
mobilização dentro de cada tarefa ou actividade. Isto que pode querer dizer que uma actividade na qual aparece apenas um sinal + relativamente a
uma das modalidades do conhecimento abstracto pode, na verdade, ter tido uma mobilização mais intensa relativamente à mesma modalidade que
outra actividade, na qual aparece a mesma ou superior quantidade de sinais. A acreditação é um desses casos, pois apenas aparece com um sinal + na
modalidade conceptual do conhecimento abstracto e comparativamente com outras tarefas ou actividades (coordenação da equipa técnica, o
diagnóstico, a avaliação, por exemplo) tal modalidade foi mais mobilizada naquela actividade.

Como vemos, o uso do conhecimento abstracto abrange praticamente todas as actividades
da equipa técnica. O destaque vai para a modalidade procedimental do conhecimento abstracto, que
175

Alves, M. e Grilate, F. (2002). Cursos de Educação e Formação de Adultos – Aprender com Autonomia.
Documento de trabalho, Lisboa, ANEFA.
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esteve presente em quase todas as actividades e tarefas relativamente às quais conseguimos
identificar a mobilização do conhecimento abstracto. Realçamos o planeamento, o
desenvolvimento/execução e a avaliação dos cursos de educação e formação de adultos, pois nestes
segmentos da actividade foram usadas as três modalidades do conhecimento abstracto. Destacamos
também a candidatura à renovação da acreditação da formação da ONGDL, pois foi um dos
momentos de maior intensidade de uso do conhecimento abstracto que observámos.
8.2.3. Usos do conhecimento abstracto em contexto: encontros e desencontros com o saber
Até agora ainda não identificámos os tipos de usos do conhecimento abstracto
propriamente ditos realizados pela equipa técnica. É deste aspecto que vamos tratar de seguida.
Começamos por localizar as finalidades para as quais é mobilizado o conhecimento abstracto e
quais das suas modalidades estão presentes em tais finalidades. De seguida, procuramos mostrar
que tipo ou tipos de usos os técnicos fazem do conhecimento abstracto, por referência ao campo de
recontextualização oficial do conhecimento. Terminamos com uma síntese sobre a dinâmica do
saber no contexto estudado.

8.2.3.1. Finalidades dos usos do conhecimento abstracto

O que já dissemos na secção anterior mostra-nos muitas das finalidades para as quais o
conhecimento abstracto foi mobilizado neste contexto de trabalho. Identificámos quatro grandes
tipos de finalidades para as quais este conhecimento foi usado: para pensar sobre a actividade a
realizar, portanto, para planear a acção; para realizar a actividade em si mesma; para
justificar/legitimar a acção; e para descrever e/ou explicar a acção. Estas finalidades/usos
misturam-se, por vezes, na mesma situação prática, o caso mais comum de ocorrência simultânea é
o que une o uso para descrever e/ou explicar ao uso para justificar/legitimar a acção.
O uso relativo à planificação da acção foi detectado aquando da preparação da
candidatura à renovação da acreditação da formação da entidade. Nesse processo, que antecedeu a
realização da tarefa propriamente dita, e que teve dois momentos mais formais (duas reuniões para
se tratar especificamente desta matéria), os técnicos procuraram responder essencialmente às
questões: como vamos fazer? O que é pretendido? Na resposta a estas questões mobilizaram,
através da interpretação do guia que orientava a sua acção, a modalidade procedimental do
conhecimento abstracto. Esta foi, sem dúvida, a modalidade mais mobilizada nesta fase de
preparação da acção. Ao mesmo tempo que procuravam dar resposta àquelas questões iam tentando
perceber o que a entidade que ia avaliar a sua candidatura entendia por uma série de conceitos
(diagnóstico, planeamento, avaliação, entre outros) e nessa busca usaram a modalidade conceptual
do conhecimento abstracto, quer através da interpretação do que vinha expresso no documento
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orientador, quer através do uso de outros documentos nos quais se fazia alusão aos mesmos
conceitos.
O uso relativo ao fazer diz respeito à mobilização do conhecimento abstracto para a
realização das actividades a que acima fizemos alusão (planos de formação, cursos e dossiês, etc.).
Para tal os técnicos mobilizaram, sobretudo, a modalidade procedimental do conhecimento
abstracto, mas, como vimos, canalizaram também para a acção a sua modalidade conceptual.
Consideramos ainda dentro deste tipo de uso, aquele que é feito para ultrapassar dúvidas/incertezas
surgidas no decorrer da acção. Neste caso mobilizou-se o conhecimento procedimental (por
exemplo para preencher um formulário) e também o conceptual (por exemplo para ultrapassar
dúvidas relativas à classificação dos cursos).
O uso do conhecimento abstracto feito para justificar/legitimar a acção foi efectuado
entre os técnicos, isto acontece quando um ou mais deles justifica junto do ou dos outros porque se
fez ou deve fazer de determinada forma, e também entre os técnicos e os formadores, quando os
primeiros justificam a sua acção juntos dos segundos, ou quando realizam o mesmo processo no
sentido orientativo da acção dos formadores. Ocorreu ainda a justificação da acção dos técnicos
com uso de conhecimento abstracto junto do investigador.
Este uso do conhecimento fez-se sobre a acção tida e/ou em decurso, sobre a acção a ter e
sobre a necessidade de se corrigir a acção, fruto da detecção de erros/incorrecções, ou de uma
efectivação menos satisfatória na realização das actividades. Foi neste último caso que, de longe, o
uso justificativo/legitimador do conhecimento abstracto mais se fez sentir.
No caso do uso justificativo/legitimador sobre a acção tida e/ou em decurso, verificámos
a mobilização do conhecimento filosófico, por exemplo, quando um dos técnicos justificou as
escolhas de parte dos cursos a que a entidade se candidatou. A mobilização do conhecimento
conceptual serviu também para se realizar este tipo de uso, quando um dos técnicos justificou
perante um colega seu o porquê de ter classificado uma das actividades ocorridas naquela entidade
como sendo uma avaliação externa (ver episódio nº27).
O uso justificativo/legitimador, relativamente à forma como a acção deverá ocorrer, fez
mobilizar o conhecimento filosófico e o conceptual. Exemplo de um caso destes foi retratado antes,
no episódio número 24, quando a técnica justifica, com base na filosofia e no suporte teórico dos
cursos EFA, o tipo de conteúdos que devem fazer parte do Registo de Avaliação Final, ou seja,
justifica-se com que terminologia conceptual esse registo deve ser preenchido tendo em conta o
modelo, a filosofia de avaliação que está subjacente a esse tipo de cursos. O mesmo tipo de
actuação foi verificado numa reunião de avaliação final de um dos cursos, na qual o técnico
responsável fez o mesmo tipo de observações junto dos formadores e tutores presentes.
A detecção de erros, mais ou menos graves, ou a realização menos satisfatória das
actividades, e a necessidade de correcção da acção daí proveniente foi, como dissemos acima, a
situação que mais fez com que o uso justificativo-legitimador do conhecimento abstracto fosse
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activado. Este tipo de situações fez com que se mobilizassem as três modalidades do conhecimento
abstracto.
O conhecimento procedimental foi usado quando, por exemplo: os técnicos justificaram
junto do investigador a introdução de entrevistas de selecção dos formandos por terem detectado
erros nesse processo de selecção; quando justificaram a resolução relativa à introdução e/ou
alteração de instrumentos de RVC no sentido de melhorarem a forma de procederem a esse
reconhecimento e validação de competências; ou quando concluíram que não estavam a fazer
correctamente o processo de candidatura da renovação da acreditação da formação, o que os levou
a uma reflexão intensa sobre o como estavam a fazer e à necessidade e justificação de terem de
reinterpretar o guia orientador da sua acção no que toca à parte relativa aos procedimentos a seguir
(ver episódio nº13).
O conhecimento conceptual foi também mobilizado para justificar a necessidade de se
corrigir um erro cometido, o uso do conceito de formação pré-profissional inscrito no guia do
INOFOR para realizarem a acreditação, efectuado por um dos técnicos para justificar a necessidade
de se corrigir a classificação que um dos seus colegas fez de um curso desenvolvido na entidade, é
um exemplo deste género de uso legitimador.
O conhecimento filosófico foi mobilizado para se justificar a necessidade de se colmatar
uma anomalia na acção. O exemplo da técnica que resolveu promover a realização de reuniões
específicas entre os formadores, para que estes começassem a realizar o trabalho da planificação
dos temas de vida num dos cursos EFA, de acordo com os princípios do modelo de educação de
adultos em causa, tendo precisamente recorrido a tais princípios para junto dos seus pares justificar
a atitude tomada, é um desses casos. O diálogo que se segue leva-nos para essa situação.
Episódio nº28 – As reuniões intercalares
Hoje isto está mais calmo. Os técnicos estão todos a trabalhar nos seus computadores, mas não tem havido
grande diálogo entre eles. É raro. De repente a Margarida comenta para todos nós:
Margarida – Sabem o que fiz com os formadores de Acção Educativa?
Cristina – Não.
Margarida – Marquei-lhes reuniões entre eles para tratarem como deve ser os temas de vida, porque
aquilo até agora tem sido uma vergonha.
Joana – E eles que disseram?
Margarida – Disseram que sim. Vão fazê-las entre as reuniões da equipa pedagógica, são reuniões
intercalares, mas só para eles. Teve de ser. Quer dizer, toda a filosofia e metodologia dos EFA exige um
trabalho em cooperação, os temas de vida têm de ser trabalhados de forma articulada entre eles e isto não
está a ser feito.
Sílvia – Pois é, tens razão.
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Margarida – Pois, porque os temas de vida e tudo o resto, as questões geradoras, as actividades
integradoras, tudo isso tem que ser tratado de forma articulada entre os formadores dos vários módulos,
de forma transversal. Quer dizer, eles deixam recados uns aos outros na sala dos formadores acerca
destas coisas, das planificações. É demais, assim não há trocas de ideias, não há discussões, qual é a
transversalidade disto? Pronto, foi por isso que lhes disse que era melhor começarem a trabalhar de outra
maneira através das reuniões, porque a forma como estão a trabalhar os temas de vida não é a correcta,
tem estado a ser feito duma forma que não segue nem de longe a filosofia deste tipo de educação.
Joana – Sim, sim. Fizeste bem.
Margarida – Olha, agora vamos ver se resulta.

O uso do conhecimento abstracto para descrever e/ou explicar refere-se ao que, como e
que instrumentos usar para fazer, bem como ao que é determinado conceito directamente
relacionado com o procedimento em causa, podendo ou não estas dimensões serem verificadas em
simultâneo. É evidente que, no caso do uso de conceitos, se mobiliza a modalidade conceptual do
conhecimento abstracto, sendo os outros aspectos referentes à modalidade procedimental do
mesmo conhecimento. Este uso para descrever e/ou explicar ocorre tanto entre técnicos e
formadores, quando os primeiros descrevem e/ou explicam que tipo de acção os segundos devem
ter, como entre técnicos, quando algum dos técnicos realiza o mesmo procedimento junto de um
colega. O episódio seguinte remete para uma situação em que uma das técnicas descreve e explica a
uma formadora que nunca trabalhou com os cursos EFA o que deve fazer, como e que instrumentos
há para se realizar a construção curricular, ocorrendo também a elucidação sobre o que é
determinado conceito.

Episódio nº29 - Instrumentos de construção curricular
Estamos todos no gabinete. A Joana espera por uma formadora que vai começar a trabalhar com os cursos
EFA.
Joana – A Lídia deve estar a chegar, já são dez horas.
Sílvia – Quem é a Lídia?
Joana – É aquela formadora que vai começar com os EFA. Estou à espera dela para lhe mostrar isto da
construção curricular, essas coisas.
Sílvia – Ah, já sei.
Passados poucos minutos entra no gabinete a formadora.
Formadora – Bom dia, posso entrar?
Joana – Claro. Anda cá senta-te aqui ao pé de mim.
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A formadora pega numa cadeira e senta-se na secretária da Joana e esta começa o seu trabalho de descrição
e explicação acerca da construção curricular dos cursos EFA.
Joana – Pronto, vamos então lá ver. No outro dia já te disse mais ou menos como isto funciona.
Formadora – Pois já, mas eu não percebi muito bem, sabes que isto para mim é novo.
Joana – Eu sei, não te preocupes. Bom, antes de mais nestes cursos a construção curricular da formação
de base, que é a que nos interessa agora, assenta naqueles quatro módulo que já te disse.
Formadora – Pois, isso já sei.
Joana – Depois, há os temas de vida.
Formadora – O que é isso?
Joana - Os temas de vida são áreas que são escolhidas pelos formadores e formandos e que devem ser
trabalhados em todos os módulos de forma articulada. Percebeste?
Formadora – Mais ou menos.
A Joana levanta-se e vai buscar a um dos armários um dos documentos da ANEFA. Senta-se novamente e
diz:
Joana – Olha aqui. Estás a ver, temos aqui os módulos e depois diz que os temas de vida são áreas que dão
coerência a esses módulos. Pronto é o que diz aqui na página seguinte, cada tema é uma área transversal
do currículo à volta do qual se devem organizar os módulos. Sei lá, por exemplo, é escolhido o tema
família, esse tema tem de ser trabalho nos módulos.
Formadora – Ah! Já percebi.
Joana – Mas é de forma articulada, não é cada um dos formadores trabalhar o tema por si. Podes ficar
com este documento para veres melhor. Depois para se trabalhar tudo isso, para se fazer a planificação
dos temas de vida temos estes instrumentos da construção curricular. Isto foi dado pela DGFV, deram-nos
quatro mas nós só estamos a usar estes dois, quer dizer depois ainda usamos outro, que é o desenho global
mas é só depois, por isso não vale a pena estar a falar-te já disto.
Formadora – Ah!
Joana – Isto é assim. Temos então aqui esta que é mais geral onde se põe o tema de vida escolhido, as
questões geradoras, quer dizer cada tema de vida deve dar origem a questões, que têm de ser postas aqui
neste espaço. Depois temos aqui esta coluna que é para as actividades a desenvolver para dar resposta às
questões. Estás a perceber?
Formadora – Sim. Mas não estou a ver muito bem assim em concreto…
Joana – Eu vou ali buscar umas que já estão preenchidas de outro curso.
Levanta-se, dirige-se a um dos armários e traz consigo os tais instrumentos já preenchidos.
Joana – Estás a ver, é pôr aqui o tema escolhido, neste caso foi “as nossas culturas”, depois aqui é as
questões que os formandos e formadores gostariam de ver tratadas, por exemplo esta de quais são as
minhas tradições? Depois aqui nas actividades é pôr as actividades previstas, por exemplo aqui tem o
levantamento das tradições das freguesias dos formandos. Já estás a perceber?
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Formadora – Sim, sim.
Joana – Depois, esta aqui, já é mais específica, já é para cada actividade integradora prevista. Pronto, tem
que se fazer a descrição mais exacta da actividade, o que o formador e os formandos vão fazer, as áreas de
formação que envolve, o tempo de realização e os recursos para a fazer a actividade e depois a avaliação
da actividade.
Formadora – Sim, já estou a perceber.
Joana – Então, podes ficar com isso da ANEFA e podes levar também estes exemplos. Depois também com
os teus colegas nas reuniões e connosco vais ficando cada vez mais por dentro disto.
Formadora – Sim, claro.

