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RESUMO 

 

 

Este trabalho desenvolveu-se no pressuposto de que existe interferência entre 

os percursos educativos formais e informais. A partir de um estudo de caso 

numa associação cultural e desportiva duma região suburbana, encontrei de 

facto uma relação de complementaridade entre os diferentes percursos 

educativos sem que tenham sido hierarquizados pela análise que deles fiz, 

ainda que saibamos que, em termos globais e nacionais, a hierarquização 

existe e confirma a educação formal como o lugar do saber. 

 

A educação informal e a educação formal surgem, neste estudo, como 

complementares, podendo mobilizar-se cada uma delas a partir da outra.  

O foco da discussão aqui começada assenta muito no educativo, enquanto 

objecto de estudo, e nas perspectivas que a partir das entrevistas emergem, 

nomeadamente, a participação associativa enquanto meio de aprendizagem 

experiencial, num contexto de cidadania participativa, e a possibilidade de 

mediação entre estas duas formas de construção do saber, formal e informal, 

que, em conjunto, podem potenciar um percurso educativo mais global. 

 

Associado a todo este processo de construção, está o meu próprio percurso 

que nas entrelinhas se manifesta e se reconstitui.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Educação, Formação de Adultos, Associativismo, 

Desenvolvimento Local 
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ABSTRACT 

 

 

This paper was developed on the assumption that there is interference between 

the formal and informal learning pathways. From a case study within a cultural 

association located in a suburban district, I found in fact a complementary 

relationship between different educational pathways that have not been 

prioritized by the analysis I did, even though we are aware that, from global and 

national perspectives, that hierarchy exists and confirms the formal education 

as the place of learning. 

 

The informal and formal education appear, in this study, as complementary and 

can be mobilized from each other. 

The focus of the discussion started here relies a lot on education, as an object 

of study, and on the perspectives that emerge from the interviews, namely the 

associative as a means of experiential learning in a context of participatory 

citizenship, and the possibility of mediation between these two forms of 

knowledge collection, formal and informal, which together may enhance a more 

global pathway for education. 

 

Associated with this whole process of creation, is my own learning pathway, 

under renewal, that can be found between the lines. 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Education, Adult Education, Associativism, Local Development 
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RESUMÉ 

 

 

Ce travail a été élaboré sur l'hypothèse qu'il ya une interférence entre les voies 

formelles et informelles de l‟éducation. D'après une étude de cas dans une 

association culturelle et sportive de banlieue, en fait, j'ai trouvé une relation de 

complémentarité entre les différents approches éducatifs que n'ont pas été 

classés par l'analyse que j‟ai fait, même si nous savons qu‟a niveaux mondial et 

national l‟hiérarchie existe et confirme l'éducation formelle comme le lieu de 

l'apprentissage. 

 

L'éducation informelle et l'éducation formelle semblent, dans cette étude, 

comme complémentaires et peuvent être mobilisées l‟une de l‟autre. 

Le thème de la discussion que j‟ai commencé ici repose beaucoup sur 

l'éducation, comme un objet d'étude, et les perspectives qui se dégagent des 

entretiens, à savoir, l‟associatif comme un moyen d'apprentissage expérientiel 

dans un contexte d'une citoyenneté participative, et la possibilité d'une 

médiation entre ces deux formes de construction de la connaissance, formel et 

informel, qui, ensemble, peuvent améliorer une voie plus globale du processus 

éducatif. 

 

Associé à ce processus de construction, est mon propre parcours qui se 

manifeste entre les lignes et se reconstruit. 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés: Education, Formation d‟Adultes, Associativisme, Développement 

Local 
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INTRODUÇÃO 

 

O Desenvolvimento Local e Formação de Adultos representam uma opção que 

assume contornos bem definidos nas minhas preocupações. Pode dizer-se que 

foi ao aprofundar algumas questões no campo do desenvolvimento local e, 

simultaneamente, fruto de uma reflexão sobre o meu percurso de vida, sobre 

as minhas raízes, que o associativismo se configurou como pano de fundo 

sobre o qual poderia construir a minha dissertação; está claro o meu interesse 

pessoal na construção desta investigação. Este é um texto com sujeito, 

construído na interacção com outros sujeitos que me concederam este acesso, 

mas tem também sujeitos destinatários, não o escrevi apenas para dar corpo à 

monológica função que representa o culminar de um ponto num percurso.  

Construída de forma implicada, esta dissertação inscreve-se numa 

problemática de grande complexidade que permitiria outros percursos de 

investigação alternativos e que levanta tantas questões que, no final deste 

pequeno trabalho de investigação, teria substância para iniciar de imediato um 

trabalho maior. 

 

A pesquisa bibliográfica realizada sobre o assunto, levou-me a constatar que 

alguma da produção escrita em português sobre o associativismo se resume a 

análises estatísticas do tecido associativo, seja por região ou mesmo a nível 

nacional, com preocupações centradas ao nível dos recursos humanos e 

materiais, preocupações estas coincidentes com as percebidas no contacto 

com os dirigentes associativos. No entanto, foi possível encontrar Dissertações 

de Mestrado e Teses de Doutoramento, apresentadas nesta Faculdade, já no 

séc. XXI, que abordam o associativismo de forma relacional, de pontos de vista 

construídos a partir desta lente específica das Ciências da Educação e da sua 

multireferencialidade. 

 

O ponto de partida, assim equacionado por mim e corroborado pelo orientador 

desta dissertação, foram os percursos educativos – por um lado, o percurso 
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educativo formal como potenciador da participação associativa e, por outro, a 

interferência da participação associativa no percurso educativo dos/das 

cidadãos/ãs.  

Em paralelo, emerge a falta de visibilidade de um outro educativo, em contexto 

informal, associativo, enquanto campo de liberdade em articulação com a 

sociedade (com a vida), por oposição à educação formal escolar, enquanto 

domínio quase exclusivo da legitimidade para a construção do conhecimento, 

onde os/as alunos/as vivem numa lógica dissociativa. 

Considero pertinente para as ciências da educação o texto que produzi, numa 

perspectiva crítica, por articular algumas das subjectividades que foram 

desvendadas no terreno, mas também pela sua relevância social: quer por se 

inserir num conjunto bibliográfico que ainda encaro como emergente, quer por 

ser efectivamente uma tentativa de dar voz àqueles/as que dela não podem 

fazer uso, trazendo alguma visibilidade ao local, quer ainda por levantar mais 

questões do que apresentar soluções. Ainda há muito para problematizar. 

 

A associação onde levei a cabo a investigação foi escolhida por sugestão de 

pessoas amigas que sempre estiveram envolvidas no meio associativo, mais 

precisamente, ligadas ao teatro, e, principalmente, porque o meu pai, falecido 

há um ano, fez parte da sua direcção tendo sido sempre um activista do 

movimento associativo através do teatro. Para além do interesse pessoal, 

surge também a necessidade prática de possibilidades efectivas de 

colaboração que encontrei na associação que mais adiante apresento. 

Conhecer esta associação em actividade permitir-me-ia tentar identificar um 

outro educativo neste contexto informal bem como as possibilidades de 

articulação sociocultural com o local onde se encontra inserida. Tentei 

interpelar uma realidade complexa e deixar registado algum conhecimento 

sobre ela, resultante da minha interpretação. 
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Estruturei a dissertação em duas partes, para além desta breve introdução e da 

conclusão; na primeira parte, encontra-se a discussão da problemática e dos 

conceitos teóricos cuja pertinência me pareceu maior para a exposição do meu 

trabalho; na segunda parte, apresento os argumentos de cariz epistemológico, 

a metodologia e a investigação empírica onde é apresentada a análise das 

entrevistas.  

Não defini, à partida, as categorias de análise para as entrevistas, apesar de 

ter utilizado um guião que, por si só, já obrigava à emergência de algumas 

delas. Após a realização das entrevistas, senti necessidade de complementar 

as leituras iniciais com outras, que me foram sendo sugeridas pela evolução do 

trabalho empírico, nomeadamente as questões levantadas pelas identidades, e 

cujos frutos decidi apresentar em articulação com fragmentos dessas mesmas 

entrevistas e, portanto, não aparecem referenciadas na primeira parte do 

trabalho. 

 

Inicialmente, designei o meu trabalho de investigação por estudo de cariz 

etnográfico por entender que não tinha condições temporais para desenvolver 

uma verdadeira etnografia. A investigação teve início desta forma, mas as 

minhas condições de vida, a permanência no campo, e os sujeitos com quem 

interagi, levaram-me a optar por métodos e técnicas de investigação, mais 

adaptados às vicissitudes apontadas. Apesar desta mudança, na construção do 

meu trabalho mantém-se a postura etnográfica e uma inquietação: tornar 

possível a produção de “…uma outra forma de conhecimento, um conhecimento 

compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que 

estudamos” (Santos, 1987). É neste contexto que pretendo inscrever o debate, 

pautado pela imersão numa realidade, uma intenção de diálogo com aqueles 

que são os actores directos no terreno, que, do meu ponto de vista, pode ser 

alternativa para desconstruir a forma dominante de apresentação da educação: 

formal. 
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CAPÍTULO I 

ENTRE PENSAR E FAZER – ENQUADRAMENTO TEÓRICO  
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1. INTRODUÇÃO AO ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

DA CONSTRUÇÃO POLÍTICA E ECONÓMICA DA EDUCAÇÃO À EDUCAÇÃO 

ENQUANTO OBJECTO DE ESTUDO DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

 

O presente enquadramento teórico, mais que legitimar academicamente as 

minhas preposições, propõe-se a discutir e clarificar alguns sentidos de 

Educação que, no âmbito deste percurso, se tornaram pilares incontornáveis, 

sobretudo porque a Educação, independentemente dos sentidos que se lhe 

atribuem – mais formais ou mais informais – é parte integrante de um sistema 

social, ou seja, de uma determinada forma de organização social. 

Como a sociedade não é estática, nem imutável, resultado da articulação, 

sempre tensa, entre indivíduo e indivíduos, entre acções e estruturas, também 

a Educação não pode (ou não deve) ser considerada um dado adquirido, um 

objecto facilmente transmissível; pelo contrário, ainda que se possam balizar 

alguns momentos contextualizados historicamente, é minha convicção que, em 

termos diacrónicos, foram permanecendo de forma difusa muitos dos princípios 

orientadores, que a cada um desses momentos diz respeito de forma mais 

acentuada. São alguns desses momentos que, a título de introdução ao 

enquadramento teórico, pretendo apresentar neste momento. 

 

A Igreja foi uma das principais instituições sociais que, durante quase mil anos 

– a Idade Média – mais influência teve sobre o mundo da Educação, não só 

porque dominava a produção de conhecimentos socialmente legítimos, mas 

também porque garantia a transmissão desses mesmos conhecimentos. 

Veiculada ao, então, poder político – o Rei – a Igreja assumia, 

simultaneamente, a tutela do “ministério da educação” e, também, da “ciência” 

(produção de conhecimentos a transmitir), veiculando uma educação 

puramente tradicional na perspectiva da transmissão dos conhecimentos 

explicando os fenómenos a partir das crenças. 

 

Nos séculos XV, XVI e XVII vão surgir um conjunto de transformações nas 

ordens cognitiva e social – do Renascimento ao Iluminismo – que, 
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progressivamente, vão exercer uma pressão para des-legitimar o poder 

simbólico da Igreja, nomeadamente a concepção do Mundo e do Homem: a 

pouco e pouco a era das trevas dá lugar à era das luzes, e este facto tem 

impactos significativos na concepção de Educação e, também, nas suas 

expressões em termos de relação pedagógica, no sentido que lhe atribui 

Marcel Postic: 

«a busca da significação dos actos de ensinar e aprender obriga a voltar 

às finalidades pedagógicas: todo o comportamento operatório que se quer 

adquirir ou fazer adquirir inscreve-se num comportamento social geral 

correspondente a uma certa concepção de homem na sociedade. O lugar 

dos homens na estrutura social e económica, a organização das relações 

sociais, regem a selecção e a hierarquização dos objectivos» (Postic, 

2007, p. 23). 

 

Se os três séculos já mencionados vão ser fundamentais para desmontar o 

poder simbólico da Igreja, a partir da crítica à sua meta-narrativa explicativa do 

Mundo e do Homem, os três séculos seguintes, XVIII, XIX e XX, vão ser 

responsáveis pela perda do poder material da Igreja. 

Neste sentido, aquando da perda da influência da narrativa da Igreja na 

estruturação cognitiva, social, mas também, política e económica, e tendo em 

conta a permeabilidade do mundo da educação às quatro ordens referidas, a 

Educação começa a libertar-se desse factor milenar, havendo a necessidade 

de criar uma outra forma de transmissão dos valores da educação. Nos últimos 

três séculos, à Educação vai estar associada i) a criação e manutenção dos 

Modernos Sistemas Educativos, ii) a construção da Escola de Massas e iii) o 

aperfeiçoamento da tecnologia educativa, ensinar a muitos como se de um se 

tratasse, preconizada já pelos jesuítas. 

O desenvolvimento destes três projectos da “moderna” Educação vai estar 

relacionado com dois tipos de intenções:  

 Por um lado, a intenção de afirmar os emergentes Estados-nação, laicos 

e seculares; a educação teria como função formar uma consciência 

colectiva e nacional que não fosse determinada pela narrativa da Igreja; 

era preciso que as pessoas também dominassem um conjunto de 

códigos, sobretudo ler e escrever que, infelizmente, esteve mais 
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associado à memorização que à interpretação (Sanz Fernández, 2006, 

pp. 19-39). Em suma, esta intenção é política e tem que ver com a 

formação e consolidação dos Estados-nação emergentes. 

 Por outro lado, a intenção de formar trabalhadores qualificados, com o 

nível de competências básicas indispensável aos novos contextos de 

trabalho; a educação teria como função preparar para o trabalho, 

confundindo-se, muitas vezes, essa preparação com disciplinação do 

“corpo e da alma”, ou então, com gestão de recursos humanos (Correia 

J. A., 1996, pp. 23-30). Em suma, esta intenção é económica e 

relaciona-se com o processo de industrialização. 

 

Quis, acima de tudo, salientar que o sentido formal da Educação – associado à 

produção social da Escola e da escolarização – busca, numa primeira análise, 

a integração e a continuidade, vigorando o princípio da identidade: a 

manutenção do mesmo, a reprodução, a estabilidade, ao nível dos valores e 

dos princípios, numa razão de dependência da sociedade, ou face ao Estado, 

orientada segundo valores que sejam socialmente legítimos, nomeadamente, 

baseada nos princípios de igualdade de oportunidades e democratização do 

acesso aos bens culturais (Correia & Matos, 2001), ou face ao sistema 

económico (Correia J. A., 1996). 

 

 

1.1 . A construção da cientificidade em Educação  

 

É também neste contexto que começa a surgir um «pedido social de 

cientificidade da Educação» cujo sentido se começa a formar a partir, da então, 

Ciência Natural (ou Exacta), como já a escola e a escolarização tinham sido 

implementadas: 

 

«A fisiologia, o ensino dos médicos e a organização do controlo hospitalar 

parecem ter desempenhado um papel determinante na construção da 

moderna organização da educação e das modalidades modernas de se 

pensar a educação. A primeira – a fisiologia –, nomeadamente através dos 

trabalhos de Cabanis e Bichat, vai, não só, instituir uma base fisiológica 
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para a produção de uma individualidade moderna […], como também vai 

contribuir para o reconhecimento de uma educabilidade do ser humano, a 

ser assegurada, neste contexto, pelo direito e pela medicina […]. O ensino 

dos médicos vai ser o protótipo aos modernos sistemas educativos», pelo 

que, «o facto de o pedido de cientificidade em educação encontrar uma 

resposta, mesmo que provisória, no campo da medicina está ligado ao 

processo histórico da produção do professor e da escola urbana e da 

produção das suas relações com este saber cientifico em busca de 

cientificidade» ( (Correia J. A., 1998, pp. 22-23) (sublinhado por mim). 

 

Neste sentido, a educação escolar é trabalhada cognitivamente na perspectiva 

de causalidade que superintende as ciências físicas, a partir de técnicas 

marcadamente positivistas – métodos experimentais; mantendo a separação 

analítica entre sujeito e objecto de estudo; produzindo conhecimentos 

nomotéticos cujo objectivo era aplicação (em detrimento da compreensão ou 

interpretação). Privilegia-se o passado, o estável, sobre o futuro, a diferença, a 

transformação; logo, os valores são os da transmissão, da tradição. Nesta 

perspectiva, as coisas podiam reproduzir-se de acordo com o que tinham sido 

no passado. 

Esta articulação entre i) a institucionalização dos modernos sistemas 

educativos e os problemas que o Estado moderno enfrenta nesse processo, ii) 

a existência de uma escola que, devido a transformações políticas, 

económicas, sociais e culturais, é, progressivamente, obrigada a assumir o 

lema pedagógico “ensinar a muitos como se um fosse”, e o insucesso deste 

projecto, iii) a tensão que se instaurou entre ciências naturais – já instituída e 

com forte influência no mundo educativo – e as ciências sociais – que são 

chamadas a intervir tendo em conta «a necessidade sentida pelo Estado 

moderno de possuir um conhecimento mais exacto sobre o qual pudesse 

basear as suas decisões» (Wallerstein, 2002, p. 22) – vão ser razões 

suficientes para compreender que «a existência de uma relação íntima entre a 

institucionalização de um desejo de instruir, que se consuma com a 

consolidação dos modernos sistemas e práticas educativas, e a produção de 

um pedido social de cientificidade não resultou certamente de um mero 
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acidente em que por vezes é fértil a explicação histórica» (Correia J. A., 1998, 

p. 22). 

 

Este processo de construção da cientificidade da Educação, mesmo que 

associado à educação escolar, é, no âmbito da produção desta dissertação de 

mestrado, um elemento importante a ser referido. Na verdade, se hoje posso 

escrever com algum rigor sobre a educação, e espero conseguir fazê-lo, devo-

o a um trabalho de conceptualização e, também, de intervenção que muitos 

educadores e pensadores da educação foram fazendo.  

Nesta linha, tal como Correia (1998), sublinho a importância de Émile Durkheim 

que introduziu na reflexão científica da educação a noção de educação 

enquanto sistema social: 

«Mas, com efeito, cada sociedade considerada num momento determinado 

do seu desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos 

indivíduos com uma força geralmente irresistível. É inútil pensarmos que 

podemos criar os nossos filhos como queremos. Há costumes com os 

quais temos de nos confrontar; se os infringirmos, eles vingam-se dos 

nossos filhos. Estes, uma vez adultos, não estarão em condições de viver 

no seu dos seus contemporâneos, com os quais não se encontram em 

harmonia […]. Há, pois, em cada momento do tempo, um tipo regulador de 

educação de que não nos podemos desligar sem chocar com as vivas 

resistências que reprimem as veleidades dos dissidentes» (Durkheim, 

1922, pub. 2007) (Durkheim, 1992). 

 

Apesar das intenções de Durkheim se enquadrarem bastante bem naquilo que 

eram as preocupações políticas da época – inicio do século XX – associadas à 

importância do poder do Estado e à construção de uma nacionalidade comum, 

e muitas destas intenções marcarem o que se virá a chamar funcionalismo, 

realizado, muitas vezes, sem ter em conta as especificidades do individual, 

este autor é fundamental para compreender que a Educação, não só a escolar 

mas também a educação moral dos valores, e a Sociedade, no conjunto dos 

seus indivíduos e instituições, são duas faces da mesma moeda, o que vai 

contribuir para afastar do mundo da Educação o seu carácter imaterial, muito 

associado à catequese. Por outro lado, a perspectiva durkheimiana relacionada 

com a perspectiva higienista que concebia a concepção do ser humano 
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enquanto ser educável, certamente que influenciará um último sentido que 

desejo atribuir à Educação – o sentido antropológico: 

«O homem aparece como um ser que detém uma enorme e singular 

capacidade – e necessidade – de se aperfeiçoar e, por outro lado, ele é 

originariamente caracterizado pela carência. A verdade é que parecem ser as 

suas limitações a própria condição e motivação do seu movimento ascensional 

para que se encontra, entretanto, estruturalmente habilitado […]. Parece ser a 

própria precariedade biológica que favorece a função antropológica da 

educação, colocando o homem perante si mesmo como uma tarefa» (Carvalho, 

2001: 19-20). 

 

Este duplo sentido, sociológico e antropológico, é do meu ponto de vista uma 

viragem conceptual no campo da cientificidade em Educação, ou seja, admitir 

que a Educação, enquanto expressão material e simbólica, se pode afastar da 

escola e da “catequese” para fazer parte do «triplo processo de humanização e 

hominização» (Charlot, 1979 cit. in (Canário, 2007), onde o que está em causa 

é a «perfectibilidade, defectibilidade e plasticidade» (Carvalho, 2001 cit. in 

Boavida & Amado, 2006) do ser humano nas suas constantes antropológicas – 

Natureza, Sociedade e Cultura e, neste caso, também a Educação: 

«não há Educação no abstracto, mas uma história pessoal, um processo 

individual de transformação do indivíduo em pessoa, resultante de 

motivações intrínsecas e da acção directa e indirecta dos outros […]. A 

Educação é, pois, um processo com sentido, embora muitas vezes pareça 

errático, caótico e até contraditório. Como afirma Oscar Sáenz em 1986, “a 

conduta humana não é errática, mas ordena-se com vista a alcançar os 

seus próprios objectivos (…) em redor de um projecto de acção”. Ou seja, 

todas estas integrações vão sendo feitas em função do significado que têm 

para o ser humano em desenvolvimento, e para os que o envolvem, no 

lugar e na situação em que se processam […]. Em Educação, a dialéctica 

indivíduo-sociedade-cultura é um facto permanente, o que confere 

dignidade e relevo ao percurso individual, como à história colectiva» 

(Boavida & Amado, 2006, pp. 152-153). 

 

Porém, e para finalizar esta introdução, as instituições sociais que compõem a 

sociedade têm uma força de acção que se revela determinante na construção 
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dos sentidos que a Educação tem assumido, ao nível da sua representação 

pelo/a comum cidadão/ã, e que se manifestam nas associações que fazemos 

da Educação à Igreja, à Economia, ou à família.  
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2. A EDUCAÇÃO - ENTRE O GLOBAL E O LOCAL 

DOS MANDATOS EDUCATIVOS À PRODUÇÃO DE SENTIDOS DA EDUCAÇÃO 
 

 

Hoje em dia vivemos numa era em que grande parte da vida social é 

determinada por processos globais, em que culturas, economias e fronteiras 

nacionais se estão a transformar numa tentativa de conformidade global, mas 

por outro lado, se percebe uma crescente importância atribuída ao local. Nas 

palavras de Anthony Giddens, a globalização pode ser definida como a 

«intensificação, à escala mundial, de relações sociais que ligam localidades distantes 

de tal forma que os acontecimentos locais são influenciados por acontecimentos que 

ocorrem a muitos quilómetros de distância e vice-versa»
1 (Giddens, 1990, p. 64). 

Sobretudo os novos meios de comunicação social e as tecnologias a eles 

associados têm aproximado, ao nivel da informação, as populações de todo o 

mundo. 

 

Finger assinala que estas aproximações não têm sido a melhor contribuição 

para o que agora se designa por “desenvolvimento sustentável”: verificamos 

que as desigualdades sociais têm aumentado drasticamente, no sentido das 

assimetrias que já existiam; que a economia actual se baseia em índices de 

produção crescentes a custos cada vez menores e lucro cada vez maior; num 

contexto global, a globalização aplica-se a tudo aquilo que é móvel e lucrativo; 

deslocalização para aproveitamento de condições de produção mais 

vantajosas, vulgo, com menor custo, enquanto o que é estático e não lucrativo 

permanece no local (Finger, 2005). O mesmo autor refere que a perda de 

identidade cultural como reacção à indefinição gerada pela globalização, e 

antevê o desafio ecológico, intensamente relacionado com o consumismo 

promovido pela “destruição criadora”, como o mais importante por colocar 

limites físicos à existência de vida no planeta. 

 

                                            
1
 Tradução do inglês 

No original: «Globalisation can thus be defined as the intensification of worldwide social relations which 

link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles 

away and vice versa». 
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A pluralidade social potenciada pela globalização, apesar de todas as críticas a 

que pode estar submetida, trouxe à Educação, nos seus sentidos mais formais 

ou informais, desafios que alargaram o âmbito sua conceptualização e 

intervenção: cada vez mais expressões como “educação para a 

multiculturalidade”, “educação para a cidadania”, “educação tecnológica”, entre 

outras, atravessam os mandatos da escola, mas também, a educação familiar: 

os sistemas de aprendizagens são, progressivamente, mais complexos e 

difíceis de gerir.  

 

Do meu ponto de vista, e focalizando somente os desafios cognitivos dos 

novos contextos cosmopolitas, o Relatório “EDUCAÇÃO Um Tesouro a 

Descobrir - Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI”, orientado por Jacques Delors, é, 

simultaneamente, um documento objectivo desta “cosmopolia” como uma 

proposta cognitiva para se pensar a Educação. Baseado na trilogia do “saber-

saber, saber-fazer, saber-ser”, atribuída por Maggi a Jean Cavozzi, nos anos 

70, o Relatório propõe que os quatro pilares da Educação para o século XXI 

estejam baseados numa sociedade cada vez mais cognitiva onde o principal 

exercício da Educação seja o de APRENDER: Aprender a Conhecer, Aprender 

a Fazer, Aprender a Viver e, por fim, Aprender a Ser: 

 Aprender a conhecer: a preocupação da educação não deve ser apenas 

com o conhecimento em si, mas em proporcionar aprendizagens de 

como adquirir esse conhecimento, para que ele possa ocorrer em 

qualquer situação ao longo da vida. 

 Aprender a Fazer: mais que os conhecimentos técnicos, é preciso 

aprender os conhecimentos comportamentais, o saber trabalhar em 

equipa, usar a criatividade, ter iniciativa. Não se pode preparar alguém 

simplesmente para uma actividade específica, porque a todo o momento 

as coisas evoluem, então é necessário preparar para a inovação, a 

solução de conflitos.  

 Aprender a Viver: a melhor maneira de resolver conflitos é proporcionar 

formas de concretizar projectos e objectivos comuns, através da 

cooperação, porque só assim, em vez de se confrontarem forças 
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opostas, soma-se a diversidade para fortalecer as construções 

colectivas. 

 Aprender a Ser: a educação deve contribuir para a formação integral do 

ser humano, em todos os aspectos físico, espiritual, social, intelectual, 

de forma que cada um possa desenvolver a sua criatividade e sentido 

crítico e seus valores, a fim de que o conduzam à construção da sua 

própria história. 

 

Neste relatório lançam-se as bases da educação ao longo da vida, atribuindo-

lhe uma missão de quase vigilância crítica, no sentido de dotar as pessoas com 

as competências necessárias para que, em cada momento das suas vidas, 

possam usufruir de novas oportunidades de aprendizagem, tentando veicular 

uma ideia de transição de uma educação acumulativa, confinada a um período 

bem determinado da vida dos indivíduos, para uma educação qualitativa, 

construída ao longo da vida e valorizando aprendizagens em contextos que 

transpõem os muros da escola, da educação formal. 

Jacques Delors e a sua equipa não negam a importância da educação formal e 

reforçam mesmo a necessidade de algum utilitarismo inerente, bem como a 

inclusão de actividades de cooperação culturais e sociais que, na escola, não 

eram muito comuns. Não reduzem, assim, a educação à educação formal, 

antes, traçam linhas orientadoras para que a educação passe a ser concebida 

como um todo, que se desenrola ao longo da vida dos indivíduos, nos mais 

diversos contextos, aceitando contribuições de diversas áreas de forma 

integrada e complementar. Estas perspectivas, no entanto, acentuam 

sobretudo o papel da educação na produção de individualidades sociais, não 

pondo em realce o papel da educação na produção e recriação de relações 

sociais. 