Situações semelhantes à descrita, e que uma vez mais nos mostram o forte papel de
intermediação que os técnicos desempenham entre este modelo de educação de adultos e aqueles
que o põe em prática nas salas de formação, funcionando como intermediários do conhecimento
(Caria, 2001a), foram observadas com frequência, sendo a parte inicial do episódio nº24 um desses
casos. Outro exemplo ocorreu quando uma das técnicas, numa reunião da equipa pedagógica,
entregou, mostrou e descreveu aos formadores como deviam preencher os instrumentos da
construção curricular e as novas grelhas de análise do dossiê pessoal referentes aos processos de
RVC dos formandos vindas da ANEFA/DGFV.
Assim, de forma sintética, os técnicos mobilizam as modalidades do conhecimento
abstracto para quatro grandes objectivos: planear a acção (modalidade procedimental e conceptual);
realizar as diferentes actividades (modalidade procedimental e conceptual); legitimar/justificar a
acção (modalidade procedimental, conceptual e filosófica); e descrever e/ou explicar a acção
(modalidade procedimental e conceptual).
8.2.3.2. Usos reprodutores e recontextualizadores do conhecimento abstracto
O tipo de análise que acabámos de apresentar não esclarece ainda, apesar de deixar já
indícios, que tipos de usos fazem os técnicos do conhecimento abstracto, tendo por referência o
campo de recontextualização oficial que enquadra a sua acção. É sobre este aspecto que nos
debruçamos de seguida.
Começamos por esclarecer que, para a realização desta análise, procurámos perceber se o
conhecimento abstracto quando é mobilizado para a acção sofre ou não algum tipo de
transformação. Isto é, se a finalidade tida no campo de recontextualização176 e/ou o seu conteúdo
(entendemos por conteúdo aquilo que compõe as diferentes modalidades do conhecimento
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Recordamos que no início do capítulo, quando nos referimos às modalidades do conhecimento abstracto,
identificámos as finalidades de cada uma deles: modalidade conceptual – definir/classificar; modalidade filosófica
– legitimar a acção; e modalidade procedimental – indicação do que, como e quando fazer de acordo com os
objectivos previstos.
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abstracto anteriormente identificadas) tido originalmente são de alguma forma alterados no campo
da acção.
À primeira vista, tendo em conta grande parte do que foi sendo referido antes, diríamos
que apenas há um uso reprodutor do conhecimento abstracto, isto é, um uso meramente aplicativo
em que tal conhecimento é mobilizado do campo de recontextualização oficial, usando os termos
de Bernstein (1993, 1998), para o contexto da acção sem que haja uma modificação da sua
finalidade e do seu conteúdo.
Efectivamente, os técnicos fazem um uso reprodutor das três modalidades do
conhecimento abstracto que identificámos. Consideramos que é feito um uso deste tipo
relativamente à modalidade conceptual do conhecimento abstracto quando, por exemplo, usaram as
tipologias da educação e formação de adultos, fornecidas pelas estruturas de informação, para
classificarem as acções desenvolvidas, aquando da construção de um documento que visava
responder a imperativos institucionais de ordem externa, como foi o caso da candidatura à
acreditação da formação da entidade. Também pensamos estar perante o mesmo tipo de situação e
de uso quando, na realização dos planos de formação, se encontram citações de conceitos referentes
à avaliação. Em ambos os casos a finalidade do conhecimento e o seu conteúdo não foram
alterados na acção, pois a finalidade de classificar e de definir com que tais enunciados foram
construídos mantêm-se na acção dos técnicos, pois estes usaram esse conhecimento também para
classificar e definir sem terem alterado o seu conteúdo.
O uso reprodutor da modalidade procedimental do conhecimento abstracto foi evidente.
A construção de documentos como a acreditação ou os planos de formação que seguiram as
orientações procedimentais vindas do INOFOR, no primeiro caso, e do POEFDS, no segundo, a
construção das actas das reuniões das equipas pedagógicas dos cursos EFA, o preenchimento dos
formulários relativos à gestão orçamental dos cursos, o preenchimento dos documentos relativos à
certificação dos formandos dos cursos EFA, o uso das grelhas de análise do dossiê pessoal de RVC
dos formandos enviadas pela ANEFA/DGFV, o uso aplicativo de alguns dos materiais pedagógicos
fornecidos pela ANEFA/DGFV para, como formadores, darem o módulo “Aprender com
Autonomia”, entre outros, são exemplos dos procedimentos que a equipa técnica executa mantendo
na acção a finalidade e os conteúdos inscritos nas orientações dessas entidades. Isto é, a finalidade
do conhecimento procedimental proveniente das diferentes estruturas de informação não é alterado
na acção da equipa técnica, nem o conteúdo, porque eles mantêm a ordem do fazer, a forma de
executar a acção, bem como os instrumentos disponibilizados para fazer como se previu que fosse
feito.
Também em relação ao conhecimento filosófico se verificou o seu uso reprodutor na
acção, quando, por exemplo, um técnico durante um processo de descrição/explicação do que era o
RVC e de como se organizava o currículo dos cursos EFA, realizado a um formador, pegou num
documento de trabalho fornecido pela ANEFA/DGFV referente ao referencial de competênciaschave e leu-lhe em que princípios se baseava o dito referencial (o da adequação e relevância, o da
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abertura e flexibilidade, o da articulação horizontal e vertical, e o do equilíbrio), para a partir deles
legitimar a acção a ser tida nestas matérias pelo formador. O uso reprodutor do conhecimento
abstracto pode ser representado de acordo com o quadro seguinte.
Quadro nº 72 – Uso reprodutor do conhecimento abstracto
Campo de recontextualização Oficial
Campo da acção

Finalidade do conhecimento abstracto é igual

Conteúdo do conhecimento abstracto é igual

Portanto, o uso reprodutor do conhecimento abstracto é uma realidade inegável. No
entanto, uma análise mais pormenorizada dos dados permite-nos afirmar que, para além desse uso,
a equipa técnica realiza um uso de tipo recontextualizador, ou seja, um uso que modifica, no
contexto da acção, pelo menos uma das dimensões (finalidade e/ou o conteúdo) do conhecimento
abstracto proveniente do campo de recontextualização oficial.
Tal torna-se possível através de um trabalho técnico-intelectual (Caria, 2003a, 2005c)
realizado pela equipa técnica, que junta reflexividade institucional e reflexividade interactiva, que
articula conhecimento abstracto e saber contextual, enfim, tal é possível a partir de um trabalho de
racionalização da cultura, como refere Caria (2002a). É quando realizam este tipo de trabalho que
nos é possível pensar na ideia da existência de espaços de manobra, ou de brechas (Bernstein,
1993, 1998) que o sistema dá, ou eles próprios criam no desenrolar da sua actividade, na existência
de uma autonomia que lhes permite realizar um uso alternativo dos “textos” (Apple, 1996)
fornecidos pelas entidades que enquadram a sua actividade. É este tipo de trabalho que nos leva
também para a ideia de que, em contexto, o conhecimento abstracto é, muitas vezes, submetido à
epistemologia prática, uma epistemologia de sentido contrário ao da racionalidade técnica (Schön,
1998), em que o conhecimento se transforma em saber, em que o uso do conhecimento abstracto se
conjuga com as especificidades locais e saberes contextuais. Vejamos, através de alguns casos
concretos, como o que acabámos de referir se concretiza.
Este tipo de uso foi visível na modalidade do conhecimento abstracto onde, precisamente,
o grau de orientação da acção é mais notório: o conhecimento procedimental. Foi em relação a esta
modalidade do conhecimento abstracto que conseguimos detectar, com perfeita clareza, o uso
recontextualizador do conhecimento. Tal uso assume diferentes formas, que agrupámos em dois
blocos: usos recontextualizadores efectuados directamente sobre o conhecimento procedimental
(instrumentos de actuação) fornecido pelas estruturas de informação; e usos recontextualizadores
de segundo nível, isto é, usos referentes à criação e/ou adaptação de instrumentos de trabalho
efectuadas pela equipa técnica, quer através da recontextualização de conhecimento abstracto não
oriundo das estruturas de informação que regulam a acção, quer através do saber experiencial que
lhes permite, por si, realizarem a produção dos referidos materiais de apoio à execução da sua
actividade.
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Relativamente ao primeiro tipo de uso recontextualizador do conhecimento
procedimental, distinguimos: o uso parcial, o uso invertido da ordem e o uso modificador dos
textos/instrumentos fornecidos pelas estruturas de informação do campo recontextualizador oficial.
A forma como é feita neste local a planificação dos temas de vida dos cursos EFA, levanos para os casos de uso parcial e de ordem invertida dos instrumentos fornecidos. Conforme já
referimos anteriormente, a construção curricular destes cursos tem como pano de fundo temas de
vida que têm que ser trabalhados em todos os módulos. Para que se realize a planificação desses
temas a ANEFA/DGFV forneceu, através de uma acção de formação, quatro instrumentos de
trabalho (“Desenho Global”, “Gestão do Referencial de Competências-Chave”, “Tema de Vida” e
“Actividade Integradora”177) a serem usados segundo esta ordem. Como nos mostra o episódio que
se segue, os técnicos mantêm a finalidade do conhecimento, mas alteram o seu conteúdo ao
alterarem a ordem pela qual o usam e ao não fazerem uso de todos os instrumentos.
Episódio nº30 - Usos parciais e invertidos dos textos
A Margarida está sentada na sua secretária com os materiais fornecidos pela DGFV para trabalharem os
temas de vida. Vai olhando para eles e após os ter folheado umas duas ou três vezes, pergunta ao Jaime,
que está sentado à sua frente:
Margarida – Jaime, tu percebes bem disto?
O Jaime olha para o que a colega tem nas mãos e diz:
Jaime – Percebo.
Margarida – Então diz-me uma coisa, os formadores têm que pôr aqui as questões geradoras não é?
Jaime – É. Nesse que tens na mão, nesse dos temas de vida, fazem isso e depois as actividades. Depois há
aquele que tens aí ao lado que é para cada actividade integradora.
Margarida – E isto do desenho global?
Jaime – Eu, a Joana e a Sílvia já discutimos isso e decidimos não fazer o desenho global logo no início
para todo o curso, como estava previsto pela DGFV, mas ir fazendo aos poucos.
Margarida – Vocês estão a aplicar isto do desenho global? Joana, desculpa interromper-te, mas…
Cristina – Eu antes de ir de licença de parto apliquei isso tudo.
Joana – Quer dizer, estamos a aplicar o desenho global, mas não se faz logo no início em relação ao curso
todo como nos disseram na formação. Esse desenho é feito ao longo do curso.
Cristina – Então, não se faz o desenho no início? Mas o professor Jorge178 quando esteve cá depois de
vocês terem ido à formação, naquela reunião que tivemos que tivemos com ele, ele trouxe esses materiais e
disse que era para usar todos e em primeiro lugar o desenho e eu fiz assim.
Joana – Pois foi. Mas nós não estamos a fazer assim e nem estamos a usar tudo.
177
178