 

A pluralidade das sociedades cada vez mais cosmopolitas, e a necessidade de 

um aparelho cognitivo, também ele, cada vez mais plural e cosmopolita, no 

campo da Educação tem tido efeitos perversos. Parece-me pois consensual, tal 

como aos autores/as que tenho vindo a referenciar, que se o global transforma 

o local, o inverso também é verdade ainda que em proporções bem menores, 
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sobretudo no que diz respeito às questões económicas e financeiras que são 

globalmente locais (apenas para alguns/mas). 

Neste sentido, tendo em conta a forte permeabilidade que a Educação, seja ela 

mais formal ou mais informal, tem aos sistemas políticos e económicos, penso 

que equacionar a educação nesta perspectiva de global, fortemente 

influenciada por intenções económicas e financeiras, em detrimento da 

construção “cosmopolita” da cidade, não permite a verdadeira emergência de 

um social, nas relações sociais, simultaneamente, globais e locais, ou seja, 

como alguém disse pensar globalmente e agir localmente, permitindo uma real 

construção ética da educação, baseada no respeito pelas diferenças do Outro. 

 

Segundo o Relatório “Educação: um tesouro a descobrir”, nesta encruzilhada 

entre global e local, entre interesses privados e públicos, entre a emergência 

do indivíduo e a importância da comunidade, a Educação, nos seus variados 

sentidos, assume um papel fundamental na “regulação emancipatória” destas 

tensões: neste encadeamento, a educação, entendida por mim como um 

processo que tem lugar enquanto a nossa vida acontece, não pode ser 

pensada isolada das condicionantes impostas pela globalização, mas, de igual 

modo, deve ser equacionada adequadamente, tendo em conta os contextos 

locais em que se insere e os agentes com quem se desenvolve, para tornar 

possível a reflexividade local-global. 

 

Também me parece consensual sublinhar que, se o global transforma o local, o 

contrário também acontece, ainda que de uma forma reflexiva, ou seja, o local 

devolve a transformação ao global: a sociedade tem esta capacidade de 

morfogénese, de transformação, decorrente de ser reestruturada por meio da 

interacção social. Ainda assim, o processo global é agora parte integrante de 

toda a realidade social e, por esse motivo, esta não pode ser compreendida em 

termos estritamente locais, porque as suas origens e impacto vêm de ”formas 

de vida” localizadas exteriormente. 

 

Porém, como já referi, tendo o campo da educação, sobretudo a educação 

escolar, uma permeabilidade muito forte aos mundos da política e da 

economia, também a sua construção cognitiva vai ser determinada pelos 
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«discursos e ideologias educativas» (Correia J. A., 2000) que, em cada um destes 

mundos se vai fazendo da e para a Educação: como concluem Correia & Matos 

(2001, p. 192) «a “política cognitiva” que se instalou na última década [1990-2000] no 

campo educativo [português], tende, com efeito, a diluir a influência das relações 

sociais no funcionamento das sociedades, para acentuar a importância das 

propriedades ou das competências individuais na determinação das suas trajectórias e 

destinos sociais». 

 

Neste sentido, penso que se a forma de ver e interpretar o mundo, baseada em 

valores e princípios, influencia a construção de conhecimentos e a adopção de 

comportamentos aprendidos, como anteriormente aleguei, então, a imposição 

de instrumentos de conhecimento e de expressão da realidade social 

globalmente orientados, traduzem a legitimação de uma violência simbólica, 

resultante dos interesses da classe que define o mundo social que pretende 

impor, como refere Pierre Bourdieu (1989), e que irá reproduzir as posições 

sociais. Por este motivo, as linhas directoras dimanadas globalmente devem ter 

um carácter orientador (de referente) e devem ser partilhadas pelos sujeitos 

que estarão em interacção e, quando digo partilhadas, refiro-me ao seu 

conhecimento para que, a partir desses referentes e com a participação de 

todos os sujeitos, seja possível reconstruir realidades educativas mais 

adequadas localmente e específicas, às quais os seus autores não deixarão de 

se sentir vinculados porque lhes atribuem um sentido e um significado que eles 

próprios construíram. 

Em suma, e retomando Correia e Matos (2001),  

«algumas das medidas que legitimamente se inscrevem numa ética de 

respeito pela diferença e no combate à exclusão social, são geradoras de 

modalidades de exclusão escolar que, por inibirem a expressão de 

heterogeneidades e de conflitos susceptíveis de induzirem lógicas 

transformadoras, reforçam a propensão para o abandono da reflexão e da 

intervenção política no campo educativo, que, assim, tende a definir-se 

como um espaço social de gestão, mais ou menos eficiente, dos indivíduos 

e das suas competências». 

 

No mesmo sentido, Alain Tourraine (1977) defende que a educação carece de 

uma nova concepção que não dê continuidade à escola apenas enquanto 
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agência de socialização, mas que dê ao sujeito uma verdadeira oportunidade 

de libertação e emancipação, o que a meu ver é coincidente com a filosofia 

Freiriana (se assim se pode chamar), «uma educação que desvestida de 

roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação. A opção 

[na educação], por isso, teria de ser também entre uma “educação” para a 

“domesticação”, para a alienação, e uma educação para a liberdade. “Educação” para 

o homem-objecto ou educação para o homem-sujeito» (Freire, 2000), capacitando 

para o pensamento crítico, de forma a tornar possível aprender a aprender o 

que quer que seja. Nesta óptica, a educação de adultos é entendida como um 

processo de conhecimento de si, do contexto em que se insere, sendo, 

também produtora de contextos. 

 

Segundo Correia e Matos (2001), paralelamente à tensão entre global e local, 

assiste-se a uma «pedagogização do social», isto é, os problemas sociais têm 

que ser resolvidos pela escola que descura funções pedagógicas para acudir 

aos problemas sociais inerentes. Este autores também sublinham que a 

emergência da transnacionalização das políticas educativas e, também, das 

suas expressões práticas (a intervenção), des-legitimando o Estado, enquanto 

principal figura reguladora, transferiu a sua responsabilidade para os sujeitos 

educativos: é aos sujeitos educativos (professores, alunos, administradores 

educativos, e até os especialistas chamados aconselhar os “práticos”) que 

assiste o direito e o dever de construir uma identidade reconhecida para si e 

para os outros como sendo autónoma, como sendo capaz de produzir a sua 

auto-regulação. 

 

O modelo de igualdade, o princípio da universalidade e a racionalidade pura, 

princípios que se encontram ligados à escola, não passaram de promessas que 

ficaram por cumprir (Berger G. , 2004). A massificação escolar e o 

prolongamento da escolaridade obrigatória, sem que se tenham considerado as 

condições para a sua efectiva realização, tendo em conta que não basta a 

igualdade de acesso, mas a igualdade das condições em que ocorre esse 

acesso, trouxeram para a escola questões e problemas sociais para os quais a 

escola não tem resposta. Nas palavras de Correia (doc. policopiado, s/d), «a 
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escola hoje tem um conjunto de missões que fazem com que a escolarização seja 

uma missão impossível. Portanto, permanentemente vivida sob o signo do insucesso». 

 

Em suma, emerge a responsabilização crescente do sujeito tanto pelo sucesso, 

como pelo insucesso da sua escolarização, uma nova “meritocracia”, 

fundamentada agora, pelas relações sociais mercantilizadas, onde a produção 

educativa é cada vez mais confundida com uma mercadoria e a escola como a 

fábrica, sua produtora. 

 

Em todos os momentos, a forma como a educação se institucionalizou, através 

da institucionalização dos modernos sistemas educativos e da escola (de 

massas), criou uma associação simbólica entre Educação e Escolarização. 

Contudo, e do meu ponto de vista, a Educação, também, existe para além da 

escola, no entanto, convém recordar que o conceito de escola encontra-se, 

ainda hoje, ligado a determinadas faixas etárias (Melo, 2005). No séc. XXI, em 

plena era da globalização, revelada pelo neo-liberalismo desenfreado, quando 

falamos de educação importa incluir também a educação que vai para além da 

escola. Para o fazer, temos que ter claros os vectores que orientam a 

educação num contexto sócio político global. Parece-me adequado adoptar 

uma perspectiva que, sendo local, junto das pessoas implicadas, para que as 

sociabilidades possam emergir, se constrói em articulação com o “global”, caso 

contrário, poderemos correr o risco de excluir/apagar o local. 

Nestes termos tão alargados, como é que se define a educação e o espaço em 

que se pode desenvolver? Existirão limites para a educação? A quem serve a 

educação? Não é quem a ela não chega ou quem dela não aproveita. Então, 

quem serve a educação? É possível identificar um propósito para a educação? 

Actualmente, a escola é também um mundo de contradições, decorrentes em 

parte da ausência de problematização de uma instituição que se constrói em 

cada momento, que não é estática nem pode existir alheada dos indivíduos que 

com ela se (não) relacionam e contribuem para a sua construção, nem pode 

alhear-se de outras instituições que podem permitir a construção da educação 

em continuidade. A escola e a educação formal não podem considerar-se 

instituições estáticas e acabadas ou apenas como instrumentos de resposta às 

necessidades da sociedade, em cada momento histórico. 
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3. AS PRODUÇÕES EDUCATIVAS DO LOCAL 

UMA OUTRA ARTICULAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E CIDADANIA 
 

 

 

Quando equacionei a construção de uma investigação no “mundo associativo” 

foi com o objectivo de tentar compreender como é que se podem articular as 

possibilidades oferecidas pelas associações locais, no sentido de estimular a 

participação social numa perspectiva de emancipação, construção identitária, 

cidadania participativa e de desenvolvimento humano. Do meu ponto de vista, 

parece-me essencial que os/as cidadãos/ãs se mobilizem para que possam 

participar na análise das condições que interferem com o seu próprio 

desenvolvimento e na busca das estratégias que considerem mais adequadas 

para a criação conjunta de alternativas. 

 

O exercício da cidadania passa também pela participação nestes processos de 

consciencialização, análise e decisão. A participação de todos, por oposição à 

representação, prevê que se esteja presente em todos os momentos 

participando nas diversas fases (concepção, elaboração, realização, avaliação 

e reorientação) de todas as actividades (Berger G. , 2004). Esta participação, 

promovendo mais interesses comunitários do que individuais, com dinâmicas 

sociais diferentes, pode configurar uma nova forma de problematizar as 

questões para as quais não encontramos respostas/soluções, assim «a 

participação se torna uma pedagogia e, simultaneamente, exige uma 

pedagogia» (Berger G. , 2004) 

 

Esta possibilidade de participação pode reabilitar também um saber popular, 

muito desprezado, permitindo a construção em conjunto de novos modos de 

organização e de gestão que pressuponham a elaboração comum. Não se trata 

de um fechamento sobre a própria comunidade, mas antes é um movimento de 

abertura que possibilita a criação de transformações. A partir do local, é assim 

possível, encetar um movimento de cidadania encarando-o como ponto de 

partida e de chegada (Berger G. , 2004). É, também neste contexto, que 
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percebo possibilidades de acção dos movimentos associativos, enquanto 

catalisadores da criação de novos modos de relação com a cultura e de 

construção de uma cidadania participada a partir do local. 

 

O local, nas suas racionalidades e nas suas expressões de intervenção, pode 

ser reconquistado como um espaço de produção de um novo saber, 

historicamente contextualizado através da comunidade que o habita, 

potenciador de novos processos de vinculação social, aumentando a 

capacidade de autonomia dos actores locais. E, na mesma linha, «o 

desenvolvimento local tem sido, e continua a ser, uma escola de democracia» (Melo, 

2005, p. 107), revalorizando não só os sentidos escolares desse 

desenvolvimento, mas também, os sentidos sociológicos e antropológicos, 

concretizados em contexto informal. 

Nesta linha, importa sublinhar que uma das ideias que preside à formação das 

associações é mobilizar, implicar os sujeitos; o autor é o próprio sujeito, 

responsável, dotado de uma história que assume, e de um futuro que constrói; 

portador de experiências e vivências através das quais se reconhece, 

considerando a sua singularidade e a singularidade do outro, dá sentido às 

suas experiências. As associações, do meu ponto de vista, podem ser um 

espaço de educação informal (experiencial), tendo em conta que permitem que 

se utilizem e se recriem competências de índole relacional podendo assegurar 

de uma forma não escolarizada esta ligação ao património cultural, chegando 

aos/às cidadãos/ãs sem gerar tanta estranheza. 

 

A racionalidade que preside ao seu sentido educativo – acção comunitária – 

permite a emergência das vozes habitualmente silenciadas (Coare & Johnston, 

2003) através da reflexão sobre os processos em que os sujeitos participam, 

impulsionando a descoberta progressiva da sua capacidade de pensar e de 

produzir a realidade a partir de cada experiência, tendo presente que há 

culturas diferentes que temos que respeitar. Neste sentido, e retomando alguns 

dos contributos dos momentos anteriores, penso que a educação não poder 

ser um fim em si mesma, antes, deve perspectivar-se tendo em conta, por um 

lado, as necessidades sociais e as linhas orientadoras globalmente dimanadas 

e, por outro, as legítimas e concretas aspirações dos indivíduos, ou então, 
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estaremos a valorizar o carácter funcional da educação baseado apenas na 

dimensão económica que lhe está subjacente. Tendo estas perspectivas em 

conta, há que apelar e valorizar a participação dos destinatários na construção 

do educativo, para que possam rever-se nele encontrando sentido neste 

processo e, de igual modo, para que possam contribuir para a inclusão destes 

processos na agenda política local para que não sejam ignorados ou 

considerados marginais. 