Ver Anexo 6.
O professor Jorge era, na altura destes acontecimentos, o organizador local da ANEFA/DGFV. Uma das funções
destes organizadores é prestarem apoio às equipas técnicas que nos locais põem em prática os cursos EFA.
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Cristina – Pois, realmente quando os usei com os formadores vi que isto era um bocado confuso, quer dizer
pareceu-me que havia aqui informação repetida. Mas depois, como fui de licença de parto, não pensei
mais no assunto.
Joana – Pois, porque isto quando há instrumentos novos só depois na prática é que se vê a funcionalidade
disto, e como eles diziam era inviável.
Margarida – Mas então afinal quais é que estamos a usar e porque ordem?
Joana – Nós nunca usámos essas grelhas todas, porque há duas delas que se repetem muito. Essa do
desenho global e essa do referencial de competências são muito parecidas, é o mesmo, quer dizer o tipo de
informação que se obtém é o mesmo, por isso para não se estar a duplicar informação não usamos essa do
referencial. Se vires o que tem uma e outra é praticamente a mesma coisa.
Margarida – Pois, realmente é.
Joana – Pronto, por isso não usamos essa. Depois no dia-a-dia usa-se primeiro essa dos temas de vida
onde se põe logo as questões geradoras e depois essa outra das actividades integradoras. Portanto, tema a
tema vamos tratando disso, vamos fazendo as questões geradoras e para cada uma destas questões as
respectivas actividades e vão-se preenchendo essas grelhas. O desenho global só é preenchido no fim de
cada tema. Percebeste?
Margarida – Sim já estou a perceber e realmente tem mais sentido.
Joana – Pois, porque inicialmente estava previsto que seria no início que toda a planificação fosse feita,
quer dizer na formação e depois aqui também o professor Jorge disse isso.
Sílvia – Pois foi. Na formação até fizemos um exercício em grupo para vermos como se preenchiam essas
quatro grelhas, mas aqui não as utilizamos todas nem pela ordem que eles disseram.
Joana – Pois. Porque depois aqui, na realidade, no trabalho, vimos que elas não se adaptam. Pronto, então
as indicações que tivemos foi para fazer a planificação de todos os temas de vida logo no início e portanto
o primeiro instrumento que tinha que ser preenchido era esse do desenho global. Mas isso, embora eu
também ache que possa ter alguns benefícios, torna o processo muito mais rígido e se queremos que os
formandos participem, se envolvam também na definição dos temas e na forma de os trabalhar, se
queremos isso achamos que seria melhor trabalharmos tema a tema e não fazer tudo logo no início.
Margarida – Eu também concordo, acho que vocês têm razão.
Joana – E depois em termos práticos é muito mais eficiente ser feito assim como estamos a fazer porque
torna o processo mais flexível e também mais participativo para os formandos.
Cristina – Então usa-se a dos temas de vida e a das actividades integradoras e o desenho em vez de ser no
princípio é no fim de cada tema?
Joana – Exacto.
Margarida – Joana, importaste de me emprestar algumas das tuas grelhas para mostrar então aos meus
formadores o que estamos a usar e como isso se preenche.
Joana – Não, eu já te dou.
Margarida – É que assim é mais fácil de explicar.
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Este episódio mostra como os processos de recontextualização são graduais, como podem
não ser simultâneos, pois uma das técnicas chegou a fazer uso reprodutor do conhecimento
procedimental proveniente da estrutura de informação. Mas, mais que esse aspecto, importa
salientar a capacidade de selecção e o uso adaptado à realidade local dos materiais fornecidos pela
estrutura de informação, importa salientar como, na base do uso recontextualizador, esteve uma
atitude crítica, avaliativa (elementos constituintes do saber-fazer) e simultaneamente justificativa
das opções tomadas (saber justificativo). Foi essa atitude que levou à produção das alterações na
forma de fazer a acção em causa, ou seja, que fez precisamente com que a dimensão do saber-fazer
respeitante à integração de alterações na prática fosse activada. E como a forma de fazer foi
recontextualizada, o saber dizer de quem descreve/explica o procedimento é também ele um uso
recontextualizado do procedimento. Este uso recontextualizador do procedimento tem influência
ainda noutra modalidade do saber local, o saber categorial, pois a partir da altura em que todos
passam a fazer esse uso recontextualizador todos sabem o que significa naquele local a realização
da construção curricular e respectivas planificações dos temas de vida.
Quanto aos usos modificadores dos instrumentos fornecidos pelas estruturas de
informação, destacamos aqueles que são feitos em alguns dos instrumentos para se realizar o RVC.
Refira-se que, em alguns casos, tais modificações resultam da introdução nesses materiais de
conhecimento abstracto proveniente de outras fontes que não as das estruturas de informação do
campo de recontextualização oficial.
O episódio que se segue leva-nos para o caso da alteração de alguns materiais do RVC.
Trata-se da modificação oral e/ou escrita de perguntas contidas em tais instrumentos e do
acrescentar de outras no mesmo tipo de materiais.
Episódio nº31 – Usos modificadores dos instrumentos
Ao consultar o dossier do curso EFA B3 de Geriatria, mais precisamente a parte relativa aos instrumentos
de mediação do processo de RVC noto que alguns desses instrumentos têm diferenças em relação aos
instrumentos originais que havia visto dias antes. Como a Joana é a responsável por aquele curso, procuro
junto dela perceber melhor do que se trata.
Investigador – Joana, estive a ver este dossier do curso de Geriatria e notei que em alguns instrumentos do
RVC há diferenças relativamente aos da ANEFA.
Joana – Pois há. Nós introduzimos algumas alterações nesses instrumentos porque vamos vendo, conforme
vamos fazendo, que é necessário, que é pertinente. Às vezes acrescentamos algumas questões, outras vezes
alteramos o português para que os formandos possam entender. Fazemos isso porque os formandos não
têm todos o mesmo nível de desenvolvimento.
Investigador – E essas alterações são feitas…
Joana – As alterações ao nível do português são feitas oralmente na altura das sessões com os formandos.
Quando acrescentamos algumas questões que têm como objectivo recolher mais informação do que aquela
que o instrumento por si permite, os formandos registam por escrito essa informação adicional nos
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materiais. Por exemplo, aí nesse material que diz “Ficha do Participante”, nós acrescentamos, na parte
relativa à participação dos formandos em actividades sociais, as formas de participação.
Investigador – Pois, essa foi uma diferença que notei.
Joana – Pois, porque conforme estava só conseguíamos saber se participavam em associações e de que
tipo, porque o material original só tinha esses quadradinhos onde eles colocavam as cruzes caso
participassem em algum tipo de associação. Mas esse tipo de informação diz-nos muito pouco e então
oralmente pomos-lhes questões mais específicas sobre o tipo de participação que têm, se são dirigentes,
etc., às quais eles respondem nesse espaço que criámos para isso. Porque é importante termos mais
informação nesta matéria que nos vai permitir avaliar melhor a área de competência-chave da cidadania.
Investigador – Já percebi. Então neste caso acrescentaram mais essa questão para conseguirem obter mais
informação?
Joana – Foi. Outras vezes levamos algumas questões complementares nos nossos cadernos que depois na
altura lhes colocamos, também para completarmos a informação porque vemos antecipadamente que os
instrumentos são insuficientes. Outras vezes este tipo de questões surgem na própria altura em que
estamos a fazer o RVC, portanto durante o diálogo que temos com os formandos vemos que é necessário
aprofundar algum tipo de informação e nessa altura colocamos mais questões. Basicamente as alterações
que fazemos são estas, portanto alteramos o português para eles entenderem e acrescentamos algumas
para conseguirmos ter mais informação.
Investigador – Sim. E diz-me outra coisa, algumas dessas questões que colocam oralmente passam para o
registo escrito, passa para o próprio material de RVC?
Joana – Ás vezes sim. As relativas ao português não. Mas, por exemplo, aquela das formas de participação
em actividades de associativismo passou, essa questão surgiu lá na sessão, não a levava preparada. Isto é
assim, quando vemos que alguma das questões que colocamos oralmente se mostra pertinente, quer dizer
se vemos que com essa questão conseguimos o que pretendíamos, então essa questão acrescenta-se nos
materiais posteriormente. Nesse caso a questão foi colocada a um formando na sessão individual, como
resultou acrescentamos logo no instrumento essa questão. Portanto, os outros formandos desse curso já
passaram a ter nesse instrumento essa questão, que agora é aplicada a todos os cursos.
Investigador – Então, se eu percebi, há questões que vocês já levam construídas previamente e há outras
que surgem durante os diálogos com os formandos?
Joana – É isso, é das duas formas. Ás vezes essas questões resultam de conversas que temos aqui uns com
os outros acerca dos materiais e que nos faz concluir que o que está nos materiais não chega e então
levamos outras questões complementares, quer dizer nós fazemos sempre uma análise prévia dos materiais
e se dessa análise vemos que há insuficiências nos materiais fazemos as alterações que achamos
necessárias. No início, como não tínhamos ainda experiência, essas questões eram postas nos tais
cadernos, só depois se víssemos que eram pertinentes é que alterávamos os materiais originais. Mas agora
isso já não se faz assim, agora fazemos a análise prévia dos materiais originais e vê-se se são necessárias
alterações, se é preciso acrescentar alguma questão, ou até modificar o formato do material, e se for caso
disso fazemos logo a alteração antes de começar o RVC e portanto os materiais que usamos já vão logo
alterados. Outras vezes, as questões surgem no próprio diálogo com os formandos e se estas se mostram
relevantes passam a fazer parte dos materiais. O objectivo é sempre obtermos mais e melhor informação.
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Investigador – Joana, só para terminar, em que é que te baseias para fazer essas adaptações nos
materiais?
Joana – Isso varia. Às vezes a origem são as formações, outras procuro em livros. Mas nós trabalhamos
muito em equipa e isto também resulta da própria aprendizagem que vamos fazendo aqui ao aplicarmos
esses materiais e ao vermos que eles não se adaptam ou são insuficientes. Nós aqui fazemos assim, agora
noutros locais não sei como fazem o RVC. Mas sabe estas alterações e ir-se fazendo de forma diferente tem
a ver com a nossa experiência. No início, quando comecei, fazia tudo mais de acordo com o que foi dito
nas formações sobre estas coisas, mas depois, com a experiência, vamos fazendo alterações e introduções
de coisas novas (…). À medida que vamos ganhando mais experiência vamos tendo mais à vontade para
fazer essas alterações. E o objectivo é sempre o mesmo, é procurar ver se com as alterações funciona
melhor…

Tal como no episódio anterior, também este nos permite ver a conjugação na acção do
conhecimento abstracto e do saber contextual. E tal como antes, também agora é da articulação do
saber-fazer com o conhecimento abstracto que nasce o uso recontextualizador do conhecimento. É
esse saber que permite a análise crítica acerca do conhecimento abstracto proveniente da estrutura
de informação, quer seja através de um trabalho prévio de análise dos materiais do RVC, portanto
de um trabalho de reflexão sobre a acção a efectuar, quer seja através de processos de improvisação
que levam a que se façam alterações sobre esses materiais na própria altura de os aplicar, fazendose uso, nestes casos, da chamada reflexão na acção.
Como nos mostra igualmente o episódio, há um factor de importância fulcral em todo
este processo: a experiência. É ela que faz com que os técnicos passem de aplicadores a
recontextualizadores do conhecimento abstracto. Ela permite que se faça diferente e de acordo com
as especificidades locais, ela permite “ver”. Ela permite passar da necessidade de ter de se verificar
no uso efectivo do instrumento se uma possível alteração em tal material é realmente relevante para
a capacidade de se antever essa pertinência sem ter que se realizar tal exercício de verificação, por
isso ela é fundamental para se adquirir outro dos saberes presente neste episódio: o saber
conjecturar.
Assim, saber-fazer e saber conjectural permitem, através de um exercício reflexivo
interactivo/contextual que detecta alguma insuficiência nos instrumentos, realizar o tal uso
recontextualizador do conhecimento que passa por duas fases: experimentação (ensaio/teste da
alteração no conhecimento abstracto) e, caso resulte positivamente, generalização do uso
recontextualizador do conhecimento. Esta forma de proceder é, como já referimos quando nos
centramos apenas nos saberes, factor de construção do saber local, no qual entra, como se vê, o
próprio conhecimento abstracto.
Para terminar o comentário a este episódio, referimos que a finalidade do conhecimento
abstracto mantém-se, mas o seu conteúdo foi alterado. Efectivamente, o RVC faz-se naquele local
daquela forma (o que não tem apenas a ver com a transformação de materiais, como vimos antes:
ver episódio nº12), que é uma forma específica da actividade local. Assim, porque passou por
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processos de recontextualização, o RVC tem naquele contexto um significado próprio. Ou seja, não
é a sigla que é própria, pois essa é externa àquele local, é a interpretação que localmente fizeram do
procedimento para o qual a sigla remete, o que quer dizer que o saber categorial daqueles técnicos
relativamente a este processo se refere ao entendimento que todos têm da forma como executam
efectivamente o procedimento. Tal como no episódio anterior, como o conhecimento
procedimental foi recontextualizado, também o saber dizer relativo ao RVC se faz de acordo com
esse uso do conhecimento.
Quanto ao segundo nível de recontextualização temos, conforme dissemos acima, a
criação e/ou a introdução adaptada de instrumentos de trabalho através da recontextualização de
conhecimento abstracto oriundo de fontes externas às estruturas de informação que orientam a
acção da equipa técnica e temos a criação de instrumentos de trabalho realizada apenas com base
no saber contextual. Quer num caso quer no outro, a modalidade procedimental do conhecimento
abstracto proveniente do campo de recontextualização é alterado.
Tal como em relação aos casos anteriores de recontextualização (os efectuados sobre
instrumentos das estruturas orientadoras), também estes partem, a maior parte das vezes, da
identificação de insuficiências na acção que levam a equipa técnica a realizarem esse trabalho de
criação e/ou introdução de instrumentos, de forma a tentarem melhorar essa mesma acção. Muitos
destes instrumentos vão sofrendo ao longo do tempo vários tipos de transformações. Ora, isto quer
dizer que, uma vez mais, a dimensão do saber-fazer que permite introduzir alterações na acção está
implicada no trabalho técnico-intelectual (Caria, 2005b) de recontextualização.
Foi isso que se passou com a introdução adaptada de uma entrevista usada para realizar a
selecção de formandos, cuja origem foi, conforme dissemos antes, o trabalho de especialistas
universitários. Ao mesmo tipo de situação se refere o uso reconstruído do questionário feito para
realizarem o levantamento de necessidades de formação junto das IPSS e associações de
desenvolvimento do concelho.
A introdução adaptada ou a construção de instrumentos de RVC com uso de
conhecimento abstracto proveniente de acções de formação (cursos de formação pedagógica de
formadores, por exemplo) ou de pesquisas bibliográficas (sobre dinâmicas de grupo, por exemplo),
com o objectivo de se recolher mais informação sobre as competências dos formandos e assim se
poder proceder a uma melhor avaliação das suas reais competências, é outro caso deste tipo de
recontextualização.
O conjunto de instrumentos de avaliação, aos quais também já nos referimos, que os
técnicos constroem ou adaptam de forma a poderem ser enquadráveis no modelo de educação de
adultos em causa, são outro exemplo de recontextualização de segundo nível. Tal como é a
introdução adaptada de exercícios a serem desenvolvidos pelos formandos no módulo “Aprender
com Autonomia”, cuja origem foi a pesquisa bibliográfica ou alguma acção de formação efectuada
pelos técnicos.
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Para além destas adaptações e/ou construções mobilizadoras de conhecimento abstracto,
temos aquelas que são feitas com base apenas no saber-fazer, conforme já referimos. O caso onde
foi possível detectar este tipo de construção foi o relativo aos materiais do processo de RVC.
Estas foram as formas identificadas do uso recontextualizador relativamente à
modalidade procedimental do conhecimento abstracto, que foi, como dissemos, aquele onde se
tornou mais visível esse uso do conhecimento. Julgamos poder falar de usos recontextualizadores
da modalidade conceptual do conhecimento abstracto quando, no decorrer da acção e a propósito
dela, os técnicos explicitaram o domínio de uma série de conceitos sem terem que recorrer a
conhecimento abstracto em concreto. Nestes casos estamos na presença do que anteriormente
identificámos como saber declarativo.
O mesmo poderemos dizer relativamente à modalidade filosófica do conhecimento
abstracto quando, por exemplo, um dos técnicos elucida um formador acerca dos princípios do
modelo de educação de adultos EFA, sem que para isso necessite de se apoiar em qualquer tipo de
material escrito.
Em todos os casos até agora referidos, o uso recontextualizador do conhecimento
abstracto faz-se sobre o seu conteúdo, ou seja, na acção mantém-se a sua finalidade. No entanto,
julgamos ter identificado ainda outro tipo de uso recontextualizador do conhecimento abstracto:
aquele que é feito sem alterar o seu conteúdo, mas que é mobilizado para a acção com uma
finalidade diferente da que tem no seu campo de recontextualização. Referimo-nos ao caso em que
se mobiliza um conceito com uso textual da inscrição escrita tida num documento, portanto sem
qualquer alteração do seu conteúdo, para tentar resolver uma situação complexa da acção e portanto
com uma alteração na acção da finalidade com que foi construído que é definir. O episódio número
21 dá conta deste tipo de uso. O quadro seguinte resume os tipos de usos recontextualizadores por
nós identificados.
Quadro nº 73 – Usos recontextualizadores do conhecimento abstracto
Campo de Recontextualização Oficial
Finalidade do conhecimento abstracto é igual

Conteúdo do conhecimento abstracto é
diferente: alteração da ordem de
execução, uso parcial de instrumentos,
transformação
de
instrumentos,
acrescento de informação…

Finalidade do conhecimento abstracto é diferente

Conteúdo do conhecimento abstracto é
igual

Campo da Acção

De acordo com a análise que acabámos de apresentar, pensamos poder afirmar que, na
acção, o saber e o conhecimento abstracto se misturam muitas vezes, passando este, quando sujeito
a processos de recontextualização, a fazer parte do próprio saber contextual. Efectivamente, a
forma como se faz naquele contexto o RVC ou a construção curricular dos cursos EFA, por
exemplo, é uma forma particular de realização desses processos que são originalmente gerais e
abstractos. O que quer dizer que o conhecimento abstracto também contribui para a construção e
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reconstrução do saber no caso dos técnicos estudados, como aliás já deixámos entender quando nos
dedicámos às modalidades do seu saber. É desse processo de construção e reconstrução que resulta
a existência de um reportório de saber colectivo, não uniforme, entenda-se, que faz parte do
reportório partilhado da comunidade de prática (Wenger, 2001) que esta equipa técnica forma, é
essa dimensão do reportório que nos faz defender estarmos também perante uma comunidade de
saber, conforme dissemos antes.
Assim, estes técnicos não são meros aplicadores de conhecimento abstracto, são também
recontextualizadores desse conhecimento e produtores de saber, o que implica uma relação activa
com o conhecimento e o saber, uma intermediação reflexiva entre a estrutura (conhecimento
abstracto oriundo do campo de recontextualização oficial) e as especificidades da sua acção e dos
seus saberes. Desta forma, os actores podem ser reprodutores da estrutura, mas não são
obrigatoriamente reprodutores apenas, antes interagem, através da sua acção, da sua reflexão e dos
seus saberes, com ela, podendo usar de forma alternativa os recursos e regras postos à sua
disposição para actuar.

8.2.3.3. Elementos da dinâmica do saber contextual

Tendo em conta o que dissemos, quer em relação aos usos recontextualizadores do
conhecimento abstracto, quer relativamente aos saberes da equipa técnica, pensamos poder
sintetizar graficamente a dinâmica do saber contextual da equipa estudada, na qual assume, como
vimos, relevo esse tipo de uso do conhecimento, da forma que se segue.
Seleccionámos como principais dimensões dessa dinâmica os usos recontextualizadores
de conhecimento abstracto e os usos do saber, a construção e reconstrução do saber, e as
transferências de saber. Tais dimensões apresentam, em certos casos, um elevado grau de
interpenetração, o que faz com que existam processos e resultados igualmente implicados nas
dimensões apresentadas (a transformação do saber implícito em saber explícito, por exemplo, faz
parte das transferências e simultaneamente da construções e reconstrução do saber). Em rigor, as
dimensões em si fazem parte umas das outras: por exemplo quando falamos em usos
recontextualizadores do conhecimento abstracto estamos a falar também de construção ou
reconstrução do saber do contexto de trabalho, logo do reportório de saber existente. Seja como for,
apesar da sobreposição dos processos da dinâmica do saber, pensamos que a representação
efectuada ajudará a visualizar melhor esse mesmo dinamismo.
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A dinâmica do saber
Em contexto de trabalho

Usos
recontextualiz
adores do
conhecimento
e do saber

Construção/re
construção do
saber

Transferência
do saber

Reportório
individual e
colectivo de
saber

Figura nº 9 – A dinâmica do saber contextual

A figura procura mostrar as interacções mais notórias entre as dimensões que
consideramos. Como se vê, o reportório de saber é alimentado pelos usos de conhecimento e/ou
saber, pelas transferências de saber e pela construção e reconstrução do saber. Esta é alimentada
pelos usos e transferências feitas com base ou não no reportório. Este é, assim, ou pode ser, fonte
da própria construção e reconstrução de saber bem como dos usos e transferências de saber.
Como dissemos antes, de cada uma destas dimensões da dinâmica do saber fazem parte
processos e resultados que se encontram em mais que uma delas. Assim, e de forma não exaustiva,
podemos dizer que: dos usos fazem parte usos recontextualizadores do conhecimento, usos de
diversos saberes contextuais, processos diversos de reflexividade, experimentação/tatoneamento;
do processo de construção e/ou reconstrução do saber fazem, ou podem fazer, parte a
experimentação/tatoneamento individual ou colectivo, processos de reflexividade diversos, a
negociação de significado, usos recontextualizadores do conhecimento e usos de saber, a
experiência, a circulação e colectivização do saber, a construção colaborativa do saber
(comunidades de saber), a transformação do saber tácito em saber explícito; das transferências
fazem também parte os usos do saber, a circulação e colectivização do saber, a transformação do
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saber implícito em saber explícito, as transferências entre contextos, quer seja de conhecimento,
quer seja de saber, e as transferências que ocorrem dentro do próprio contexto, seja de situação para
situação, seja entre pares.

8.3. O TRABALHO COMO LOCAL DE EDUCAÇÃO
O objectivo desta parte é tentar mostrar como o contexto de trabalho analisado, apesar de
estar sujeito a um elevado grau de orientação externa, é um local educativo para quem nele
desenrola a sua actividade. Trata-se de identificar as principais formas através das quais o aspecto
educativo do trabalho se manifesta.
Uma das formas mais visíveis é através dos processos educativos não formais que
proporciona aos seus técnicos. Na verdade, quer seja através da promoção interna de cursos,
seminários, encontros e outros eventos semelhantes destinados aos seus técnicos, quer seja pela
estimulação à participação destes em momentos formativos do mesmo género promovidos por
entidades externas, a entidade em causa torna-se educativa.
Como já referimos, vários desses momentos são promovidos pelas próprias estruturas de
informação que orientam a acção dos técnicos. Isto quer dizer que, em parte, o próprio carácter
normativo da acção também pode contribuir para a formação dos técnicos, quer seja através desses
tais momentos de educação não formal, quer seja pelo que determinadas actividades deles exigem.
Efectivamente, foi o elevado grau de orientação de algumas actividades associado a um nível de
incerteza muito forte que nos fez presenciar a intensa procura e uso de conhecimento abstracto,
como foi o caso da realização da candidatura à acreditação da formação da entidade. As zonas
indeterminadas da prática, quer as colectivas, como foi o caso que acabámos de enunciar, quer as
individuais, foram dos momentos mais propícios à aprendizagem, nomeadamente pelos momentos
de heteroformação que ocorreram e pela procura e uso individual ou cooperativo de novos recursos
para se fazer face às situações de incerteza. Estes momentos indeterminados da prática são
indicados como dos mais educativos no mundo do trabalho (Argyris e Schön, 1978; Schön, 1996).
No geral, a actividade destes técnicos impulsiona-os a, frequentemente, terem de procurar
outros recursos, para além do seu saber disponível, nomeadamente conhecimento abstracto, para a
poderem desenvolver. O caso do processo do RVC foi um dos mais visíveis a este nível. Portanto,
estes técnicos estão, de diferentes formas, sujeitos a um trabalho de tratamento/processamento de
conhecimento, que procuram ou lhes chega, e que é muitas vezes, como vimos, de
recontextualização. Ora este tipo de trabalho de tratamento do conhecimento é indicado como fonte
de aprendizagem (Barth, 1996) e como um factor essencial nas organizações que aprendem
(Argyris, 1994; Sallis e Jones, 2002). Portanto, o trabalho destes técnicos também é educativo pela
aquisição, tratamento, difusão e uso do conhecimento que realizam para exercerem as suas funções.
No entanto, não é só a relação destes técnicos com o conhecimento abstracto que lhes
proporciona momentos de aprendizagem. Esta entidade está também aberta ao exterior através de
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outros veículos. O trabalho que desenvolvem em parceria com outras instituições é igualmente
fonte da aprendizagem para a equipa técnica, a forma de se realizar transferências de verbas de
umas rubricas para outras nos orçamentos foi uma aprendizagem que resultou de contactos e de
reuniões de trabalho com uma entidade parceira. A adopção e a adaptação de algumas práticas e
instrumentos de trabalho com origem noutras entidades, que se manifestem de interesse para a
equipa técnica, podem ser consideradas também como meios de aprendizagem, como os próprios
reconhecem ao afirmarem que: “…também aprendemos com o que se faz noutras associações, não
temos nenhum tipo de problema com isso…”. Assim, esta equipa técnica manifesta mais uma das
características da organizações que aprendem: a abertura ao exterior, a capacidade de transferirem
experiências positivas de outros contextos para o seu contexto de trabalho.
Mas, a aprendizagem da equipa técnica passa essencialmente pelo fazer e pelo momento
de se fazer naquele local. Isto é, é pelo desenvolvimento e pela participação na sua prática, que é
uma prática social e que tem tempos mais significativos do que outros para a equipa no seu todo e
para os diferentes membros da equipa em particular, que ela realiza grande parte da sua
aprendizagem. Efectivamente, foram vários os casos que nos mostraram que a aprendizagem anda
fortemente ligada ao fazer e ao momento de se fazer. O facto de uma das técnicas não saber
explicar como se realizam os relatórios de execução final dos cursos EFA porque “ainda não” fez
“nenhum”, ou o facto de outra colega não saber dizer para que serviam alguns dos instrumentos de
RVC porque ainda não tinha participado “em nenhum RVC”, ou ainda os diversos episódios
relativos ao procurar aprender o que fazer e como fazer determinada actividade muito perto da
altura em que esta tem de se realizar, salientam o que acabamos de dizer.
Portanto, a aprendizagem neste local tem uma dimensão prático-temporal muito forte, no
sentido de ser pelo desenrolar da prática e do tempo que acompanha e antecede essa prática que os
técnicos efectuam muitas das aprendizagens no seu contexto de trabalho. A prática e a sua
aprendizagem confundem-se naquele espaço, assumindo esta maior significado em determinados
momentos. Estamos, claramente, perante um caso de aprendizagem situada (Lave e Wenger, 1999;
Wenger, 2001).
Os técnicos manifestaram, diversas vezes, terem consciência das aprendizagens que
realizam com a participação na prática que ali efectuam e com a importância que o factor temporal
desempenha nessas aprendizagens, como ilustram as seguintes palavras:
“…este ano está tudo em ordem, o plano de formação está a correr bem. Também era o que faltava, já o
fazemos há quatro anos, vamos aprendendo…”.
“…tudo isto nós vamos, conforme vamos fazendo, aprendendo. Agora é mais fácil, já dominamos melhor
tudo isto, a terminologia a usar, as tipologias dos cursos, a própria maneira de fazermos os planos. No
primeiro ano tivemos mais dificuldades, nunca tínhamos feito nenhum (…). Eu lembro-me que a Joana foi
contratada para o primeiro projecto-piloto dos EFA, ela estava a 100% nesse projecto e não fazia mais
nada, não tinha tempo, era tudo novo e foi muito complicado fazer esse projecto, não dominávamos bem
essa metodologia, estávamos a aprender (…), eu lembro-me que a Joana demorava a fazer o processo do
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RVC uns dois a três meses (…). Agora já não se passa isso, ela já tem mais experiência e também
começamos a fazer de outra maneira o RVC, já não é só ela que os faz, portanto nós vamos aprendendo
com o que fazemos, vamos fazendo e vendo como resulta melhor…”.
“…nós estamos sempre a aprender com o que fazemos, sempre. Tudo isto, esta procura de alternativas
para algo que pensávamos que ia dar certo mas que afinal não deu, toda esta maneira de actuarmos é
também formação em exercício, eu considero que é, e nós fazemos isso com muita frequência…”.

Estas aprendizagens realizam-se na relação que os técnicos desenvolvem consigo
próprios, com as coisas que os rodeiam e usam para trabalhar e, sobretudo, pela relação que
desenvolvem uns com os outros. Foi, portanto, essencialmente através da heteroformação (Pineau,
1991, 2001) que vimos os processos de aprendizagem acontecerem. Assim, a aprendizagem da
actividade ocorre por osmose (Hargreaves, 2000), ocorre através das trocas de saberes entre pares.
Já antes fizemos referência a vários aspectos que nos mostram que a aprendizagem da actividade
passa muito por este tipo de trocas, pelas transferências de saberes que entre os técnicos se dão. O
que, quando, como e que instrumentos existem para se fazer foram o tipo de procuras mais
presenciados (o saber-fazer), embora também aconteçam trocas de saberes relativos ao que é
determinado aspecto, como dissemos quando nos referimos ao saber relacional. A procura da
resolução de problemas através do saber dos colegas foi igualmente notado, como também já
dissemos (ver episódio nº11). Para Frenay (1996) as transferências são o principal efeito da
aprendizagem, assim quem transfere para o outro é porque aprendeu e dessa forma as
aprendizagens individuais se vão tornando colectivas.
Na base destas trocas estão o forte trabalho em equipa desenvolvido neste local, está a
interajuda que quase constantemente ocorre entre os seus membros. A prática e o saber a ela
associado vão passando daqueles que já fizeram e sabem fazer para os que ainda não fizeram, dos
que detêm o saber colectivo, a memória organizacional (Bollivar, 1997), dos mais para os menos
experientes. Esta transferência ocorre através de três meios: da observação que os menos
experientes realizam do trabalho dos mais experientes; do ouvir o que os mais experientes dizem
acerca do que fazem; e da descrição, do mostrar e do explicar o que e como se faz que os mais
experientes realizam junto dos menos experientes. É através deste último processo que muito do
saber implícito de uns se explicita junto de outros, exercício indicado como uma das características
da aprendizagem organizacional, pois é uma das formas pelas quais o fazer e saberes associados se
vão colectivizando (Sallis e Jones, 2002). Já anteriormente demos testemunhos relativos a estes
meios de aprendizagem (confrontar com a secção relativa à dinâmica do saber contextual, mais
precisamente a parte relativa às trocas de saberes entre técnicos), as palavras proferidas pelos
técnicos ajudam a reforçar a ideia de que é sobretudo através da heteroformação e destes meios que
se aprende neste local:
“Nós aqui somos responsáveis pela parte pedagógica e também estamos a par da parte da gestão dos
cursos (…). Nós sentimos a associação como parte de nós (…) somos responsáveis por vários aspectos,
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sabemos que temos de nos empenhar para isto ir para a frente e essa responsabilidade foi-nos incutida
logo no início”.
“…com a Isabel aprendemos a ser mais rigorosos, a pensar mais no que fazemos, ela tem muita
experiência sobre a educação de adultos e foi-nos transmitindo o que sabe…”
“…eu já cá estou há três anos e a Sílvia está cá desde Fevereiro e os critérios de selecção dos formandos
já estavam definidos, quem nos passou isso foi a Isabel, portanto é com base na oralidade que vamos
tomando conhecimento das coisas, isso vai passando de uns para outros. Quer dizer nós fomos aprendendo
com os nossos colegas, quando cá cheguei já existia a entrevista para se fazer a selecção dos formandos e
eu apliquei-a também, portanto foram os meus colegas que me disseram como se fazia o processo de
selecção…”.
“…quer dizer, eu quando cá cheguei já se faziam as reuniões com os formadores e a forma de se fazerem
as reuniões, a forma como se dirigem, etc, isso já se fazia e eu, e o mesmo se passa com os meus colegas,
fomos observando, vamos vendo e também nos foram dizendo como se faziam. Quer dizer, há quase uma
maneira de fazer da associação que nós vamos aprendendo. Por exemplo, a Sílvia que chegou há pouco
tempo começou a ir às reuniões connosco e foi vendo como se fazia. Depois também vamos falando uns
com os outros e vamos introduzindo alguns aspectos novos, quando alguém altera alguma coisa e vê que
resulta diz aos outros. Isto acontece no resto não é só em relação às reuniões. Quer dizer, nós fazemos
assim porque vamos aprendendo uns com os outros a maneira de fazer as coisas…”.
“…quando cá cheguei comecei a observar como se fazia, como os meus colegas faziam. Quer dizer, nós
partimos sempre do que já existe, vamos aprendendo com os que já cá estavam e com a maneira deles
fazerem. Depois nós em conjunto ou individualmente vamos acrescentando alguma coisa. Aliás, isso é-nos
incutido, é-nos pedido que acrescentemos algo ao que já existe e nós vamos fazendo isso, vamos
questionando o que estamos a fazer. Ainda há poucos dias discutimos o regime de faltas dos formandos,
porque tínhamos um limite máximo de faltas que verificámos que não se ajustava e por isso discutimos em
grupo e vimos que era necessário alterar esse regime de faltas que existia. O mesmo se passou com a
entrevista que introduzimos para fazer a selecção dos formandos, porque questionamos a forma como
estávamos a fazer essa selecção que não era a melhor, portanto existe uma base que vai sendo alterada
conforme vemos que é necessário…”.