 

 

 

3.1. Cidadania participativa e Eticamente orientada 

 

 

Os discursos sobre as questões da cidadania remetem sempre para um 

conjunto de direitos, e esses direitos são portadores de valores que sustentam 

reflexões éticas. Assim, ser cidadão/ã de determinado estado pode ter 

significados diferentes, tendo em conta o Estado a que nos referimos, já que as 

questões relacionadas com a atribuição da cidadania são «do âmbito da 

jurisdição interna de cada Estado» (Silva, 2004). Em Portugal, a cidadania é 

atribuída por efeito da lei, no que se refere ao local de nascimento e filiação, e 

por efeito da lei e da vontade quando existe a possibilidade de outra cidadania 

por via da filiação ou do nascimento no estrangeiro. Ser cidadão em Portugal 

tem significados diferentes para os indivíduos que se enquadram nos requisitos 

estabelecidos e para aqueles a quem foi atribuída cidadania num estado 

diferente. Esta é, obviamente muito reduzida, a perspectiva teórica legal. 

Relativamente à construção social da cidadania, penso que há que separar 

dois momentos: i) o momento da sua emergência, há três séculos atrás, e ii) o 

actual contexto, marcado por uma rede de relações sociais que sofreu grandes 

alterações no sentido da complexificação dos direitos conferidos aos/às 

cidadãos/ãs. Deste contexto surgem as questões: os/as cidadãos/ãs 

acompanharam essas transformações, deram-se conta dessa complexificação? 

As formas segundo as quais as suas instituições se organizam, acompanharam 

a crescente transformação que ocorre nas diferentes relações sociais? 
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Uma das alterações mais importantes foi, a meu ver, a inclusão da diversidade 

nas questões da cidadania, ao contrário da ideia veiculada por Marshall (1967), 

para quem a cidadania exigia uma lealdade a uma civilização (cultura) 

enquanto património comum de uma dada comunidade. Mas a pressão social 

obriga à mudança. No caso da diversidade, a visibilidade nos mais diversos 

espaços sociais (nas escolas, nos locais de trabalho, nas ruas) e a acumulação 

de situações para as quais não existiam respostas, era muito grande, o que foi 

motivando pequenas e lentas alterações. É nesta linha que, do meu ponto de 

vista, as associações, através da sua actividade, podem desempenhar um 

importante papel na chamada de atenção para novas questões decorrentes de 

alterações no relacionamento social entre os diversos sujeitos, agentes e 

instituições. Poderão actuar na defesa dos direitos, possibilitando que, através 

do debate, as opiniões e as opções sejam partilhadas pela maioria dos/as 

cidadãos/ãs apostando num modo de ser e de estar que se realiza e se 

constrói na relação com os outros (Puig, 1994), contrariando o individualismo e 

permitindo a abertura à diversidade. Ou, como Delors refere, existem tensões 

que não sendo novas têm que ser superadas, nomeadamente «a tensão entre o 

global e o local: tornar-se, aos poucos, cidadão do mundo sem perder suas raízes pela 

participação activa na vida do seu país e das comunidades de base» (Delors, 1996, 

p. 8). Para além disso, o associativismo, por ser, potencialmente, um espaço 

social atravessado por dinâmicas de participação, permite equacionar a 

questão da cidadania em íntima articulação com a produção da cidade. 

 

De uma perspectiva macro-social, a construção da cidadania separa 

claramente dois grupos de indivíduos: por um lado, aqueles/as que por herança 

são cidadãos/ãs, cujo direito à cidadania é congénito, relativo ao berço; por 

outro lado, aqueles/as que têm de conquistar/lutar e “esperar” que lhe seja 

atribuída a cidadania. Como referiu T.H. Marshall, relativamente aos direitos 

políticos «consistiu não na criação de novos direitos para enriquecer o status já 

gozado por todos, mas na doação de velhos direitos a novos sectores da população» 

(Cidadania e Classe Social, 1967). Ou, como refere Josep Picó, utilizando 

como exemplo o contrato de trabalho, qual o significado de ser livre e igual 

para todos, quando uma das partes precisa dele para sobreviver e a outra parte 

pode escolher quem quiser? (Picó, 2002). O direito a usufruir de é muitas vezes 
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constrangido por situações que emergem das relações de poder e que não são 

explícitas. 

Os direitos sociais, como Marshall (1967) os ponderava, destinavam-se apenas 

a potenciar a vida de um «ser civilizado». Este autor considerava a igualdade 

de estatuto muito mais importante do que a igualdade económica que, no 

âmbito do modelo económico do capitalismo, nunca poderia consumar-se. Mas 

Marshall não viveu em situação de desfavorecimento económico e, na minha 

perspectiva, a questão económica não pode desvalorizar-se: o que é que 

pensam disso os/as cidadãos/ãs economicamente desfavorecidos, tendo em 

conta que o dinheiro é considerado «o instrumento mais efectivo do poder concreto 

nas nossas sociedades?» (Berger G. , 2004, p. 27). 

 

 

 

 

3.2. Desenvolvimento Local e Educação/Formação de Adultos 

 

 

Tal como a construção de uma cidadania mais participativa, também o 

«desenvolvimento local» e a «educação e formação de adultos» podem ser 

articuladas com as produções do local que me fazem pensar na concretização 

de uma intervenção política e social, onde o associativismo é uma das formas 

institucionais e organizacionais de emergência do local, numa afirmação social 

e cognitiva alternativa com propostas políticas e económicas centradas no 

desenvolvimento humano. Tanto o «desenvolvimento local» como a «educação 

e formação de adultos» são conceitos e práticas de difícil definição tendo em 

conta a ambiguidade que, já atrás, referi entre o Local e o Global, e também, 

entre os sentidos escolares e sociológicos e antropológicos da educação. 

Neste sentido, apesar de, analiticamente, os conceitos principais serem os de 

Desenvolvimento e Educação, e o «resto» serem adjectivos, surgidos das 

próprias práticas, que visam criar uma alternativa ao conceito dominante 

instituído oficialmente (Melo, 2005), do meu ponto de vista, há também 

dimensões éticas (muito mais que políticas, cognitivas e intervencionistas) 
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subjacentes às opções pelo “local” e, sobretudo, ao seu “espaço” e “tempo” 

cujas características objectivas favorecem a relação directa com o outro, não 

na perspectiva de um mero conjunto de regras às quais devemos obedecer, 

mas como um processo de conhecimento de nós mesmos enquanto Outro mas 

para além de nós. Do ponto de vista ético, o “local” tem implicações positivas 

nos laços sociais de solidariedade e de comunidade que me parecem 

fundamentais para corrigir situações de exclusão social, ou de pobreza 

extrema. 

 

Em geral, a problemática do «desenvolvimento local» está, normalmente, 

associada a contextos rurais ou semi-urbanos, e os seus objectivos são 

beneficiar relações sociais inter-geracionais, promoção de produtos agrícolas 

ou, mesmo, de uma indústria local, mas também, há práticas relacionadas com 

a criação de infra-estruturas sociais como creches, teatros, parques infantis ou 

de “merendas” e bibliotecas; outras práticas, têm que ver com a dinamização 

de festas tradicionais de cariz popular e com tradições centenárias; 

ultimamente, têm surgido práticas de «desenvolvimento local» cujo objectivo é 

aumentar a natalidade e “re-popular” zonas desertificadas. 

 

Este conjunto de práticas (outras existem com uma expressão mais 

significativa) remete, do meu ponto de vista, para uma postura de resistência 

às directivas são emanadas a partir de instituições globais cuja aplicação local 

não tem “sentido local”, mas também uma postura de resistência a um modo 

único e a uma verdade única de organização sociopolítica, económica e 

cultural, associada à produção de mercadorias que, na sua troca, produzem 

lucro financeiro em detrimento do “lucro humano e pessoal”, a uma sociedade 

de consumo, globalizada, que valoriza o valor das transacções (finanças) 

desprezando aquilo que é valor de uso que decorre da necessidade 

(económico) (Melo, 2005). 

 

Assim, as práticas de «desenvolvimento local», para mobilizar uma teorização 

mais marxista, vão no sentido do «valor de uso» em detrimento do «valor de 

troca» (Melo, 2005), no sentido de valorizar a «agência» das pessoas e dos 

locais, em detrimentos das «estruturas» económicas globais (historicamente 
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capitalizadas); no sentido de valorizar “tradicionais” formas de subsistência com 

séculos de uso e com uma carga simbólica não quantificável, em detrimento de 

“novas tecnologias” cujo uso não importa, mas sim a sua comercialização. 

Na génese da «educação e formação de adultos», independentemente da 

carga simbólica que cada conceito (educação ou formação) tem, estão um 

conjunto de movimentos sociais, ou como Canário (1999, p. 122) diz, «práticas 

sociais de formação» que aconteciam fora dos contextos escolares 

emergentes, e, neste sentido, importa sublinhar que a «educação e formação 

de adultos» não se constitui, na sua origem, como uma «disciplina científica 

[que se leccionava em cursos da escola ou da universidade], mas como um 

movimento social, ou melhor, como educação popular, associada a uma 

multiplicidade de práticas onde a aprendizagem nunca está separada da 

mudança e, por isso, a prática educativa corresponde sempre a uma prática 

política e social» (Finger M. , 2008, pp. 16-17) 

Em Portugal, os primeiros marcos da Educação de Adultos, estão associados à 

Educação Popular e ao Associativismo. Segundo Medina, as iniciativas 

decorrentes destes dois movimentos começam a manifestar-se no final do séc. 

XIX e início do séc. XX, quando se promoverem pequenas acções de 

alfabetização, projectos de animação cultural, actividades de base de educação 

de adultos, criação de grupos de teatro, entre outros (Medina, 2004). 

Apesar de todas estas iniciativas e esforços, com a instauração do regime 

fascista, todas estas actividades são fortemente limitadas, promovendo-se 

discursos que se orientam no elogio das elevadas taxas de analfabetismo 

existentes em Portugal. 

Toda esta situação vai sofrer profundas mudanças com o 25 de Abril de 1974, 

altura em que, fruto da revolução, saem para a luz do dia com grande 

expressão todos os tipos de movimentos associativos culturais e populares. É a 

partir destas estruturas que se promovem de novo campanhas de alfabetização 

e de dinamização cultural (Medina, 2004). 

 

Com a integração de Portugal na comunidade europeia, tornou-se inevitável a 

comparação dos níveis de formação escolar e profissional entre os diferentes 

países, tendo-se rapidamente verificado que Portugal apresentava (e ainda 

apresenta) níveis bastante baixos, principalmente na população adulta. A 
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crescente modernização económica, o aumento da produtividade e da 

competitividade na economia europeia e mundial traduzida no processo de 

globalização, não tornava viável a manutenção do status quo.  

 

 

Continuando na perspectiva de Canário (1999), a educação de adultos pode 

assumir contornos distintos, dependendo do seu objectivo, do modo como se 

trabalha e do público a que se destina.  

 

São elencados por este autor 4 sentidos que compõem esta actividade 

educativa:  

o numa óptica de segunda oportunidade, a oferta educativa da qual se 

destaca a alfabetização, pela inclusão num programa de dimensão 

mundial, ao nível de alguns países ditos do Terceiro Mundo, mas 

também revestindo outras formas; 

o a formação profissional, enquanto motor do desenvolvimento e da 

permanente adequação do trabalhador às diferentes necessidades que 

emergem do intensificado crescimento económico; 

o os processos de intervenção, orientados para o desenvolvimento local, 

que se fundam na participação dos interessados, com vista à melhoria 

das suas próprias condições de vida; 

o a oferta educativa que emerge das actividades de animação 

sociocultural que, por se transformarem em estratégias de intervenção, 

vêm colocar em evidência dimensões não formais e informais da 

educação que eram mito difíceis de identificar e valorizar. 

 

No entanto, independentemente dos sentidos políticos e económicos que, 

desde sempre, atravessaram as práticas de «educação e formação de 

adultos», penso que a sua importância está no modo como, muitas vezes, as 

pessoas se juntavam para “aprender” o que não sabiam, às vezes, mais numa 

perspectiva de «animação sócio-cultural» que «alfabetização, formação 

profissional ou mesmo intervenção» (Canário, 1999). O sentido de 

«desenvolvimento local» cruzava-se com o de «educação e formação de 

adultos» na medida em que se cruzavam, num mesmo espaço e tempo, estes 
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quatro sentidos propostos por Canário (1999): «a educação e formação de 

adultos» não era uma coisa ou outra; pelo contrário, considerar estas práticas 

como «práticas sociais de formação» é entender que, simultaneamente, eram 

práticas de «alfabetização, formação profissional, processos de intervenção, e 

animação sócio-cultural». 

 

Distinguem-se três níveis de educação a partir da intencionalidade em cada 

acto educativo e dos tempos em que ocorrem: 

 

 formal: ocorre no lugar do saber, a escola; todas as situações 

foram criadas com uma intenção educativa, de educar, estão 

divididas por temas, as disciplinas, que são leccionadas em 

horários pré-determinados e têm como destinatários/as grupos de 

pessoas dentro da mesma faixa etária; 

 não-formal: também prevê a criação de situações educativas, em 

espaços especialmente concebidos para o efeito, mas com maior 

flexibilidade dos horários em que ocorrem; 

 informal: neste nível estão incluídas todas as situações vividas 

que revelem potencial educativo, mas que não são 

intencionalmente construídas e que não têm qualquer tempo 

previsto para a sua ocorrência. 

 

Como já referi, a educação de adultos, pode concretizar-se em qualquer dos 

níveis, quer através de aprendizagens formais de segunda oportunidade, quer 

nas formações profissionais criadas a partir do local de trabalho, e, nestes 

casos, têm lugar em locais específicos para o efeito; mas pode também 

realizar-se em espaços que, não sendo percebidos como educativos, 

potenciam a ocorrência de situações educativas e, neste caso, poderemos 

estar perante processos informais de educação. 

Abraham Pain (1991) define os diferentes níveis de educação, tendo em conta 

os seus efeitos e não as suas intenções, dando maior relevo à aprendizagem 

do que ao ensino. Para este autor, a educação informal associa uma forte 

implicação das pessoas envolvidas, levando em conta os problemas ligados 

aos seus contextos sociopolíticos de vida, quer no plano individual, quer no 
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plano colectivo. O indivíduo desempenha um papel decisivo. Não há conteúdos 

pré definidos, nem programas pré estabelecidos, sendo os conteúdos 

organizados numa lógica de ligação à aplicação prática imediata. 

Globalmente, a actuação da UNESCO, em relação à educação de adultos, foi 

considerada de grande importância por Matthias Finger (2005), dado que, foi a 

partir dos anos 60/70, do séc. XX, momento em que esta organização reuniu a 

multiplicidade de práticas em documentos escritos, que o conceito ganhou 

maior credibilidade.  

A UNESCO vem tentar trazer uma dimensão humana ao desenvolvimento. No 

entanto, não podemos apagar o seu objectivo primeiro, “promover a ciência e a 

tecnologia em todo o planeta, uma ciência única”, e a educação de adultos seria o 

motor da adequação das mentalidades, da cultura e da arte ao progresso 

científico e tecnológico (Finger, 2005).  

Parafraseando, o progresso científico e tecnológico, pela sua rápida evolução, 

obriga à educação permanente, que irá permitir que os indivíduos sejam 

actores e não vítimas do desenvolvimento. A educação de adultos emerge 

assim para o bem da humanidade, como reparadora dos efeitos menos 

positivos da actividade técnica. 

 

Este não é o momento para uma análise exaustiva, mas enquanto documento 

de referência, pareceu-me importante convocar a Declaração de Hamburgo 

(Anexo I), apresentada na V CONFITEA (Conferência Internacional sobre a 

Educação de Adultos) realizada em Julho/1997, que inclui definições 

fundamentais nesta matéria e anuncia uma agenda para o futuro que associa 

princípios e compromissos.   

Este documento introduz algumas alterações à anterior definição da expressão 

Educação de Adultos, nomeadamente a inclusão do termo “aprendizagem”2, 

colocando mais ênfase na procura do que na oferta, e sugerindo a vulgarização 

da utilização do termo “jovens”, no sentido de reconhecer que a Educação e 

Aprendizagem de jovens e Adultos é um processo de aprendizagem e 

formação cujos destinatários/as incluem jovens em idade pós-escolar, desde 

que superior a 15 anos. 

                                            
2
 Learning, no original “Adult Learning and Education” 
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Estamos perante um cenário que nos remete para uma fatia da educação que 

abrange aprendizagens de segunda oportunidade (idade pós-escolar), ao 

contrário da educação enquanto um processo que se desenrola em todos os 

momentos da vida. 

 

Os objectivos, enunciados no mesmo documento, que se encontram abaixo 

inseridos, não são muito diferentes dos enunciados na década de 60/70, do 

séc. XX, o móbil continuam a ser as rápidas transformações que ocorrem na 

economia: 

«Os objectivos da educação de jovens e adultos, vista como um processo 

ao longo da vida, são o desenvolvimento da autonomia e o sentido de 

responsabilidade das pessoas e comunidades, o reforço da capacidade de 

lidar com as transformações que ocorrem na economia, na cultura e na 

sociedade como um todo, e promover a coexistência, a tolerância e a 

participação informada e criativa dos cidadãos nas suas comunidades, em 

suma, permitir às pessoas e comunidades assumir o controlo do seu 

destino e da sociedade para enfrentar os desafios futuros. É essencial que 

as abordagens à aprendizagem de adultos sejam baseadas na herança, 

cultura, valores e experiências anteriores da população e que as diferentes 

formas em que estas abordagens são implementadas permitam e 

incentivem todos/as os/as cidadãos/ãs a participar activamente e ter uma 

voz».3
 

 

Por outro lado, na agenda para o futuro, a educação de adultos é muito ligada 

a uma qualquer educação formal, quando se enumeram diversas instituições 

para a sua concretização e se referem diferentes níveis que remetem 

directamente para a educação formal. Mas, reduzir a educação ao escolar, ao 

formal, é amputar muitas das possibilidades de um processo de 

desenvolvimento que se pretende efectivo e implicado em cada indivíduo. 
                                            
3
 Traduzido por mim do inglês.  

No original “The objectives of youth and adult education, viewed as a lifelong process, are to develop the 

autonomy and the sense of responsibility of people and communities, to reinforce the capacity to deal 

with the transformations taking place in the economy, in culture and in society as a whole, and to promote 

coexistence, tolerance and the informed and creative participation of citizens in their communities, in 

short to enable people and communities to take control of their destiny and society in order to face the 

challenges ahead. It is essential that approaches to adult learning be based on people’s own heritage, 

culture, values and prior experiences and that the diverse ways in which these approaches are 

implemented enable and encourage every citizen to be actively involved and to have a voice. 

http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5eng.pdf 
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Como fui referindo ao longo deste enquadramento teórico, esta apresentação 

inicial não tem como objectivo uma leitura das produções académicas e 

científicas sobre os temas referidos, mas sobretudo, dar conta de uma 

determinada concepção de educação que, ao longo da minha vida académica 

na licenciatura e mestrado em Ciências da Educação, eu fui construindo. São 

estas as perspectivas teóricas com que interpelo os meus sujeitos e contextos 

de investigação e, mesmo que durante análise de conteúdo mobilize outros 

enquadramentos teóricos, mais analíticos, esta primeira parte tem como 

objectivo dar conta de uma construção intelectual de Educação. 

Neste trabalho de interpelação dos sujeitos e contextos tive também em conta 

o papel da Associação como instância de negociação identitária, na 

perspectiva que lhe atribui Dubar (2006), como transacção entre uma 

trajectória biográfica e uma identidade atribuída. Retomaremos esta dimensão 

ao longo ao longo do trabalho empírico. 

Sabendo, a priori, que o contexto de investigação era uma Associação que, 

analiticamente, posso enquadrar no âmbito dos movimentos sociais de 

desenvolvimento local, penso que na segunda parte vão emergir “categorias” 

empíricas relevantes para compreender como a Educação e os processos 

educativos são constituídos por tensões e conflitos entre o que podemos e 

devemos fazer, entre o que é melhor e o que deveria ser melhor. Ou seja, na 

próxima parte é possível perceber que, os sujeitos comuns e actores de uma 

Associação local também sentem a tensão entre o novo e o velho, entre o 

global e o local, entre as expectativas e a falta delas.  
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CAPÍTULO II 

DA EPISTEMOLOGIA AO TERRENO 
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1. EPISTEMOLOGIA E METODOLOGIA - O LUGAR DOS MEUS 

PORQUÊS 
 

 

A justificação das minhas opções epistemológicas passa indiscutivelmente pela 

negação do paradigma onde não me situo para apreender a realidade: o 

paradigma (que ainda é) dominante ao nível macro, é o paradigma da 

quantificação, dos números sem sujeitos, dos sujeitos-sujeito que coisificam os 

sujeitos-objecto, o paradigma do positivismo onde a experiência é rainha, os 

seus dados são lei e só desta união nasce o conhecimento verdadeiro, 

quantificado, a partir de uma realidade que é estável.  

Inicialmente aplicado ao estudo da natureza, este modo de construção do 

conhecimento passou gradualmente a ser aplicado também ao estudo da 

sociedade. Então os fenómenos sociais, que resultam da interacção entre 

sujeitos em contextos determinados, condicionados por um tempo histórico e 

por uma cultura, poderiam ser tratados como fenómenos naturais. Era esta a 

ideia, daí a coisificação dos sujeitos-objecto que traduz uma visão objectivista 

da realidade e uma forma monológica de conhecimento: as coisas estão ali, é 

só observar e registar, mesmo quando as coisas são sujeitos que se 

relacionam com outros sujeitos num contexto histórico e sociocultural muito 

específico, implicando-se.  

Este paradigma dominante, para além de se explicar e validar a si próprio, 

justifica o atraso das ciências sociais e humanas por não recorrerem aos 

mesmos princípios epistemológicos (lógica hipotético-dedutiva) e por não 

utilizarem os mesmos métodos (quantitativos). No entanto, os fenómenos 

sociais são complexos podendo ter sentidos muito diferentes e portanto não 

são passíveis de serem analisados numa óptica linear de causa-efeito.  

Parece-me importante referir que este movimento do natural para o social tem 

agora um retorno do social ao natural pois, como nos diz Boaventura Sousa 

Santos, alguns conceitos sociais são utilizados para explicações de ordem 

natural, ou seja, atribui-se à natureza um comportamento humano (Santos, 

1987). O declínio do positivismo (das leis universais, da linguagem unívoca e 

do universalismo radical) esteve ligado à re-celebração da diferença, do local e 
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do contexto. Ironicamente, a sociedade, crescentemente global, vai ao 

encontro de uma sociologia crescentemente localizada. 

 

O «paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente» é a 

designação que Boaventura Sousa Santos (1987) atribui ao paradigma 

emergente (qualitativo), frisando que a forma como ele o caracteriza resulta da 

sua «imaginação sociológica», uma vez que ainda nos encontramos na fase de 

revolução científica e, daí, o paradigma ser emergente. Este paradigma volta-

se para o mundo admitindo a existência de outros saberes em que sujeito e 

objecto são uma continuidade e não uma ruptura, organizando a construção do 

conhecimento para a compreensão da acção humana a partir do Outro, numa 

realidade que é dinâmica. É a partir do Outro que eu entendo a possibilidade 

da construção do conhecimento. 

O acto de conhecimento, como refere Edgar Morin, é biológico, cerebral, 

espiritual, lógico, linguístico, cultural, social e histórico, logo ele não pode ser 

dissociado da vida humana que se produz a partir da relação social (Morin, 

2005). Ora, uma das especificidades das ciências sociais é que estas dialogam 

com a experiência pessoal, ou seja, quando somos confrontados/as com 

fenómenos sociais eles encontram eco na nossa própria experiência pessoal e, 

neste sentido, pode considerar-se que o trabalho de investigação em ciências 

sociais é sempre trabalho de reelaboração, reinterpretação e reconstrução por 

não nos ser completamente estranho (Berger G. , 1992).  

Pretende-se construir um conhecimento intersubjectivo, descritivo e 

compreensivo, por oposição à verdade única resultante do positivismo. Esta 

postura remete para a utilização de métodos qualitativos aproximando-se da 

fenomenologia, uma ordem do conhecimento em que se acredita que o 

conhecimento é uma construção e portanto há uma distinção entre o 

conhecimento que se constrói e aquilo a que se refere o conhecimento, são 

duas coisas distintas. Admite-se a possibilidade de construção de 

conhecimentos diferentes tendo em conta diferentes contextos de investigação 

(métodos) e diferentes sujeitos. Além de não dominar o objecto o/a 

investigador/a está implicado/a com ele: o Outro não é um mero objecto, mas 

pensa, é detentor de um saber sobre a realidade em que se insere e interfere 

na investigação, por oposição à não interferência do objecto positivista na 
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investigação, possibilitando a construção conjunta do conhecimento sem que 

se sinta exotizado quando este lhe for devolvido. Compreender o sentido que 

os outros atribuem aos fenómenos é fundamental na investigação que 

elaboramos mas não é de todo uma tarefa fácil como Beyer descreve a 

propósito da fenomenologia de Husserl: 

 

«In order for me to be able to put myself into someone else's shoes and 

simulate his (or her) perspective upon his surrounding spatio-temporal 

world, I cannot but assume that this world coincides with my own, at least 

to a large extent; although the aspects under which the other subject 

represents the world must be different, as they depend on his own 

egocentric viewpoint. 

However, according to Husserl this does not mean that the objective world 

thus constituted in intersubjective experience is to be regarded as 

completely independent of the aspects under which we represent the world. 

For on his view another condition for the possibility of intersubjective 

experience is precisely the assumption that by and large the other subject 

structures the world into objects in the same style I myself do»4
 (Beyer, 

2008). 

  

Ora, não sendo possível aceitar a neutralidade, no que se entende como acção 

humana, e sendo o conhecimento científico resultado dessa mesma acção, em 

contexto específico e presa a uma temporalidade, então não existem 

conhecimentos científicos neutros.  

Não penso que possa haver identidade sem alteridade. Se assim é, enquanto 

sujeito, eu não quero coisificar o outro, logo não posso perspectivar a 

construção do conhecimento a partir do paradigma positivista. Situo a minha 

                                            
4
 Tradução livre de minha autoria: 

Para que eu possa colocar-me no lugar de outra pessoa e simular as suas perspectivas sobre 
o seu mundo espácio-temporal envolvente, só posso assumir que este mundo coincide com o 
meu, pelo menos em grande medida; embora os aspectos a partir dos quais o outro sujeito 
representa o mundo tenham que ser diferentes, já que dependem do seu próprio ponto de vista 
egocêntrico. 
No entanto, segundo Husserl, isto não quer dizer que o mundo objectivo, assim constituído na 
experiência intersubjectiva deva que ser visto/olhado como totalmente independente dos 
aspectos/formas a partir dos quais nós representamos o mundo. Uma vez que, de acordo com 
o seu ponto de vista, a condição para a possibilidade da experiência intersubjectiva é 
precisamente a presunção de que, em grande parte, o outro sujeito estrutura o mundo a partir 
do mesmo tipo de objectos que eu.  
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apreensão/interpretação do mundo a partir deste paradigma que é emergente, 

e que, na perspectiva da ética da responsabilidade, enriquece as intenções 

com um interesse nas consequências da acção humana que vier a ser 

desenvolvida (Bihan, 1997).  

 

A minha opção, primeiro, pelo desenvolvimento local e formação de adultos e 

agora pelo associativismo, como pano de fundo da minha dissertação, traduz a 

importância que eu dou ao outro enquanto sujeito, traduz o gosto de trabalhar 

nas margens e a transgressão dos territórios estabelecidos (Correia J. A., 

1998).  

 

Apesar de ter achado que o tempo era escasso, entendi que a melhor forma de 

levar à prática a minha postura acima referida, no contexto associativo, seria 

através da realização de uma etnografia, tendo em conta que «ethnography 

exploits the capacity that any social actor possesses for learning new cultures, and the 

objectivity to which this process gives rise»5 (Maso, 2001, p. 137). Deste ponto de 

vista, a etnografia não tem que ser utilizada apenas num contexto cultural 

exterior à nossa sociedade podendo sê-lo dentro desta. 