Estes excertos dão realce à existência de uma memória organizacional como um forte
recurso de aprendizagem (Bollivar, 1997). É a partir dela que se realiza a socialização dos novos
membros da equipa, que se aprende a forma de fazer e o que fazer, que se desenvolve também um
sentimento de pertença ao grupo e de identificação com ele. Estes excertos permitem também
reforçar a ideia da existência de uma aprendizagem colaborativa, que assenta na tal cooperação, na
tal entreajuda que existe entre os membros da equipa técnica e também na necessidade e
capacidade de negociação de significado que leva muitas vezes à redefinição da prática
(Wildemeersch et al., 1999; Wenger, 2001). Neste processo assume importância fundamental algo
que também está presente em parte destes excertos e a que antes, quando falámos da dinâmica do
saber da equipa técnica, já nos referimos: os diálogos, as discussões produtivas (Senge, 2002), as
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conversas educativas (Sallis e Jones, 2002), que na acção ou em momentos específicos (reuniões da
equipa técnica) os técnicos desenvolvem e a partir dos quais, entre outros aspectos, se tomam
decisões relativas à forma de se fazer, se discutem de forma aberta pontos de vista várias vezes
diferentes até se chegar a um consenso. Todos estes aspectos são elementos característicos das
designadas comunidades de aprendizagem (Wenger, 2001).
Portanto, a acção dos técnicos é uma das, se não mesmo a sua principal fonte de
aprendizagem. Em todo este processo de aprendizagem assume um papel fundamental a reflexão
que os técnicos realizam no decorrer da acção e sobre a acção. É ela que permite que explicitem
uns junto dos outros os seus saberes implícitos e que sejam capazes de transferir de umas situações
para outras saberes que aprenderam (Schön, 1996). É também ela, como vimos em diferentes
momentos e se expressa uma vez mais nos excertos acima reproduzidos, que lhes permite
reavaliarem a sua acção, que lhes permite detectar os erros, as insuficiências da sua acção e
aprender com tais erros cometidos. É a reflexão que lhes permite, após detectarem a fonte do
insucesso, experimentarem formas alternativas de fazer com a finalidade de corrigirem tais
deficiências. Desta forma, os técnicos usam, a maior parte das vezes, o insucesso, o erro como
fonte, como recurso de aprendizagem porque, a partir da tal reflexão, questionam o que estão a
fazer, como estão a fazer e os próprios objectivos da acção e experimentam novas formas de fazer
que, se resultam, passam a fazer parte dos procedimentos gerais da equipa, conforme explicámos
antes. Assim, a aprendizagem a partir dos erros (Argyris e Schön, 1978; Mialaret, 1996; Schön,
1996) e a aprendizagem através da experimentação (Foray, 2000), são duas das dimensões mais
características das formas de aprender neste local de trabalho.
O que acabámos de descrever remete para as principais formas através das quais o
contexto de trabalho analisado se manifestou educativo para a equipa técnica. Não temos dúvidas,
portanto, que se trata de um contexto de trabalho educativo, que aqueles que trabalham os
processos educativos de adultos são eles próprios objecto de educação de adultos, nomeadamente
através da inclusão na sua acção de elementos que à partida lhes são externos, como seja o
conhecimento abstracto. Também não temos dúvidas de estar perante uma comunidade de
aprendizagem, perante uma organização que aprende.
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CAPÍTULO 9

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociologia da educação tem dedicado a maior parte das suas análises ao fenómeno
educativo escolar. Tem sido a escola, o estudo do conteúdo do seu conhecimento e dos seus
actores que têm estado no centro das suas preocupações.
Concordamos com a centralidade desse fenómeno. No entanto, pensamos que a
sociologia da educação deve também dar conta de outros contextos educativos, de outros actores e
de realizar uma análise paralela à dos conteúdos do conhecimento, uma análise que se centre nos
usos que os actores fazem do conhecimento em contexto, ou entre contextos de actuação. Em
rigor, existe uma série de estudos que têm contribuído para que estes contextos e novas temáticas
de análise tenham vindo a ganhar cada vez maior importância dentro da disciplina. A investigação
que realizámos pretende ser vista dentro de tais abordagens.
Procurámos, através dela, dar conta da actividade de um conjunto de agentes de
educação, os técnicos de educação de adultos das ONGDL, tentando perceber como no decorrer
da sua acção se faz uso do conhecimento abstracto e dos saberes locais e como esses técnicos
aprendem no seu local de trabalho. Este foi o principal objectivo da investigação realizada.
Simultaneamente, procurou-se também definir o perfil das acções de educação de adultos
concretizadas por agentes e instituições educativas não escolares (ONGDL).
A investigação, que foi realizada no norte do país, teve dois grandes momentos de
pesquisa de terreno. O primeiro foi a identificação e a caracterização das ONGDL da zona
geográfica seleccionada envolvidas em acções de educação de adultos. Tratou-se de uma
abordagem extensiva, baseada na análise documental e na realização de entrevistas, que procurou
responder a esse objectivo e, simultaneamente, permitiu seleccionar a instituição a estudar em
profundidade. O segundo momento, correspondeu à análise etnográfica da actividade de uma
equipa técnica de educação de adultos da ONGDL seleccionada. Foi através dela que se procurou
atingir o principal objectivo do estudo.
As instituições seleccionadas têm, na globalidade, um tempo de vida recente, pois a
maior parte delas foi criada nos anos 90. São entidades ligadas aos apoios comunitários e muitas
delas têm também fortes ligações a entidades do Estado (Câmaras Municipais, Ministérios e
serviços ligados à Segurança Social), funcionando algumas como instituições para-estatais
(Friedmann, 1996).
A sua actividade é diversificada, sendo de realçar a que se refere à educação de adultos,
com destaque para as acções de formação profissional, ao desenvolvimento local e à acção social.
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Estas instituições, apesar de se enquadrarem nas ONGDL, não são todas do mesmo tipo.
Identificámos agências, cooperativas, fundações, IPSS e associações. Estas foram as mais
representativas. Para além desta distinção realizámos uma outra, baseada na situação contratual
dos membros que exercem funções nessas entidades. Assim, temos: instituições profissionais,
cujos recursos humanos são remunerados pelas funções que exercem e trabalham a tempo inteiro
ou parcial na entidade; instituições semi-profissionais, referentes a casos em que há uma parte dos
seus recursos humanos que exerce funções na entidade e não é paga por isso; e instituições
voluntárias, nas quais os seus membros não são pagos e não exercem a tempo inteiro funções na
entidade. As profissionais foram, de longe, os casos mais comuns.
Estas diferenças traduzem-se, naturalmente, na estrutura organizacional das instituições
e na quantidade e tipo de recursos humanos que delas fazem parte. Todas as instituições têm
órgãos sociais. Algumas têm ainda conselhos consultivos, conselhos de decisão, ou uma unidade
de gestão e acompanhamento da actividade da instituição. Há instituições que organizam os seus
recursos humanos por departamentos ou estruturas similares, outras não. As entidades mais
complexas são as profissionais e semi-profissionais.
O número dos recursos humanos que constitui as ONGDL estudadas é muito variável
(entre os 9 e os 78 membros), havendo uma concentração maior de casos nas que têm entre 11 e
20 elementos. As que registaram o menor número de recursos foram as voluntárias. O tipo de
recursos humanos é também variável. Nos casos com maior diversidade de recursos encontrámos
instituições com dirigentes, técnicos, pessoal administrativo, pessoal auxiliar e, ainda,
colaboradores externos à instituição. Nos casos de menor diversidade estão as entidades
voluntárias, que apenas têm como recurso fixo os seus dirigentes. Portanto, isto quer dizer que há
algumas entidades sem equipas técnicas constituídas. Nas instituições que têm essas equipas, a
maior parte delas, há diferenças no que toca à sua organização, que resumidamente se traduzem
em estarem ou não enquadradas em estruturas funcionais específicas, como sejam departamentos,
unidades, e terem ou não uma coordenação técnica.
Os técnicos destas instituições são os que têm um nível de escolaridade mais elevado,
assumindo maior relevo o grau de licenciado. Existe uma variedade enorme de áreas de formação,
sendo de destacar: o Serviço Social, a Psicologia, a Sociologia e a Economia. Estes técnicos
costumam frequentar vários tipos de acções de formação profissional contínua, sobretudo na área
da formação e do desenvolvimento local, da animação sócio-cultural e da gestão.
Os técnicos exercem uma actividade diversificada. Grosso modo, são responsáveis pelo
diagnóstico, planeamento, concepção, organização, execução e avaliação das acções ou programas
realizados nas instituições. Para além disso, alguns deles têm ainda actividades: de coordenação
de equipas técnicas; de gestão de unidades ou da totalidade dos serviços realizados pelas
instituições; de ordem directiva (como representar a entidade em órgãos de associações
nacionais); e outras, como a de formadores. Todo este conjunto de actividades se traduz num uso
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quase diário da escrita e na produção dos mais variados produtos: candidaturas, informações,
relatórios de actividades, estudos, material de divulgação, entre outros.
Para exercício destas actividades é dada aos técnicos, pelas instituições onde trabalham,
um elevado nível de autonomia. No entanto, essa autonomia interna é, muitas vezes, afectada por
factores externos dos quais dependem instituições e equipas técnicas, que vêem, assim,
condicionada a sua autonomia real.
Essa dependência face ao exterior faz-se sentir, sobretudo, a nível financeiro. A falta de
recursos financeiros internos é o maior problema destas instituições e dos seus técnicos. A maior
parte delas depende do financiamento proveniente de programas nacionais ou comunitários. Isto
afecta a autonomia técnica, o tipo de acções que se desenvolvem e pode levar a que se façam usos
mecânicos do conhecimento abstracto. Para além deste problema, destacamos também as
dificuldades no estabelecimento e funcionamento conveniente de parcerias, no relacionamento
com os destinatários das acções, no relacionamento com as entidades gestoras dos programas que
financiam as acções, e as que resultam da uniformidade e rigidez das regras dos programas que
financiam as acções.
É no seio das instituições que estes e outros problemas tentam ser resolvidos.
Efectivamente, é através do recurso aos diferentes elementos que constituem as equipas de
trabalho que os problemas tentam ser solucionados. Para além deste tipo de recursos, os técnicos
das instituições seleccionadas apontaram também o recurso a livros e documentos como uma das
formas mais usada para tentarem ultrapassar as dificuldades surgidas.
O perfil da educação de adultos praticada por estas instituições pode ser traçado a partir
dos seguintes aspectos: organização da actividade; produtos, ou seja, tipos de educação de adultos
praticados; objectivos e estratégias definidas; e processo/forma como a educação de adultos é
posta em prática.
Verificámos que a maior parte das ONGDL consideradas tem recursos humanos que se
dedicam especificamente à educação de adultos, o que não quer dizer que o façam de forma
exclusiva. Tal facto ocorre num número diminuto de casos. Metade das instituições tem estruturas
específicas: Centro de Educação e Formação, Departamento de Formação e Informação, etc., que
enquadram o trabalho de tais recursos humanos. O número de membros envolvidos nas
actividades, por instituição, é variável, mas em mais de metade dos casos eram assumidas até um
máximo de três.
As acções de educação de adultos praticadas por estas ONGDL são diversas e, em
vários casos, assumem grande intensidade. Têm maior relevo as acções que se enquadram na
formação profissional e, dentro desta, as de formação ocupacional. As actividades de educação de
adultos que designámos por mistas, que congregam mais que um tipo de educação de adultos, no
caso formação profissional e educação de base – referimo-nos em concreto aos cursos EFA,
assumem também importância em muitas das instituições em causa. Para além destes principais
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tipos de educação de adultos, identificámos também acções enquadráveis na educação
compensatória e na educação de adultos cultural.
O principal objectivo a atingir com as acções de educação de adultos, segundo os
representantes das ONGDL, é a inserção dos destinatários no mercado de trabalho. Foram
escassos os que se referiram à educação de adultos como factor de desenvolvimento local ou
como parte integrante desse processo. Na maior parte destas ONGDL não há um projecto
educativo de adultos definido, não há uma filosofia de acção respeitante a esta matéria, não há um
programa com linhas orientadoras de acção. Nas poucas instituições onde existem tais projectos,
há também estruturas específicas de educação de adultos. Estes aspectos levam a considerar que,
em muitos casos, a relação entre a educação de adultos e esse processo mais amplo que é o
desenvolvimento local acontece de forma desajustada.
Tal apreciação é reforçada pelo facto de termos verificado que, na maior parte dos
casos, a educação de adultos é posta em prática de uma forma desligada relativamente às restantes
actividades das instituições. Portanto, é realizada de forma avulsa, dispersa, embora possa ser, e é
em grande parte destas instituições, uma actividade com relevo. Verifica-se ainda que a forma
como as acções e projectos de educação de adultos são realizados não favorece, na esmagadora
maioria dos casos, a participação dos seus destinatários nas diferentes fases desses memos
projectos.
Tal facto, conjuntamente com os anteriormente enunciados, contraria a filosofia da
educação de adultos em contexto de desenvolvimento local, que assenta no princípio da sua
integração neste processo mais amplo (Rogers, 1995) e no princípio de um desenvolvimento local
assente na endogeneidade (Quintana, 1991b; Canário, 1999).
Esta fase mais extensiva do estudo, para além da caracterização que resumidamente
acabamos de apresentar, permitiu realizar algumas aproximações às principais questões da nossa
investigação: de que se constitui a actividade dos técnicos que se dedicam à educação de adultos
nestes contextos de trabalho? Que usos fazem do conhecimento abstracto? De que é feito o seu
saber e como o usam em contexto? Que aprendizagens efectuam? Questões que aprofundámos
através do estudo etnográfico do trabalho de uma equipa técnica de uma das ONGDL antes
consideradas.
Esta equipa é constituída por 6 elementos que têm cargos diferentes (dirigente/técnica –
1, técnica coordenadora – 1, técnicos – 4) e realizam diversas actividades, que tipificámos da
seguinte forma: técnico-administrativas, realizadas por todos, embora em graus diferentes de
participação; coordenação da equipa técnica, realizada pela coordenadora técnica e pela
dirigente/técnica; gestão, efectuada pelos mesmos membros da actividade anterior; direcção,
realizada pela dirigente/técnica; e “outras”, nas quais todos intervêm.
As actividades técnicos-administrativas consistem: na realização dos planos de
formação da ONGDL, para os quais é necessária a efectuação de um diagnóstico de necessidades,
de um planeamento da formação e de uma concepção específica dos cursos; na responsabilização

539

de cada técnico e da técnica-coordenadora por um determinado número de cursos e seus dossiês
técnico-pedagógicos, o que passa pela organização e promoção, execução, e avaliação de cada um
desses cursos; e na realização das candidaturas ao processo de acreditação da actividade de
educação e formação de adultos da ONGDL.
A coordenação da equipa técnica passa, essencialmente, pela organização e avaliação
geral do trabalho desenvolvido pela equipa. A gestão é uma actividade mais ampla, que
contempla a gestão física, financeira e de todos os recursos humanos do espaço onde a equipa
técnica trabalha. A actividade de direcção consiste, entre outros aspectos, na realização de uma
série de acções que têm exigências legais que determinam que sejam cumpridas por elementos da
direcção, como seja a assinatura de certos documentos ou despachos oficiais. As “outras”
actividades enquadram várias acções, como por exemplo a de coordenação de um Centro de
Recursos em Conhecimento ou de uma empresa de inserção.
A realização destas actividades engloba, de forma diferente, um conjunto de
interlocutores da equipa técnica, entre os quais destacamos: formandos, formadores, pessoal
administrativo, estagiários, parceiros, técnicos das entidades gestoras dos cursos efectuados. O
tempo de concretização da actividade da equipa estudada não é uniforme, ou seja, existem
actividades e acções que são feitas diariamente, ou quase diariamente (coordenação da equipa
técnica, execução dos cursos, por exemplo), existem actividades que se realizam anualmente (os
planos de formação) e há ainda uma actividade que tem um espaço de efectuação maior, a
acreditação, que é feita de três em três anos. Os locais nos quais se desenvolve a actividade são
variáveis, mas o local por excelência de trabalho é o Centro de Educação e Formação da ONGDL
e, dentro deste, o gabinete técnico. Para pôr em prática a sua actividade, a equipa técnica mobiliza
uma série de recursos: computadores, faxes, telefones, documentos orientadores das entidades
gestoras dos cursos, bibliografia, legislação, entre outros.
Durante o tempo de observação do trabalho desta equipa foi possível perceber alguns
aspectos transversais a toda a sua actividade, que, em alguns casos, nos levam para a identificação
de regras de acção locais.
Uma dessas regras de acção da equipa técnica é a entreajuda. Ou seja,
independentemente do tipo de actividade a ser realizada e de quem tem a responsabilidade directa
sobre ela, o que costuma passar-se é a partilha, a cooperação, a discussão, a negociação entre os
diferentes membros da equipa com o propósito de ajudarem a realizar a actividade. Outra regra de
acção local, intimamente ligada à anterior, é a generalização dos procedimentos, ou seja, a
existência de uma forma colectiva de fazer. A reformulação do fazer e seus procedimentos é
também uma das regras de acção deste contexto de trabalho, o que quer dizer que a tal
colectivização da forma de fazer, a que antes nos referimos, é frequentemente posta em causa e
reformulada. Na base destas três regras de acção está o forte trabalho em equipa.
Identificámos ainda duas outras regras de acção: a planificação/programação da acção a
realizar; e a avaliação e reavaliação da acção. Estas duas regras dão conta da existência de
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processos de reflexão sobre a acção realizada (Schön, 1992, 1998) ou a realizar (Gabiña, 1995) e
na acção (Schön, 1992, 1998). Elas traduzem diferentes formas de mediação reflexiva da acção,
são também regras de acção que dão, muitas vezes, conta do trabalho de mediação reflexiva entre
a tarefa prescrita e a actividade efectivamente realizada pela equipa técnica.
Para além destas regras de acção, há outros aspectos transversais a toda a actividade.
Um dos aspectos mais marcantes deste contexto de trabalho é, precisamente, a forte presença da
tarefa prescrita neste local. Efectivamente, trata-se de um trabalho onde a norma externamente
produzida tem um peso muito significativo no trabalho técnico.
Outro aspecto transversal à actividade técnica é o conjunto de problemas que no
decorrer do seu dia-a-dia vão enfrentando. Foram identificadas várias fontes de problemas, sendo
as mais significativas os formandos e os formadores. Esse tipo de situações ocorrem quer em
segmentos da actividade que remetem para a rotina, quer em naqueles que remetem para a
novidade da actividade a realizar. A maior parte das situações problemáticas acontece durante a
execução dos cursos.
A equipa técnica procura solucionar os problemas com que se depara, de forma
preferencial, através da mobilização de recursos internos, sendo de destacar o recurso aos colegas.
Existe também a procura de recursos externos, como a mobilização de conhecimento abstracto e
do saber e de informações provenientes dos técnicos das entidades gestoras dos cursos. O
procedimento normal desta equipa técnica é, em primeiro lugar, tentar resolver o problema
internamente e só quando tal não se mostra suficiente se passa ao recurso a meios externos. O que
é comum acontecer é, assim, a colectivização, a partilha interna, dos problemas. Esta
colectivização assume graus diversos, que podem ir da simples partilha de informação da
existência do problema à participação efectiva de todos os elementos da equipa na procura da
solução. Esta última situação é a mais comum. Este aspecto constitui-se como mais uma regra de
acção local, que, aliás, está intimamente ligada com a entreajuda que sucede no desenrolar da
actividade em geral, a que antes nos referimos.
Parte destes elementos de descrição e análise da actividade técnica, que de forma
resumida nos remetem para o “que” e “como” se faz, levaram-nos a concluir estarmos na presença
de uma comunidade de prática (Wenger, 2001). Efectivamente, estamos perante uma equipa de
trabalho que tem o compromisso mútuo de chegar a um produto final colectivo, a educação de
adultos efectivada, que realiza a sua actividade com base na entreajuda e numa certa
homogeneidade de procedimentos. No fundo, uma equipa que põe em prática a sua actividade
através de um forte processo de negociação colectiva da mesma (empreendimento conjunto) e que
recorre a um reportório partilhado de recursos que foi construindo ao longo do tempo e do qual
fazem parte, entre muitos outros meios, as regras de acção a que acima fizemos alusão.
Mas esta comunidade de prática é também uma comunidade de saber e de
aprendizagem, na qual assume um papel preponderante a questão dos usos do conhecimento
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abstracto, porque ela lida de forma quase diária com ele e porque este tem influência na própria
construção do saber local e nas aprendizagens efectuadas pelos membros da equipa.
O saber contextual da equipa técnica é constituído por vários tipos de saberes que ela
vai mobilizando para a sua acção. Tal mobilização é feita em situações de rotina, nas quais ganha
relevo o uso do saber-fazer, ou seja, o saber o “que”, “como”, “quando” e que instrumentos usar
para fazer uma actividade, e também o uso do saber categorial, isto é, o uso da linguagem
específica a partir da qual todos os membros da equipa se entendem sem que haja a necessidade
de qualquer tipo de explicitação sobre essa mesma linguagem, porque, precisamente, ela remete
para situações contextuais familiares a todos eles.
O uso do saber contextual ocorre igualmente em situações de incerteza. Nestes casos,
assume relevo o uso do saber relacional que remete para o saber-se procurar quem sabe, saber-se
procurar quem detém a informação necessária para se poder agir (Lundvall, 2000), quer tais
procuras ocorram internamente, entre pares portanto, quer sejam efectuadas externamente ao local
de trabalho. Outra das modalidades que ganha importância neste tipo de situações da prática é o
saber dizer, que é relativo ao saber-se explicitar segmentos e encadeamentos da acção para os
pares que tenham dúvidas, que não saibam o “que”, “como” e “quando” fazer determinada
actividade.
Estes e outros usos dos saberes, bem como o uso recontextualizador do conhecimento
abstracto contribuem para a construção e reconstrução do saber colectivo. Este é um processo que
implica a existência de uma relação activa dos técnicos com o saber, é através desse tipo de
relação, que promove a interpenetração de fontes internas e externas do saber, que essa edificação
se produz. Tal relação apoia-se sobretudo na experimentação, na reflexão e na negociação que os
técnicos fazem sobre a sua actividade e respectivos saberes. O que provoca este tipo de
procedimentos é, muitas vezes, a detecção de algum tipo de anomalia no decurso da acção e o
querer-se melhorar a actividade endógena.
Essa relação de que falamos passa por diversos tipos de transferências do saber que a
equipa técnica realiza. Identificámos transferências realizadas entre contextos de actuação, de fora
para dentro do local observado (saberes adquiridos noutros locais de trabalho, saberes
provenientes do trabalho em parceria, etc.). Identificámos também as transferências contextuais.
Estas remetem para a mobilização do saber existente entre situações similares da actividade, para
a mobilização do saber existente entre situações distintas, o que faz com que esse saber tenha de
ser combinado com o saber de outros actores (técnicos das entidades gestoras dos cursos
realizados, por exemplo) e até com conhecimento abstracto, e remetem ainda para a troca de
saberes entre pares. Esta modalidade foi, de longe, a mais visível neste contexto de trabalho e
revela-se em diversos tipos de situações da actividade, como, por exemplo, as trocas de saberes
entre pares que têm a ver com os procedimentos a efectuar ou com problemas surgidos na acção.
É nas alturas mais complexas da actividade que estas trocas de saberes assumem particular
saliência. É através delas que grande parte da circulação e colectivização do saber se realizam
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neste contexto. A circulação e a colectivização do saber estão intimamente ligadas à dimensão
temporal do fazer. Ou seja, é quando se faz, ou está muito próximo do fazer, que, neste local,
preferencialmente se procura aprender o saber necessário para se fazer.
Como referimos acima, o conhecimento abstracto tem muita importância no desenrolar
da actividade da equipa técnica estudada. Assim, em termos gerais, podemos afirmar que existe
uma mobilização muito frequente do conhecimento abstracto para a acção, quer esta remeta para
situações de rotina, quer para as zonas indeterminadas da prática (Schön, 1992). Este aspecto
contraria a ideia de que o conhecimento abstracto não é útil, ou tem uma utilidade baixa, nas
situações problemáticas. Portanto, pelo menos neste contexto de trabalho, o conhecimento
abstracto é um recurso relevante para ultrapassar dificuldades, dúvidas, problemas de ordem
diversa.
O conhecimento abstracto mobilizado para o contexto de actuação assumiu três
modalidades: a conceptual, referente a conceitos e classificações que definem o que é; a filosófica,
que diz respeito aos princípios gerais de um modelo teórico, a partir do qual se realiza a
justificação e legitimação da acção; e a procedimental que indica o que, como e quando efectuar
actividades e acções de acordo com os objectivos pretendidos.
Verificámos o uso do conhecimento abstracto em praticamente todas as actividades,
sendo excepção a de direcção. A modalidade procedimental é a mais visível. Os segmentos de
actividade relativamente aos quais tivemos oportunidade de observar a mobilização das três
modalidades do conhecimento abstracto foram o planeamento, a execução e a avaliação dos
cursos.
A equipa técnica usa as modalidades do conhecimento abstracto para vários fins: (1)
para planear a acção, mobilizando a modalidade procedimental e também conceptual; (2) para
realizar a acção em si mesma, mobilizando as mesmas modalidades; (3) para justificar, legitimar a
acção tida ou a ter, mobilizando para este fim as três modalidades; (4) e para descrever e/ou
explicar a acção, fazendo uso do conhecimento procedimental e do conceptual.
Esta informação, apesar de nos poder dar algumas pistas, não nos esclarece ainda quanto
ao tipo de uso realizado, não nos diz como usam neste local o conhecimento abstracto. Como
vimos, a actividade destes técnicos, os cursos de educação de adultos que põem em prática, está
enquadrada por estruturas de informação (Lash, 2000a, 2000b), por um campo de
recontextualização do discurso pedagógico oficial, usando os termos de Bernstein (1993, 1998),
que, no caso concreto, é formado por entidades e programas como a ANEFA/DGFV, o INOFOR,
o IEFP e o POEFDS. Ou seja, de acordo com o modelo deste autor, a equipa técnica situa-se no
campo da reprodução do discurso pedagógico e, assim sendo, dela se espera, sobretudo, um uso
reprodutor do conhecimento abstracto (Caria, 2005a) que lhe chega, dos “textos” (Apple, 1996)
que tais estruturas lhes fornecem. Mas, de acordo com a observação efectuada, o uso do
conhecimento realizado por esta equipa técnica não se reduz a esse uso reprodutor, meramente
aplicativo. Para além dele, há um uso de tipo recontextualizador.
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O uso reprodutor verifica-se quando as modalidades do conhecimento abstracto
provenientes do campo de recontextualização oficial não sofrem no contexto de trabalho técnico
qualquer transformação, quer em termos da sua finalidade, quer em termos do seu conteúdo. Este
tipo de uso foi observado para as três modalidades.
Relativamente aos usos de tipo recontextualizador, identificámos duas grandes formas: a
que mantém no campo da acção a finalidade do conhecimento abstracto proveniente do campo de
recontextualização oficial, mas que lhe altera o seu conteúdo, que foi a forma mais evidente; e a
que no campo de acção mantém o conteúdo do conhecimento abstracto, mas o usa para uma
finalidade diferente da que tinha no campo de recontextualização.
Os usos modificadores do conteúdo fizeram-se sentir, sobretudo, na modalidade
procedimental do conhecimento abstracto. Estes podem ser divididos em: usos
recontextualizadores feitos directamente sobre o conhecimento abstracto (instrumentos) fornecido
pelas entidades gestoras dos cursos; e usos recontextualizadores referentes à criação e/ou
adaptação de instrumentos de trabalho, quer este processo se faça através da recontextualização de
conhecimento abstracto não proveniente do campo de recontextualização oficial, quer através de
um processo centrado exclusivamente no saber contextual que permite aos técnicos realizarem a
produção de materiais de apoio à execução da sua actividade.
Dentro dos usos recontextualizadores realizados directamente sobre o conhecimento
abstracto (instrumentos) fornecido pelo campo de recontextualização oficial, identificámos o uso
parcial, o uso invertido e o uso modificador de tais instrumentos. Exemplo dos usos parcial e
invertido é a forma como se põe em prática a planificação dos temas de vida dos cursos EFA
neste contexto de análise, pois não se usam todos os materiais fornecidos, nem os que se usam
seguem a ordem de aplicação indicada pelo campo de recontextualização oficial. Portanto,
mantém-se a finalidade do procedimento, mas altera-se o seu conteúdo. Um caso de uso
modificador dos instrumentos fornecidos é o que se refere às alterações que a equipa técnica
introduz nos materiais de RVC, acrescentando ou tirando a tais materiais algumas questões, por
exemplo.
Quer no caso dos usos recontextualizadores concretizados directamente sobre os
materiais fornecidos pelo campo de recontextualização oficial, quer no caso referente à outra
modalidade de uso recontextualizador feito sobre o conteúdo do conhecimento abstracto, o que
está, a maior parte das vezes, na origem do uso recontextualizador é a identificação de
insuficiências na acção que levam a que esse uso se faça com o objectivo de melhorar a prática da
equipa. É da conjugação, que os técnicos fazem na sua acção, do conhecimento abstracto com o
seu saber contextual que resulta o uso recontextualizador. Efectivamente, a dimensão do saberfazer relativa ao saber-se introduzir alterações na acção e o saber conjecturar, que permite antever
a necessidade de ter de se alterar um instrumento de trabalho, por exemplo, estão na base de
vários dos usos recontextualizadores do conhecimento abstracto observados.
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Como os procedimentos foram recontextualizados, o saber dizer sobre tais
procedimentos passa a reflectir também o uso recontextualizado, ou seja, explicita-se o
procedimento de acordo com o processo efectuado. O mesmo tipo de influência ocorre sobre o
saber categorial referente aos procedimentos que foram recontextualizados. Portanto, na base
destes usos recontextualizadores do conhecimento abstracto estão saberes e resulta desse processo
de recontextualização a influência no saber dizer e no saber categorial da equipa técnica.
O uso recontextualizador que altera na acção a finalidade que conhecimento abstracto
tem no campo de recontextualização oficial, foi verificado no caso do uso textual de conceitos
para se resolver problemas da acção.
Portanto, é de salientar o facto de a equipa técnica, apesar de ter uma acção fortemente
enquadrada pelas estruturas de informação que compõem o campo de recontextualização oficial
do discurso, fazer usos recontextualizadores do conhecimento abstracto, o que passa,
necessariamente, por uma atitude de questionamento desse conhecimento e também pela
existência de espaços de autonomia por ela explorados e criados. Assim, estes técnicos não são
meros aplicadores reprodutivos do conhecimento abstracto que lhes chega ou que procuram, eles
são também recontextualizadores desse conhecimento, eles são produtores do saber local
colectivo, para a edificação do qual contribui precisamente o uso recontextualizador do
conhecimento abstracto. Na acção realiza-se a fusão do saber existente com parte do
conhecimento abstracto, o que é possível pela relação activa que os técnicos têm como saber e
com o conhecimento abstracto. Este caso mostra-nos que, mesmo em situações em que a
normatividade do trabalho é elevada, em que a tarefa prescrita se faz sentir de forma muito
significativa, em situações em que a estrutura baliza fortemente a actividade, é possível realizar
usos alternativos dos recursos estruturantes, tendo em conta as especificidades locais. Mostra que,
mesmo em locais com uma forte dependência financeira daqueles que estruturam a acção, é
possível efectuar usos recontextualizadores do conhecimento.
Terminamos a apresentação dos dados relativos ao estudo do trabalho desta equipa
técnica referindo-nos às principais formas através das quais se aprende neste contexto, que andam
diversas vezes articuladas umas com as outras. Uma das formas pelas quais ele é educativo tem a
ver com o facto de ser um tipo de trabalho sujeito a uma relação intensa com o conhecimento
abstracto, ou seja, com o facto de ser um trabalho que exige a aquisição e o tratamento frequente
desse tipo de conhecimento. Portanto, a própria relação activa que a equipa técnica tem com o
conhecimento abstracto é uma forma e uma fonte de aprendizagem local (Argyris, 1994; Sallis e
Jones, 2002). A própria ONGDL proporciona aos seus técnicos momentos específicos de
educação não formal, que é, precisamente, uma das formas de os técnicos acederem ao
conhecimento abstracto.
O facto de ser um trabalho sujeito a vários momentos de incerteza faz com que os
técnicos tenham a necessidade de aprender formas diferentes ou mesmo totalmente novas de fazer
e com isso aprendem também. A realização da candidatura à acreditação da formação da entidade
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foi um dos momentos de maior incerteza colectiva que presenciámos e foi também um dos
momentos mais fortes de aprendizagem colectiva.
Este contexto de trabalho é também educativo para os seus técnicos, porque ele está
aberto ao exterior. Isto é, eles aprendem com o saber de outros actores e entidades externas ao seu
local de trabalho: parceiros, técnicos de outras entidades que realizam actividades de educação de
adultos, formadores, entre outros.
A forma mais relevante de aprendizagem neste local passa pelo fazer e pelo momento
em que se faz. Portanto, é, sobretudo, pela participação na prática da equipa que os seus membros
aprendem. Estamos, assim, perante um caso claro de aprendizagem situada (Lave e Wenger,
1999; Wenger, 2001). Tal é feito, essencialmente, com base na heteroformação (Pineau, 2001),
que se apoia numa das principais regras de acção deste local: a entreajuda. As trocas ocorridas
entre os técnicos assentam na observação e audição que os menos experientes fazem do trabalho
dos mais experientes, e na descrição e/ou explicitação que estes fazem junto dos menos
experientes acerca da actividade. Assim, estamos perante um caso de aprendizagem colaborativa,
na qual assumem relevo o diálogo, as discussões produtivas. Tudo isto nos faz afirmar que
estamos perante uma comunidade de aprendizagem (Wenger, 2001).
Essa forma de aprendizagem ligada ao fazer permitiu observar igualmente duas outras
modalidades essenciais de aprendizagem neste contexto, que resultam, aliás, daquela: a
aprendizagem resultante dos erros cometidos e a aprendizagem que é feita através da
experimentação. Quer num caso, quer no outro é essencial a reflexão que os técnicos realizam na
acção e sobre a acção (Schön, 1992). É ela que permite que tais modalidades de aprendizagem
ocorram.
Estes foram os principais resultados a que chegámos. O fim de uma investigação
proporciona um sentimento duplo. Por um lado, há um sentimento de satisfação pelo que se
realizou e pelo que pensamos poder ter contribuído para o esclarecimento das questões que nos
propusemos tratar. Por outro lado, há um sentimento de insatisfação provocado pela noção da
existência de limitações no estudo que concretizámos. Um dos aspectos que julgamos poder vir a
ser aprofundado em estudos futuros é o da análise mais exaustiva da relação entre a actividade de
educação de adultos e esse processo mais amplo que é o desenvolvimento local, pois é neste
contexto de enquadramento teórico e prático que os técnicos que estudámos realizam a sua
actividade.
Também será de aprofundar o cruzamento do tipo de usos realizados pelos técnicos
(reprodutor ou recontextualizador) com as finalidades para que usam o conhecimento abstracto
(planear a acção, realizar a actividade em si, legitimar a acção e descrever e/ou explicar a acção).
Uma maior explicitação do tipo de usos por actividade é também necessária, assim como da
articulação entre aprendizagens, saberes e usos do conhecimento abstracto. Julgamos que será
pertinente efectuar outros estudos sobre outras equipas técnicas que trabalhem em condições
semelhantes, para se poder observar que usos do conhecimento se fazem nesses locais.
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Pensamos ainda ser relevante a realização de análises sobre outros actores que se
encontram envolvidos no processo educativo nestes contextos não escolares, nomeadamente os
formadores. Uma caracterização dos formadores que exercem funções neste tipo de entidades,
uma análise do seu trabalho, da sua relação pedagógica com os adultos parece-nos ser importante.
Durante o tempo de observação verificámos que muitos dos formadores que exerciam funções no
contexto de análise tinham cursos superiores de via ensino (Português - Francês, Matemática,
etc.), encontrámos alguns antigos alunos, mas na maior parte desses cursos não se contempla a
educação de adultos. Pensamos que seria positivo considerar-se a possibilidade de a educação de
adultos vir a fazer parte de todos os cursos de via ensino, pois o trabalho nessa área é uma das
saídas profissionais possíveis para a qual a Universidade do nosso país em geral e a UTAD em
particular não prepara convenientemente os seus alunos.
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ANEXO 1
INQUÉRITO AOS TÉCNICOS DAS ONGDL COM ENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃO DE ADULTOS
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Inquérito aos Técnicos das Organizações não governamentais de desenvolvimento local com envolvimento em
educação de adultos
Projecto: Tese de Doutoramento
Ano: 2002
I.