A opção pela etnografia não emergiu do nada, pois não considero que a 

construção do saber seja distinta dos processos segundo os quais esse saber 

se constrói, dos métodos que se utilizam e, como pretendo compreender 

algumas dinâmicas associativas, penso que a etnografia, quer pela atenção à 

diversidade, quer pelo respeito pelo Outro, traria coerência ao meu trabalho. 

Como as condicionantes de tempo de trabalho e tempo de permanência no 

terreno não se compatibilizaram com a etnografia enquanto método, tive então 

que reequacionar o método de investigação mantendo a postura etnográfica. 

 

 

 

                                            
5
 Tradução livre de minha autoria:  

A etnografia explora a capacidade que qualquer actor social possui para aprender novas 
culturas e a objectividade a que este processo dá origem. 
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A minha intenção foi sempre trabalhar com e não trabalhar sobre e tenho uma 

grande preocupação que é central neste trabalho: ser coerente, levando à 

prática as minhas opções.  

O paradigma emergente, como Boaventura Sousa Santos refere, ainda é um 

conjunto de conjecturas que cada um de nós pode fazer, tendo em conta o 

caminho que se sente a percorrer, e representa, obviamente, um conjunto de 

rupturas com o paradigma positivista, mas ainda é algo de muito difuso 

dificultando por isso a criação de parâmetros para assegurar coesão (Santos, 

1987) obrigando a uma vigilância crítica mais cuidada do percurso de trabalho. 

 

Guy Berger refere, no âmbito da investigação, um regresso à abordagem 

clínica (Berger G. , 1992), caracterizada por Barbier como um «procedimento de 

observação directa e minuciosa» (Costa & Brandão, 2005), encarada como uma 

forma de olhar, a partir da qual também se configura a emergência do sujeito, 

enquanto protagonista da sua vida e das suas relações sociais, aliada à 

valorização dos seus saberes e à consciência do seu papel social, promovendo 

a sua auto-estima. A abordagem clínica, ou a clínica como abordagem, tem por 

base, para além do procedimento minucioso que advém da etimologia da 

palavra, a procura de compreensão dos sentidos das acções dos sujeitos com 

o objectivo de mudar, melhorando uma situação específica através da 

construção de novas respostas (Costa & Brandão, 2005). 

 

Esta abordagem, que ocorre em contexto comunitário, enquanto espaço de 

construção de cidadania, caracteriza-se também por dar centralidade às 

relações que o indivíduo mantém com a família, a comunidade e instituições 

(redes). Trata-se de uma abordagem sistémica que olha o indivíduo do ponto 

de vista das relações que estabelece ou não. Foi o que senti que consegui 

realizar. De uma forma muito coloquial, eu fui investigar (ao associativismo) 

porque quero compreender as motivações e a produção de sentidos, reflectir 

sobre a forma como de lá se vê o mundo. Como Beyer refere  

«if we consider a single community of subjects, their common lifeworld, or 

"homeworld", can be looked upon, by first approximation, as the system of senses or 

meanings constituting their common language, or "form of life" (Wittgenstein), given 
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that they conceive of the world and themselves in the categories provided by this 

language»6 (Beyer, 2008). 

 

Avançando da observação minuciosa para uma epistemologia da escuta, o 

diálogo com aqueles que são os actores no terreno, pode ser recuperado como 

alternativa para a construção de outro conhecimento. 

 

 

 

1.2. BIOGRAFIA DA INVESTIGAÇÃO 
 

 

Este trabalho teve início com a realização de algumas leituras que me 

orientaram na definição do tipo de trabalho que se viria a desenrolar. As 

possibilidades eram muito vastas e, obviamente, houve necessidade de afunilar 

o campo de interesses. 

Depois de pensar na forma como iria levar este trabalho a bom porto, desenhei 

um cronograma do projecto, que se encontra em anexo (Anexo II) e que me 

ajudou a interiorizar e a visualizar o trabalho. Este cronograma veio a fazer 

parte de uma primeira apresentação do projecto de investigação. 

 

Posso dizer que foi o campo a determinar a manutenção, a incorporação ou a 

modificação das técnicas utilizadas neste trabalho de investigação e, mais 

importante, a decidir o curso da investigação conforme inicialmente delineado, 

ou não. Exemplo disto foi a tentativa que fiz para levar a cabo a observação-

participante, técnica mais importante para a realização etnográfica, tendo em 

conta o seu carácter relacional, o ponto de partida para a escrita diária das 

notas de terreno pois «at their core, fieldnotes are writings produced in or in close 

proximity to „the field‟. […] more or less contemporaneously with the events, 

                                            
6
 Tradução livre, de minha autoria: 

Se considerarmos uma comunidade de sujeitos singular, o seu mundo quotidiano comum, ou 
"mundo familiar", pode ser encarado, inicialmente, como o sistema de sentidos e significados 
que constituem a sua linguagem comum, ou "forma de vida" (Wittgenstein), dado que 
concebem o mundo e a si próprios através das categorias oferecidas por esta linguagem. 
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experiences and interactions they describe and recount. »7 (Emerson, Fretz, & 

Shaw, 2001, p. 353);  

 

 

1.2.1. Reconhecimento do terreno 

Não decorreu um mês, desde os primeiros contactos com a associação, até à 

formalização da colaboração institucional, através de uma carta da faculdade 

para a Associação e respectiva resposta. 

Entretanto, fui sendo apresentada aos/às responsáveis de quase todas as 

secções em actividade e mantive contactos regulares com a direcção da 

associação e com as secções de teatro sénior e dança proximidade. 

 

Numa das primeiras reuniões de Direcção em que participei, tentei explicar o 

motivo da minha presença junto da associação, mas, penso que só a minha 

permanência, de forma regular, me foi permitindo chegar às pessoas. Para o 

bem e para o “mal” o meu “gatekeeper” é o presidente da associação. 

 

Os dias foram-se sucedendo e eu “aparecia” na Associação, ao final da tarde 

ou depois do jantar, e assistia aos ensaios do teatro e da dança e, 

esporadicamente, às reuniões de direcção. Estávamos em Dezembro, perto da 

festa de Natal, e participei na construção de um “Pai Natal”, a partir de uma 

armação em metal, que ficaria sentado numa cadeira à entrada da Associação 

para que as crianças pudessem tirar uma foto com ele. 

 

Numa primeira fase, abordei na Associação as pessoas escolhidas para a 

realização das entrevistas e expliquei que teríamos uma conversa amigável 

sobre temas que se relacionavam com cada uma das pessoas. À partida as 

pessoas mostraram-se todas receptivas. 

 

 

                                            
7
 Tradução livre, de minha autoria: 

No essencial, as notas de campo são escritos produzidos no „campo‟ ou na sua vizinhança 
próxima. [...] mais ou menos simultaneamente com os acontecimentos, experiências e 
interacções que descrevem e recontam. 
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1.2.2. As entrevistas 

De acordo com o plano articulado com o orientador do meu trabalho, escolhi 

quatro pessoas com quem iria realizar entrevistas semidirectivas sobre os 

percursos educativos de cada um/a. Construí um guião (Anexo III) que serviria 

mais para meu exercício, para minha orientação, do que propriamente para 

dirigir a entrevista, apenas não queria esquecer-me de colocar alguma questão 

que não ficasse elucidada com a conversa, uma vez que a realização das 

entrevistas teve como propósito a recolha de informação, de acordo com os 

objectivos do meu trabalho.  

E, se o dito guião podia servir para introduzir algum dos temas que ainda não 

tivesse sido focado, nunca serviu para obstar a que outros temas, que não 

constavam à partida, fossem impossibilitados. 

 

Contactei as pessoas que aceitaram a minha proposta de colaboração 

individual, mais tarde, por telefone, para marcar a data e hora para a realização 

das entrevistas. Mas houve uma pessoa com quem eu não consegui voltar a 

contactar. 

Fiquei bastante preocupada com o facto de essa pessoa não ter aceitado a 

sugestão, terá pensado que as suas vivências não tinham interesse para o meu 

trabalho, foi o que me disse quando falamos pessoalmente na Associação. Foi 

um momento de confronto com uma situação que não esperava e que me fez 

parar e reflectir.  

Questiono-me ainda hoje se o facto de ter sido levada até à associação pelo 

presidente, associado à minha ligação amplamente divulgada com a 

Universidade e com um trabalho de mestrado, pode ter configurado uma 

situação de alguma violência simbólica que tenha provocado esta rejeição. 

Noutro tempo tentarei voltar a esta pessoa. 

Pensei bastante sobre se devia ou não referir aqui este episódio, não querendo 

com isto agredir qualquer sensibilidade, acabei por achar que estas situações 

devem fazer parte destes trabalhos de investigação, em que se criam relações 

de maior (ou menor) proximidade entre sujeitos singulares, e, como entendo 

este trabalho também como um dispositivo de formação para mim e para quem 

mais tarde possa lê-lo, pareceu-me ajustado deixar aqui registado, como um 

alerta para os cuidados e o tempo necessários para chegar às pessoas, para 
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deixar que nos conheçam. As entrevistas são uma técnica de recolha de 

informação bastante flexível mas de alguma forma imprevisível (Byrne, 2004). 

Imprevisibilidade que é, do meu ponto de vista, enriquecedora do processo «no 

pressuposto de que o que os entrevistados teriam para nos dizer em muito 

ultrapassaria o que teríamos para lhes perguntar» (Pacheco, Terrasêca, Medina, & 

Nogueira, 2004), ainda que as pessoas visadas possam não ter consciência 

disso ou ainda, como aconteceu comigo, pensem exactamente o contrário. 

 

 

Assim, só veio a ser possível realizar três entrevistas. Trata-se das duas jovens 

mulheres responsáveis pelas secções de teatro sénior e de dança, e um dos 

dirigentes da associação. O local para realização das entrevistas foi deixado ao 

critério de cada um/a. 

 

As duas primeiras entrevistas foram realizadas com a Maria e com a Dulce, 

ambas na Associação, em duas belas tardes de sol, marcadas previamente de 

acordo com a nossa disponibilidade. Foram duas conversas muito amigáveis, 

com gargalhadas à mistura, o que amaciou o trabalho de transcrição e quase o 

tornou agradável por me levar de novo ao encontro daqueles momentos. 

A terceira entrevista, com o António, foi realizada à noite, num escritório, do 

qual o entrevistado é proprietário, próximo da Associação, uma vez que a sala 

onde as entrevistas anteriormente referidas se tinham realizado, era bastante 

movimentada a partir das 21h00. Porque a conversa se estendeu para além da 

capacidade dos aparelhos de gravação e para além da hora limite que eu havia 

estipulado, pois trabalharia no dia seguinte, fizemos a entrevista em dois 

serões em semanas consecutivas. 

 

O anonimato foi uma das garantias que assegurei, solicitando que 

escolhessem o nome pelo qual queriam ser tratadas na transcrição da 

entrevista, mas apenas uma das pessoas me disse para ser eu a escolher o 

nome. As outras duas pessoas preferiram que fosse utilizado o seu nome real. 

Assim fiz, no entanto, optei por não referir o nome da associação por entender 

que, se o fizesse, estaria a desvendar a identificação dos entrevistados. 



49 
 

Informei também que, após a transcrição das entrevistas (Anexo VI), estas lhes 

seriam devolvidas para leitura e eventuais correcções. 

 

 

1.2.3. As categorias de análise e a análise de conteúdo das entrevistas 

À medida que foram sendo transcritas, as entrevistas foram devolvidas às/ao 

entrevistadas/o para leitura. Posteriormente recomecei a efectuar leituras das 

entrevistas e a eleger as categorias que me pareceram mais representativas.  

Este foi um momento de análise muito longo, repleto de muitos avanços e 

recuos, pois nem sempre as categorias que inicialmente me pareciam 

significativas se vinham a revelar, mais adiante, após nova leitura de cada 

entrevista, verdadeiramente relevantes. 

Apesar de não ter definido características à partida, penso que o facto de ter 

organizado as questões a colocar em cada entrevista já configurava algumas 

categorias de análise que eu queria que emergissem. Mas para além destas, 

que eu já “definira” emergiram outras que à partida não tinha equacionado 

trabalhar, e esta é uma das funções da análise de conteúdo, desvendar novos 

significados recusando o que, à partida, parece claro. Foi a partir deste 

momento que os conteúdos das entrevistas foram classificados e interpretados. 

 

 

Para me ajudar na organização das unidades de registo, construí o quadro de 

análise abaixo inserido (Anexo IV) onde registei as categorias e subcategorias, 

com uma breve descrição de cada uma: 

 

CATEGORIAS Sub-Categorias 

 

FAMÍLIA 

Pertencem a esta categoria os 

excertos que se referem a 

elementos da família enquanto 

influências de vida. 

 

Percursos escolares da família 

Fracções que referem o percurso de familiares, pais, 

irmãos/ãs, primos/primas. 

 

Influência familiar na vida comum 

Enunciados que se refiram à tomada de decisões onde a 

influência familiar é enfatizada, ainda que possa não ser 
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CATEGORIAS Sub-Categorias 

directa. 

 

Influência familiar no percurso educativo 

Aqui estão inseridos os enunciados que traduzem de 

forma explícita a influência no percurso educativo. 

 

EDUCAÇÃO FORMAL 

Nesta categoria estão, de uma 

forma geral, as referências à 

educação formal, nomeadamente 

no espaço escolar 

 

O sentimento mais antigo 

Descrições das memórias afectivas que deixou a escola. 

 

Professores/as 

Estratégias de saber ser perante os professores; 

influência pessoal e modo de estar. 

 

Do secundário à faculdade 

Estão aqui referidas as alusões às semelhanças e 

diferenças, à noção de continuidade/descontinuidade 

entre distintos níveis de ensino. 

Como se fez chegada ao ensino superior, que sucessos 

e insucessos. 

 

EDUCAÇÃO INFORMAL  

Pertencem aqui todos os 

fragmentos que referem qualquer 

actividade que não se realiza na 

escola (espaço/tempo). 