Caracterização pessoal do técnico (idade, sexo, qualificação/formação, situação profissional, experiência
profissional)

1.

Idade:

2.

Sexo:

3.

Qual o seu grau académico e área de formação (curso)?

4.

Para além da sua formação académica faz/fez outro tipo de formações? Se não: porquê (passar para questão
4.3.)? Se sim passar à questão seguinte.

4.1. De que tipo?
4.2. O que o leva a fazer formação?
4.3.
4.4.
4.5.

Face ao seu trabalho, enquanto técnico de uma ONGDL, que necessidades de formação académica (curso
e grau), de formação profissional (área/tema), ou de outro tipo identifica para si?
O que pensa da utilidade da formação académica que teve para o seu trabalho enquanto técnico?
O que pensa da utilidade da formação profissional que já teve para o seu trabalho enquanto técnico? (só
para aqueles que responderam afirmativamente à questão 4).

5.

Há quanto tempo trabalha na ONGDL?

6.

Qual a categoria/cargo que desempenha formalmente na ONGDL?

7.

Que tipo de contrato tem com a ONGDL?

8.

Antes de estar na ONGDL qual foi a sua ocupação profissional?

9.

Tem outras actividades profissionais/ocupacionais actuais para além das que exerce na ONGDL? Se sim: quais?
E como distribui o seu tempo por elas?

II. Caracterização da ONGDL (estrutura, actividades e contexto de trabalho)
10. Ano de criação:
11. Estatuto Jurídico:
12. Conte-me um pouco da história da ONGDL que representa?
13. Quais têm sido as principais actividades desenvolvidas pela ONGDL que representa?
14. Quais são os principais projectos/acções que estão a decorrer no momento na ONGDL?
15. Existe algum plano e programa de acção definido? Caso sim: explique-o?
16. Como se encontra estruturada a ADL (órgãos, departamentos, etc.)?
17. Existem pessoas responsáveis pelo planeamento e avaliação das actividades da ONGDL? Caso sim: quem são
essas pessoas (dirigentes, técnicos, outros)?
18. Qual é o número de pessoal da própria ONGDL?
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18.1. Que tipo de recursos humanos existem e em que número (dirigentes, técnicos, administrativos, outros)?
Caso exista acumulação de funções especificar.
18.2 Quais são as qualificações dos recursos humanos da própria ONGDL?
18.3. No caso concreto dos técnicos e dos formadores, caso existam, em que áreas de formação obtiveram a
sua qualificação (curso e grau)?
18.4. A ONGDL possui trabalhadores próprios remunerados? Se sim, quantos e que tipo de trabalhadores?
18.5. Há recursos humanos da própria ONGDL que para além do seu trabalho na ONGDL tenham outra
profissão/ocupação fora dela? Se sim, em que número e que tipo de trabalhadores?
19. A ONGDL recorre a pessoal externo? Se sim: em que número, de que tipo, e se são remunerados ou não?
20. Quais são as principais dificuldades/problemas com que a ONGDL se tem deparado? Como pensa que poderiam
ser ultrapassadas (os)?
21. Que tipo de materiais e documentos escritos produz a ONGDL?
21.1. Quem tem a responsabilidades de os produzir (técnicos, dirigentes, administrativos, outros)?
22. Quais são as tarefas concretas que desempenha na ONGDL?
22.1. Pode tipificá-las quanto à sua natureza (técnica, direcção, administrativa, gestão, outras. Não
especificar)?
23. No decorrer da sua ocupação usa a escrita? Caso sim: Quando? Para quê? Caso não: porquê?
24. Em relação às tarefas que lhe estão atribuídas como define a sua “margem” de manobra (o seu grau de
autonomia)? (Das seguintes possibilidades ter em conta apenas as que faz ou está envolvido).
Nula

Pouca

Média

Elevada

Muito Elevada

Em tarefas técnicas
Em tarefas de direcção
Em tarefas administrativas
Em tarefas de formação
Na gestão de recursos materiais que estão afectados à sua
acção
Na gestão de recursos humanos que lhe são subordinados
Na definição de actividades a incluir no plano de
actividades anual da associação
No delineamento de acções estratégicas (p.e. aquisição de
recursos técnicos, contratação de pessoal, formação de
pessoal, etc.)
Outras:__________________________

25. Já viveu alguma situação do seu trabalho que classifique como imprevista (que lhe tenha provocado incerteza
sobre que atitude tomar, para a qual não tenha uma resposta prévia)? Se sim: não se importa de a relembrar
26. Se colocado sob situação de imprevisto/incerteza para a qual não tem uma resposta prévia ou sob uma situação
que considera problemática, a quem ou a que meios recorre?
Nunca
Procura resposta junto dos colegas técnicos da
associação
Procura resposta junto dos dirigentes da associação
Procura resposta junto de outros colegas técnicos
de outras associações
Procura resposta junto de técnicos/especialistas de
Instituições do Ensino Superior
Procura resposta consultando livros ou outros
documentos sobre o assunto em questão e toma
uma decisão
Tenta recordar situações semelhantes e decide em
função delas
Outro (s) caminho(s): _______________________

Raramente

Regularmente

Frequentemente

Muito
frequentemente
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27. Em relação ao seu papel enquanto técnico, como define o seu grau de satisfação?
Nulo

Pouco

Médio

Elevado

Muito Elevado

Em relação aos recursos materiais disponíveis para a realização das suas
tarefas
Em relação aos recursos humanos disponíveis para a realização das suas
tarefas
No alcance (resultados práticos) das tarefas estritamente técnicas que
realiza
Em relação à sua preparação académica para o desempenho das suas
tarefas
Em relação à sua preparação profissional para o desempenho das suas
tarefas
Em relação ao alcance da ONGDL que representa na resolução dos
problemas das comunidades locais
Em relação ao alcance da educação/formação de adultos realizada na
sua ONGDL como instrumento de desenvolvimento local

28. Relativamente aos técnicos da ONGDL o que é mais comum acontecer:
a) Cada um exercer uma tarefa concreta e única ou
b) O normal é cada um exercer várias tarefas consoante as circunstancias e necessidades
III. Caracterização da ONGDL no que respeita à educação/formação de adultos (o que existe, o que faz,
quando, como faz e para quê?)
29. Existem pessoas na ONGDL que se dedicam especificamente à formação/educação de adultos? Se sim: que tipo
de trabalho fazem nesse âmbito?
30. A ONGDL desenvolve projectos/acções de educação/formação de adultos? Se sim, passar às questões seguintes.
Se não passar à próxima parte da entrevista.
30.1. De que tipo (alfabetização, formação profissional, animação, outros)?
31. Com que regularidade é feita a educação/formação de adultos?
32. De momento existe algum projecto/acção de educação/formação de adultos a decorrer na ONGDL? Se sim: qual
ou quais?
33. Os projectos/acções de educação/formação profissional levados a cabo articulam-se com as outras actividades da
ONGDL? Se não: porquê? Se sim: de que forma?
34. A que tipo de objectivos/finalidades procuram responder os projectos/acções de educação/formação de adultos?
Quem define e com base em quê tais objectivos/finalidades?
35. Que razão (ões) estão na base do lançamento dos projectos/acções de educação/formação de adultos? (caso não
se refira perguntar: a que critérios obedece o lançamento dos projectos/acções e quem define tais critérios?
36. Existe algum projecto educativo/formativo de adultos na ONGDL? Se sim: assente em que concepções? Feito
por quem?
37. Que passos são dados desde o surgimento da ideia de se realizar um projecto/acção de educação/formação de
adultos até à conclusão de todo o processo?
38. Os destinatários dos projectos/acções costumam ter algum tipo de intervenção nos mesmos? Em que áreas, em
que aspectos, em que fases?
39. Quais são em seu entender as maiores dificuldades encontradas na implementação e realização dos
projectos/acções de formação/educação de adultos? Como pensa que poderiam ser resolvidas?
40. Em geral como classifica o grau de envolvimento da ONGDL que representa em termos de educação/formação
de adultos?

Muito obrigado pela sua colaboração
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ANEXO 2
LISTA DOS TIPOS DE ONGDL IDENTIFICADAS POR DISTRITO E DAS ONGDL COM ENVOLVIMENTO
MÉDIO E FORTE EM EA (Estas estão assinaladas a negrito. Em 22 delas foi possível a realização de entrevistas, as
quais estão devidamente assinaladas)

Distrito de Braga (20 ONGDL`S)
Grupo AA (4 entidades):
ATAHCA - Associação para o Desenvolvimento das Terras Altas, Homem e Cavado (entrevista)
PROBASTO - Associação de Desenvolvimento Rural de Basto
Sol de Ave - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave (entrevista)
ADCL - Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais (entrevista)
Grupo AB (0 entidades):
Grupo BA (7 entidades):
ADERE Minho - Associação para o Desenvolvimento Regional do Minho
Em Diálogo - Associação para o Desenvolvimento Social da Póvoa do Lanhoso
Engenho - Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este(entrevista)
KERIGMA – Instituto da Inovação e Desenvolvimento Social de Barcelos (entrevista)
Esposende Solidário – Associação Concelhia para o Desenvolvimento Integrado
ADRAVE – Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Ave (entrevista)
Associação Pedras Brancas
Grupo BB (9 entidades):
ADIB - Associação de Desenvolvimento dos Interesses de Basto
ADERE - Associação de Desenvolvimento Regional de Amares
ADRVC – Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Cávado
Associação de Desenvolvimento de São Tiago de Faia
Associação para o Desenvolvimento da Região de Basto
Fundação Calcedónia – Para o Desenvolvimento Rural de Covide
KNOSIS - Instituto Para o Desenvolvimento Integrado dos Concelhos Fronteiriços do Alto Cávado
TECNICÁVADO – Associação para o Desenvolvimento Regional
TERRANOVA – Associação de Desenvolvimento Regional
Distrito de Bragança (20 ONGDL)
Grupo AA (2 entidades):
DESTEQUE - Associação para o Desenvolvimento da Terra Quente
Douro Superior, Associação de Desenvolvimento.
Grupo AB (1 entidade):
CORANE - Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina
Grupo BA (3 entidades):
FRAUGA - Associação para o Desenvolvimento Integrado de Picote
ADIMAC - Associação para o Desenvolvimento Integrado de Macedo de Cavaleiros
CARAMONICO - Associação para o Desenvolvimento Integrado de Palaçoulo
Grupo BB (14 entidades):
ADLEM – Associação para o Desenvolvimento Local de Estevais
ADRI – Associação de Desenvolvimento da Região de Izeda
Associação de Desenvolvimento da Freguesia de Vila Chã de Braciosa confirmar
Associação de Desenvolvimento de Campo de Víboras
Associação de Desenvolvimento de Cardal do Douro
Associação de Desenvolvimento de Freixosa
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Associação de Desenvolvimento Rural de Gralhós
Associação de Desenvolvimento Sócio – económico e Cultural de Ledra
Associação dos Agentes de Desenvolvimento do Parque Natural de Montesinho
Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Vale da Vilariça
Associação para o Desenvolvimento das Caldas de São Lourenço
Associação para o Progresso e Desenvolvimento de Carrazeda de Ansiães
MONTECOR – Associação para o Desenvolvimento de Montesinho e Coroa
Por Carrazeda – Associação para o Desenvolvimento Económico, Social e Cultural de Carrazeda de Ansiães
Distrito do Porto (31 ONGDL)
Grupo AA (4 entidades)
ADESCO - Associação para o Desenvolvimento Comunitário (entrevista)
ADER – SOUSA – Associação de Desenvolvimento Rural das Terras de Sousa (entrevista)
CLAP – Centro Local de Animação e Promoção Rural
DOLMÉN – Cooperativa de Formação, Educação e Desenvolvimento do Baixo Tâmega (entrevista)
Grupo AB (0 entidades)
Grupo BA (11 entidades)
ADEIMA - Associação de Desenvolvimento Integrado de Matosinhos(entrevista)
Associação para o Desenvolvimento de Rebordosa (entrevista)
AIDA – Associação Interinstitucional de Desenvolvimento de Aldoar (entrevista)
Fundação para o Desenvolvimento do Vale da Campanha (entrevista)
Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto (entrevista)
ADR – Agência de Desenvolvimento Regional do Entre Douro e Tâmega
PRIMUS – Promoção e Desenvolvimento Regional da Área Metropolitana de Porto
ADICE – Associação de Desenvolvimento Integrado da Cidade de Ermesinde (entrevista)
ADBT - Agência de Desenvolvimento do Baixo Tâmega
ADILO - Agência de Desenvolvimento Integrado Lordelo de Ouro (entrevista)
Associação de Desenvolvimento “Gondomar Cultural”
Grupo BB (16 entidades)
PROGREDIR - Associação para o Desenvolvimento do Marão Ocidental
Agência de Desenvolvimento da Serra da Aboboreira e Terras de Ribadouro
ADEC - Associação para o Desenvolvimento, Educação e Cultura de Felgueiras
APROMOLIXA - Associação para o Desenvolvimento e Promoção da Lixa
Associação de Desenvolvimento de São Pedro da Cova
Associação de Desenvolvimento de Vilela
Associação de Desenvolvimento da Freguesia de Castelões Cepeda
Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Recarei
Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Paredes
Associação para o Desenvolvimento Integral de Sobreira
Associação de Desenvolvimento de Santiago de Subarrifana
Associação para o Desenvolvimento da Capela
Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe
Associação para o Desenvolvimento de Figueira
Associação de Desenvolvimento Regional
Associação para o Desenvolvimento de Susão

Distrito de Viana do Castelo (20 ONGDL)
Grupo AA (2 entidades):
ADRIL - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima
ADRIMINHO - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho
Grupo AB (0 entidades):
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Grupo BA (3 entidades):
ACEP - Associação Cultural e de Educação Popular (entrevista)
ADERE – PENEDA GERÊS - Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da PenedaGerês (entrevista)
ADREM - Associação para o Desenvolvimento Regional do Vale do Minho
Grupo BB (15 entidades):
Comissão para o Desenvolvimento e Progresso de Arcos de Valdevez
Associação para o Desenvolvimento dos Vales de Ancora e Coura
ADVAL - Associação para o Desenvolvimento do Vale do Lima
Associação para o Desenvolvimento e Progresso de Paredes de Coura
Associação para o Desenvolvimento de Santa Leocádia de Geraz do Lima
ADERE – SOAJO - Associação para o Desenvolvimento da Região do Soajo
Associação de Desenvolvimento do Noroeste
Associação de Desenvolvimento Local de Ermelo
Associação de Desenvolvimento de São Tomé
ADIM - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Minho
ARDAL – Associação Regional para o Desenvolvimento do Alto Lima
PRÂNCORA – Associação de Desenvolvimento Integrado do Vale do Âncora
ADS Lima - Associação para o Desenvolvimento Social do Vale do Lima
Forum Vianense – Ideias e Propostas para o Desenvolvimento
Associação de Solidariedade, Cultura e Desenvolvimento de Melgaço
Distrito de Vila Real (16 ONGDL)
Grupo AA (3 entidades):
ADRAT – Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega
Associação Douro Histórico (entrevista)
PROBARROSO - Associação de Promoção e Desenvolvimento do Barroso (entrevista)
Grupo AB (1 entidade):
ADRIPOIO - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Poio
Grupo BA (5 entidades):
Associação de Desenvolvimento de Vassal
Associação de Desenvolvimento Rural Além Corgo
Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento–São Miguel de Lobrigos
Centro de Promoção Educativa e Desenvolvimento Comunitário para o Concelho de Sabrosa (entrevista)
Centro de Promoção Educativa e Desenvolvimento Comunitário para o Concelho de Chaves (entrevista)
Grupo BB (7 entidades):
Associação para o Desenvolvimento Sócio Económico e Cultural das Terras de Montenegro
A SIRGA – Associação para a Protecção e Desenvolvimento do Alto Douro
ADR - Associação de Desenvolvimento do Peso da Régua
ADERDOURO - Associação de Promoção e Desenvolvimento da Região do Douro
Associação para o Desenvolvimento Social e Rural da Freguesia de Covas do Douro
Associação para o Desenvolvimento Social de Cidadelha de Jales
ADERE Barroso – (designação desconhecida).
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ANEXO 3
RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA PARA FAZER EDUCAÇÃO DE ADULTOS
ONGDL
/EA
Distritos

Braga

Bragança

Grupo
AA
Porto

C1)
C2)
C3) num
domínio
C3) em 2
domínios
C3) em 3
domínios
C3) em 4
domínios
C3) em 5
domínios

0
1
0

0
0
0

0

C3) em 6
domínios
C3) em 7
domínios

0
0
0

Viana do
Castelo
0
0
0

Vila
Real
0
0
0

Total
AA
0
1
0

0

1

0

0

1

0

2

0

1

0

0

0

0

1
0

Braga Bragança

Grupo
BA
Porto

1
0
0

0
0
0

1
0
0

Viana do
Castelo
0
0
1

Vila
Real
0
1
0

Total
BA
2
1
1

Total
geral
2
2
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0
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ANEXO 4
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO CONSTRUÍDOS E USADOS PELOS TÉCNICOS
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ANEXO 5
EXEMPLO DO CARÁCTER NORMATIVO NA ACTIVIDADE DOS TÉCNICOS
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ANEXO 6
EXEMPLOS DE “TEXTOS” NA ACTIVIDADE DOS TÉCNICOS

6.1.

Listagem de alguns documentos fornecidos pelas entidades do campo de recontextualização
do discurso pedagógico oficial
–

“Cursos de Educação e Formação de Adultos – Orientações para a Acção” (ANEFA)

–

“Educação e Formação de Adultos. Referencial de Competências-Chave. Vol. I e II”
(ANEFA)

–

“Reconhecimento e Validação de Competências – Manual de Apoio à Intervenção”
(ANEFA)

–

“Referencial de Competências-Chave, Educação e Formação de Adultos” (ANEFA)

–

“Cursos de Educação e Formação de Adultos – Aprender com Autonomia. Documento
de trabalho” (ANEFA)

–

“Para Saber Mais Sobre o Processo de Reconhecimento e Validação de Competências”
(ANEFA)

–

“Referencial de Formação” (IEFP)

–

“Classificação de Áreas de Formação (Documento de trabalho)” (INOFOR)

–

“Acreditação. Guia de Apoio ao Utilizador do Sistema de Acreditação” (INOFOR)

–

“Programa Operacional de Emprego, Formação e Desenvolvimento Social – Princípios
Orientadores” (POEFDS)
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6.2.

Alguns instrumentos de trabalho fornecidos pelas entidades do campo de recontextualização
do discurso pedagógico oficial
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ANEXO 7
ENTREVISTAS DE SELECÇÃO DOS FORMANDOS
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