 

Brincar 

Enunciados que referem brincadeiras entre pares, fora da 

escola. 

 

Participar 

Aqui estão incluídas as referências a actividades que 

“obrigam” à presença noutros espaços e temporalidades 

e que se destinam a apoiar um grupo. 

 

 

Experiência 

Aqui encontram-se os fragmentos que relatam 

aprendizagens em contextos informais. Como é que se 

aprende com a experiência de vida, fora da escola.  

 

TRABALHO 

 

Regulador da vida familiar 
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CATEGORIAS Sub-Categorias 

Nesta categoria estão reunidas as 

menções que evocam este 

conceito. 

 

Quando o tempo do trabalho interfere na vida privada 

familiar, nomeadamente nas relações de afecto. 

 

Lazer 

Trata-se aqui de referências a actividades, supostamente 

de lazer, que são verbalizadas como trabalho. 

 

A ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

Nesta categoria estão, de uma 

forma geral, as referências às 

actividades na associação, quer 

em cada secção, quer na direcção, 

e as implicações que elas têm para 

cada uma das pessoas envolvidas. 

 

Como se chega 

São os relatos das diferentes formas de chegar à 

associação. 

 

Em que condições ficar ou sair 

O que leva as pessoas a ficarem ou não na associação. 

 

O teatro 

Influências desta actividade na vida das pessoas. 

 

Janela de liberdade 

A associação enquanto passaporte para as saídas, quer 

diurnas quer nocturnas, das jovens. 

 

 

CONVIVIALIDADES 

 

Aqui estão reunidas as alusões às convivialidades e aos 

espaços onde se nutrem, com os diferentes grupos de 

pares. 

 

IDENTIDADES 

 

 

Referências que remetem para as identidades 

construídas e convocadas em cada momento, a partir 

das relações que cada um/a estabelece com os outros e 

com os diferentes contextos. 

 

O GÉNERO 

Estão aqui reunidas todas as 

menções ao género, que se 

referem a qualquer espaço/tempo. 

 

Ser rapariga/mulher 

Fragmentos que traduzem a percepção do que era e do 

que é ser rapariga/mulher e da forma como isso interferia 

no quotidiano. 

 

Ser rapaz/homem 

Fragmentos que traduzem a percepção do que era e do 
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CATEGORIAS Sub-Categorias 

que é ser rapaz/homem e da forma como isso interferia 

no quotidiano. 

 

“Homens de peso” 

Subcategoria criada a partir de diversas alusões ao 

género masculino dominante, no contexto associativo. 

  

 

 

Para cada entrevista, construi uma grelha de análise, a partir do quadro supra, 

onde adicionei as unidades de registo que escolhi, correspondentes a cada 

uma das categorias anteriormente indicadas (Anexo V).  

Para além desta apresentação sistematizada das entrevistas, através do 

quadro referido, construí uma narrativa onde as mesmas unidades de registo 

são entremeadas com “traduções” que eu faço do vivido das/o entrevistadas/o, 

confrontadas com as perspectivas de alguns/mas autores/as que referencio; 

tento fazer a análise dos ditos e não-ditos, do implícito, constituindo um 

momento de vigilância crítica e de distanciamento (Quivy & Campenhoudt, 

1995, p. 230). É aqui que dou voz às pessoas entrevistadas e, de um modo 

indirecto, ao local onde se relacionam onde, apesar de ter sido sempre bem 

recebida, ainda me sinto uma estrangeira. 

 

Como já referi na introdução deste trabalho, a ordem e sequência que utilizei 

para a estrutura das categorias no quadro de análise não foi exactamente a 

mesma que utilizei para a narrativa. Nos quadros de análise utilizei uma forma 

conceptual mais abstracta, enquanto na narrativa decidi agregar temas que se 

implicavam entre si, por considerar que podia daí extrair maior pertinência para 

os sentidos da dita narrativa. Nesta última, optei por começar cada categoria 

com as unidades de registo de um/a dos/as entrevistados/as que juntava com 

as de outra/o sempre que as semelhanças ou diferenças me pareciam 

relevantes. Os subtítulos foram agregados às categorias previamente 

apresentadas. 
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1.2.4. Caracterização do Contexto 

 

Este trabalho de investigação decorreu numa colectividade em Vila Nova de 

Gaia, uma associação desportiva, cultural e recreativa que existe na freguesia 

de Santa Marinha, desde o início da segunda década do séc. XX. Trata-se de 

um contexto suburbano, economicamente frágil, outrora designado como 

“dormitório” da cidade contígua. 

 

Actualmente desenvolve actividades de cariz cultural, recreativo e desportivo, 

mantendo em funcionamento: 

 Grupo de teatro juvenil 

 Grupo de teatro sénior 

 Secção de dança infantil e juvenil 

 Secção de música popular portuguesa 

 Secção de caminheiros 

 Secção de cicloturismo 

 Serviço de bar 

 

No final de 2009 contava com cerca de 690 associados/as. 

 

Nesta associação as reuniões de direcção têm lugar semanalmente, todas as 

quintas-feiras. Nelas marcam habitualmente presença o presidente, os/as 

directores/as representantes de cada secção em actividade, a secretária, o 

tesoureiro e os vogais. É aqui que se discute a vida associativa, tomando 

decisões para a resolução de eventuais problemas, e se traçam objectivos para 

os tempos futuros mais próximos. É também nestas reuniões que se fazem 

balanços das actividades em curso e do estado financeiro da associação, 

alocando os parcos recursos às secções que em cada momento deles 

necessitam. 

 

A Assembleia Geral decorre no início de cada ano civil, e, posteriormente, é 

eleita nova direcção para o mandato seguinte, com a duração de um ano. 
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A associação abre todos os dias a partir das 13h00 até às 24h00. 

 

Os ensaios das diversas secções estão repartidos pela semana, de modo a 

permitir a utilização por todos dos poucos espaços disponíveis para o efeito, 

dentro do horário de funcionamento estabelecido. 

A apresentação dos trabalhos das secções culturais em actividade, realiza-se 

durante o fim-de-semana, apresentam-se na própria associação ou deslocam-

se a outras associações semelhantes dentro do concelho de Vila Nova de 

Gaia. De igual modo também recebem a visita de outras associações. 
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1.3. O LUGAR DA DISCUSSÃO 
 

É a partir deste ponto que desvendo e dou voz às pessoas que, de uma forma 

tão generosa, se dispuseram a colaborar neste trabalho partilhando comigo, 

ainda uma estrangeira mas já não uma estranha, aquilo que foram, naqueles 

momentos, as representações das suas vivências. Para fazê-lo criei uma 

narrativa, que orientei a partir das linhas de força percebidas nas entrevistas. 

 

Num lugar onde a interacção social se desenrola, muitas são as identidades 

que se criam, para nós e para os outros, a partir da nossa própria reflexividade 

mas também a partir daquilo que pensamos que esperam de nós ou a partir de 

sentidos que interiorizamos relativamente à nossa posição social e muitas são 

também as identidades que nos atribuem que nem sempre são coincidentes 

com o que cada um/a de nós constrói ou tenta mostrar aos outros.  

A questão da construção e mutação identitárias marcam os nossos percursos 

mas também são muito influenciadas por eles, assim, porque nas entrevistas 

emergiram de forma explícita, decidi utilizar alguns parâmetros definidos por 

Claude Dubar para apresentar a diversidade que, ora no acordo, ora em 

contraponto, encontrei no terreno. 

 

 

 

1.3.1. Identidades Perdidas e Achadas 

 

As formas de identidade que Dubar (2006) expõe orientam-se a partir de dois 

eixos principais na sua construção: as formas de identidade biográficas e as 

formas de identidade relacionais. 

Ambas podem ser orientadas para outrem, quando o instituído tem mais 

influência sobre o indivíduo, quer pela tradição quer pela pressão de integração 

institucional, ou então podem ser orientadas para si, quando emergem de uma 

intencionalidade específica do indivíduo na identificação com os pares, 

nascente da sua própria consciência reflexiva, ou no questionamento dos 

papéis que lhe são atribuídos em busca do reconhecimento do outro. 
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No contexto de investigação onde desenvolvi este trabalho, um contexto 

comunitário, profundamente marcado pela presença masculina, como a Maria 

refere no seu primeiro dia como membro da Direcção do clube,  

 

quando cheguei, ele manda-me sentar naquela cadeira, onde ainda hoje me sento, manda-me 

sentar naquela cadeira, e vejo o Zé Manel que era a pessoa com quem eu tinha mais à 

vontade e mais homens que eu… pronto, quer dizer… era aquela coisa, tinham idades para ser 

meu pai (…)  

 

marcado pela proximidade física das pessoas, porque moram no mesmo lugar 

onde está a associação, a distâncias reduzidas, e, por isso, se conhecem, se 

cruzam e se relacionam noutros espaços como a escola,  

 

a minha mulher, eu e os meus filhos andamos todos na escola da régia. António, 63 anos 

a escola da régia que foi onde andaram os meus irmãos todos. Maria, 27anos 

 

e marcado também pela existência de relações familiares que atravessam 

várias gerações, 

 

O meu irmão mais velho já fazia teatro aqui e eu pequenina também queria (…) Maria, 

27anos 

Eu tinha aqui o meu primo também nas luzes, era técnico de luzes. Pronto, a minha irmã lá 

falou com o meu primo, o meu primo falou com o Francisco silva que era o encenador já na 

altura, pronto comecem a aparecer aí. Maria, 27 anos 

Uma delas é casada, o marido faz parte da direcção também portanto, tudo bem (…) António, 

63 anos 

(…) há 3 anos ele [o pai] entrou para a Direcção e, como começou a entender muito melhor a 

maneira como isto funciona, a nossa liberdade foi muito maior e agora a gente está aqui horas 

e horas e horas (…) Dulce, 20 anos 

 

a questão das identidades e das formas identitárias coloca-se de um modo 

muito singular, já que, desempenham diversos papéis com cada uma das 

diferentes pessoas com que cada um/a interage, ou seja, cruzam-se os 

contextos sociais, com as relações estabelecidas pelos mesmos indivíduos 
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mais ou menos marcadas pela tradição de gerações e/ou pelas interacções 

com os sistemas onde elas ocorrem e com estatutos diferentes. 

 

 

Se, relativamente aos laços familiares, com indivíduos com quem apenas 

interagem no contexto da vida privada, podemos identificar formas identitárias 

do tipo relacional para outrem, em que existe uma grande pressão de 

integração na hierarquia instituída, ou outras formas, como mais adiante 

descrevo, no contexto da participação associativa, em que se cruzam mais 

variáveis, emergem situações em que a manutenção de algum poder simbólico 

é posta em causa por um estatuto diferente, reportado a outro contexto, como a 

Maria muito claramente expõe, traduzindo uma inquietação na gestão desta 

multiplicidade de identidades: 

 

Eu estou ali no meio das duas com um papel muito complicado neste momento, fazendo parte 

da Direcção e estando ali como colega, é complicado (…) as colegas são minhas amigas, a 

Susana é minha amiga de infância, a Isabel conheci-a cá mas já lá vão uns 10, 12, 13, 15 

anos… até que ponto o papel de Directora, colega ou de amiga poderá ou não misturar-se, e 

há alturas em que não se deve misturar e há alturas em que se pode misturar. 

 

 

Esta é uma questão que se coloca num contexto local, em que as pessoas 

participam activamente na vida comunitária e que, do meu ponto de vista, 

requer uma análise mais integrada da construção das formas identitárias. 

 

A forma de identidade «biográfica para si» por implicar o questionamento das 

diversas identidades, ao mesmo tempo que busca a aprovação do outro, cria 

uma narrativa de si próprio/a. Esta narratividade emerge de um 

questionamento com preocupações éticas por se reposicionar relativamente 

aos relacionamentos com cada um dos outros: 

 

(…) sou Directora, sou elemento da secção de teatro, sou tia de alguns elementos da secção 

de teatro, sou amiga de alguns elementos da secção de teatro (…) Há o confronto familiar, de 

amigos, de colegas, e aí custa-me um bocadinho gerir, é uma das dificuldades que eu sinto. É 

gerir essas relações todas num só dia e num só momento. Maria, 27 anos 
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Em presença das diversas identidades, reportadas a diferentes contextos, cada 

uma das “identidades para si”, convocada de acordo com o papel 

desempenhado em cada momento, pode não ser coincidente com a 

identificação por outro que, exteriormente, é convocada pelas pessoas com 

quem se relaciona/interage e que, por seu lado, também experienciam um 

processo idêntico de selecção de uma “identidade para si”. Esta falta de 

coincidência pode indicar, do meu ponto de vista, a existência de uma 

permeabilidade entre as diversas identidades que construímos e que 

representam a unicidade de cada indivíduo. 

 

 

 

1.3.1.1. Eles foram os meus pais, foram o meu pai em conjunto! – A 

Família 

 

A importância da família em todos os percursos de vida é incontornável pela 

influência que exerce nas diferentes etapas da vida dos indivíduos. Mas a 

família nem sempre se organizou da mesma maneira e tem evoluído ao longo 

dos tempos. Assim, a socialização primária que a família exerce sobre os 

indivíduos também se vai modificando e vai influenciar de forma diferente os 

diversos aspectos da vida individual. As relações familiares contribuem 

fortemente para estruturar as relações que os indivíduos mantêm com os 

outros (sub) sistemas sociais. 

 

As referências directas ligadas à família, enquanto entidade socializadora, 

remetem para uma família moderna, relacional, uma unidade afectiva que pode 

ser entendida como um conjunto de pessoas que vivem juntas porque se 

estimam. São notórias as referências a este respeito, no que toca aos afectos, 

tanto relativamente aos progenitores, 

 

eu identificava-me muito com o meu pai (…) tinha por ele uma estima muito grande (…) 

António, 63 anos 
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como relativamente aos/às avós, a quem, independentemente da geração a 

que pertencem, atribuem grande importância : 

 

(…) todos eles com uma ligação muito próxima da minha avó (…) Tenho essa ideia, que a 

minha avó foi muito uma segunda mãe verdadeira para os meus irmãos. Maria, 27anos 

Ah, e tardes na minha avó. Porque nós depois da escola passávamos sempre o tempo todo na 

minha avó que era quase a nossa mãe. Dulce, 20 anos 

É uma das outras tristezas que eu tenho, mas é uma tristeza muito grande, é não conhecer a 

vida dos meus avós. António, 63 anos 

 

No caso do António, ele próprio já se sente a viver a fase da sua vida em que 

podia ser avô, mas, como ainda não aconteceu (…) há uma certa tristeza em mim 

pelo facto de não ser avô. 

 

O que faz com que estas famílias vivam juntas é o facto de nutrirem 

sentimentos umas pelas outras. É em torno desta família afectiva que se dão 

profundas mudanças na função adulta, como a função parental, e no lugar que 

as crianças ocupam nesta família.  

 

Esta afeição exprime-se sobretudo através da importância agora atribuída à 

educação (Ariès, 1960), os pais interessam-se pelos estudos dos filhos e 

acompanham-nos, incutindo-lhes a importância da educação escolar, como 

refere a Dulce, “(…) sempre tive uma posição muito madura em relação à escola, também 

os meus pais sempre foram rigorosos comigo, nesse aspecto, tanto comigo, como com os 

meus irmãos, sempre tivemos o sentido de responsabilidade (…)”. Para além de ter esta 

clareza para si, ela interiorizou o princípio e, assume o papel de educadora ao 

manifestar esta mesma preocupação na relação que estabelece com as “suas” 

miúdas da dança, “essa preocupação de as acompanhar, eu pergunto as notas, eu 

pergunto quem são as companhias delas. Tento não ser só quem está aqui a orientar.” 

 

E tanto percebe a importância que a sua educação formal representa para a 

família, pois “(…) sempre tive gente que, mostrou um orgulho por ser boa aluna e por estar a 

conseguir (…) como, reflexivamente, verbaliza o seu sucesso como concretização 

dos objectivos educativos que os familiares tinham para si e mesmo para os 
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seus progenitores, “(…) especialmente da parte de uma das minhas tias e de uma avó 

minha que já faleceu. Que ela dizia que o maior gosto dela era ter visto os filhos de capa ao 

peito e, não viu os filhos, viu a neta! 

A elevada exigência dos pais relativamente ao sucesso escolar dos/as filhos/as 

funciona também como fonte de mobilização para a escola, inscrevendo, 

assim, na história familiar, a história escolar do aluno (Charlot, 2009). Aqui está 

patente o orgulho da Dulce pela satisfação de uma exigência que atravessou 

duas gerações e encontrou em si o seu cumprimento.  

 

Se, do ponto de vista dos afectos, encontramos esta família moderna, do ponto 

de vista das assimetrias, quer em termos de género, na desigualdade entre 

cônjuges e entre irmãos/ãs, quer em termos de faixa etária, entre os/as mais 

velhos/as e os/as mais novos/as, encontramos uma família eminentemente 

tradicional. Esta família tradicional, fortemente institucionalizada, o que lhe 

conferia a sua estabilidade, era sustentada e legitimada pela igreja e baseava-

se na obediência. 

 

Nesta família tradicional podem identificar-se dois tipos de formas identitárias 

para outrem, por um lado, a forma biográfica de tipo comunitário, que se 

reporta a linhagens, heranças culturais, a nomes de família e cujos traços ainda 

perduram e são valorizados quando existem,  

 

(…) na minha família, eles tinham a alcunha dos Bolinhas e há pessoas que abstraem-se um 

pouco do nome da família, dos apelidos, da vivência da família e eu digo sinceramente, eu 

sinto um prazer enorme em dizer às pessoas – Eu sou da família dos Bolinhas! António, 63 

anos 

 

por outro, a forma relacional que se constrói num sistema fortemente 

hierarquizado que obriga à socialização, de acordo com um estatuto que 

precede os indivíduos, como referi no ponto anterior.  

 

Nesta circunstância, as assimetrias das relações de poder com origem na 

idade são bem descritas pelo António quando refere que  
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(…) com os irmãos a tendência que existia e que existe actualmente era uma tendência 

formativa dos irmãos mais velhos, uma tendência de repreensão pelos actos indisciplinados ou 

pelas coisas menos conseguidas, aquele aspecto disciplinador, eu sou mais velho, eu é que 

mando… a influência não foi razoável. 

 

Mas nem sempre as referências a esta realidade são negativas, no caso da 

Maria, a existência de irmãs/os mais velhas/os, com a sua postura 

assumidamente assimétrica, revelou-se positiva e mesmo facilitadora em 

algumas situações, tendo em conta, por um lado, o seu carácter tímido  

 

(…) a partir de certa altura, eles foram os meus pais, foram o meu pai em conjunto! 

(…) a minha irmã lá falou com o meu primo, o meu primo falou com o Francisco Silva, que era 

o encenador já na altura, - Pronto comecem a aparecer aí! 

  

e, por outro, o facto de ter começado a participar nas actividades do teatro com 

10 anos, quando estas terminavam muito tarde: 

 

A minha irmã então vem falar com o encenador, os ensaios duravam até às11 e meia: - Não, 

não, às onze horas vais para casa. E, às onze horas, a minha irmã estava aí para me levar 

para casa. (…) andou anos a vir-me buscar às onze horas, apanhava aí secas até dizer chega, 

porque muitas vezes estávamos a ensaiar e, às onze horas, eu não estava pronta…e ela 

esperava. 

 

1.3.1.2. Havia aquela ideia muito enraizada que as mulheres fizeram-se 

para estar em casa - O Género 

 

 

Segundo Claude Dubar (2006), a família que conjuga a filiação e as relações 

afectivas intensas, traduz uma organização de lógica comunitária, uma vez que 

potencia o desenvolvimento de sentimentos de pertença. No entanto, esta 

lógica comunitária associada aos valores da tradição resulta num contexto de 

dominação masculina sobre as mulheres. 

 

As assimetrias de género, em que a mulher aparece sempre numa situação de 

inferioridade, são verbalizadas nas entrevistas dos mais velhos. Apenas a 

Dulce coloca as raparigas na mó de cima quando se refere às brincadeiras, 
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mas, ao mesmo tempo, exprime uma assimetria de faixa etária ao justificar a 

liderança com a idade “mesmo quando era para jogar à bola era tudo igual, porque nós 

raparigas nunca nos deixamos ficar atrás. Aliás a prima mais velha era uma rapariga e portanto 

era a chefe de tudo! Era uma mulher que mandava.”  

 

 

Contudo, as alterações à organização familiar que foram surgindo, decorrentes 

de alterações nas relações sociais, quer entre as mulheres e os homens, 

traduzidas em formas mais diversificadas de vida privada, quer entre estes e os 

diversos sistemas sociais, nomeadamente o trabalho, não podem separar-se 

da questão da emancipação das mulheres (Dubar, 2006). 

 

Enquanto processo, a emancipação das mulheres constrói-se com base em 

diversas autonomias que as mulheres foram conquistando, das quais destaco: 

oo  A autonomia financeira, através do trabalho assalariado, ainda que, 

por um lado, muito condicionador da vida privada das mulheres e, 

por outro, consagrando um salário inferior ao dos homens pelo 

mesmo trabalho; 

oo  O controlo da reprodução, através dos diferentes métodos de 

planeamento familiar e, mais recentemente, com a legalização do 

aborto em condições bem definidas; 

oo  A redução da função doméstica, seja pela partilha com os homens 

seja pela criação de alternativas pagantes para a sua realização. 

 

Mas, estas conquistas não se aplicam por decreto, nem traduzem a supressão 

das desigualdades entre os sexos, persistindo ainda (!) diversas formas de 

subordinação, fruto da socialização patriarcal, subordinante das mulheres aos 

homens, a que fomos sujeitas.  

 

Quando Maria é convidada para assumir uma posição de liderança, apenas 

com 18 anos, fica hesitante pois estava “habituada a ver aqui homens e homens de 

peso, peso era para mim de 40 anos para cima e se calhar muito para cima (…) pessoas mais 

velhas que eu não conhecia, essencialmente homens […] e, por esse motivo, o então 

presidente, arranjou um cargo de 2º secretário que ainda hoje se mantém, mas que foi criado 
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na altura para ela [uma amiga da Maria], para eu não me sentir sozinha no meio de tantos 

homens!” 

 

O motivo que Claude Dubar (2006) aponta para esta situação de dominação, 

em sociedades comunitárias, é aparentemente simples: para que as mulheres, 

únicas detentoras da capacidade biológica de procriação, não a conseguissem 

converter em poder social, atribuíram-lhe esta posição de dominadas a partir 

de identidades negativas que lhes foram imputadas. A partir desta perspectiva 

os argumentos apresentados na discussão sobre a IVG ganham outra 

dimensão. 

 

Françoise Héritier, citada pelo mesmo autor, ainda no contexto comunitário, 

refere a divisão sexuada do trabalho apenas como uma forma de afastar as 

mulheres da esfera do poder, afastamento que por estar em tamanha 

conformidade com as crenças colectivas, até às próprias mulheres parece 

natural!  

 

 

Como refere o António, utilizando o pretérito imperfeito,  

 

(…) havia aquela ideia muito enraizada que as mulheres fizeram-se para estar em casa para 

cuidar dos filhos. Havia as mulheres que trabalhavam nas fábricas, aquelas que tinham 

necessidade e depois havia aqueles que viviam desafogadamente, que as mulheres não 

trabalhavam e ficavam em casa. 

(…) (a mãe) estava em casa como a maior parte das senhoras e a maior parte das mulheres 

não trabalhava. 

 

 

Para além deste papel de cuidadora, mesmo nas situações de lazer, a mulher 

continua simbolicamente dominada pelo homem, apesar de ser entendida ela 

própria como conservadora, 

 

(…) o homem não vai à colectividade porque está a ver o futebol em casa e a mulher vai 

abandonar a casa? (…) a mulher essencialmente é muito conservadora e, portanto, não vai 

abandonar o marido e os filhos, entre aspas, mas não vai, deixa-se estar em casa e não sai. 

António, 63 anos 
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a identidade da mulher aparece como refém das relações que mantém com os 

homens (marido, pais, irmãos e filhos). 

 

Parece-me claro que todas estas lentas transformações provocam e são 

provocadas por alterações na forma como as mulheres e os homens se 

definem e, deste ponto de vista, poder-se-á falar de uma crise de papéis 

femininos e masculinos. Como Dubar (2006) também refere, já não é possível 

elencar e caracterizar, de forma evidente, a diversidade de papéis e 

identidades que irão a substituir as anteriores, pelo facto de ainda estarem em 

curso as transformações que lhes darão origem. Mas teremos que ter estas 

formas limitadas e catalogadas ou poderemos ser agentes das nossas próprias 

formas identitárias construídas a partir das nossas vivências com base nos 

valores que nos orientam?  

 

Mesmo o aumento de actividade assalariada das mulheres foi por justaposição 

com as tarefas não remuneradas que, desde sempre, lhe foram confiadas na 

esfera doméstica, tarefas domésticas, educativas e curativas. Ainda assim, a 

remuneração do seu trabalho era sempre inferior à dos homens, pelo mesmo 

trabalho, donde, em determinados momentos históricos, as mulheres foram 

vistas como potenciais usurpadoras dos empregos, já que, para os patrões, 

esta era uma situação vantajosa. 

 

Ainda no que diz respeito às actividades domésticas, Maria conta-nos que “as 

raparigas tinham que limpar, as raparigas aos 10 anos já lavavam no tanque e esfregavam no 

cemitério (…)”, para além de não se verificar redução da actividade doméstica, 

aparecem actividades habitualmente desenvolvidas por mulheres adultas, 

referenciadas a uma criança, já “o rapaz não fazia nada em casa. Eram aqueles 

princípios familiares antigos.”  

 

Na minha opinião, partilhar as funções domésticas não é o mesmo que assumir 

a titularidade dessas mesmas funções. A partilha mantém muitas vezes a 

responsabilidade do lado da mulher. 
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1.3.1.3. Na minha rua nós éramos muitos - Da Rua para a Escola 

 

 

A relação com a escola e com a educação formal estabelece-se de diferentes 

maneiras, ora mais emotivas ora mais pragmáticas. É interessante perceber 

que a relação com a escola que sobressai, reflecte, em parte, a forma como a 

escola se institucionalizava em cada momento. O tempo da escola aqui 

convocado, acontece nas décadas de 60 e 90 do séc. XX, e na primeira 

década do séc. XXI.  

Em contraponto está a narrativa do espaço/tempo não-escola, contexto onde 

os discursos se revestem de muita afectividade e apresentam algumas 

contraposições.  

 

O sentimento associado à escola está ligado às emoções, gostar ou não gostar 

da escola, ao sentido encontrado e às figuras dos/as professores/as e dos/as 

colegas. 

 

Na década de 60 do séc. XX, a ligação à escola centra-se nas relações 

estabelecidas com os/as professores/as, nas interacções e na imposição de 

autoridade por confronto com a indisciplina, com os colegas, dentro da escola, 

e fora da escola com as colegas, pois, como explica o António, “naquela altura, 

havia turmas para rapazes e turmas para raparigas, mais tarde, passados uns anos, já havia 

turmas mistas, mas os recreios eram para rapazes e para raparigas, eram separados.” 

 

Hoje, ainda que não esteja directamente ligado a esta instituição, António 

percebe, através dos jovens com quem contacta, algumas diferenças que o 

levam a desvalorizar a educação formal na actualidade por comparação com a 

sua educação formal:  
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(…) não consigo estar alinhado com a formação da escola. De qualquer das maneiras, 

antigamente, apesar de serem cursos com uma formação académica, era uma formação pouco 

evolutiva, mas havia uma aprendizagem muito mais eficaz do que hoje em dia. 

(…) eu depois tive uma empresa, eu tive electrodomésticos e meti aqui uma moça com o 12º 

ano e, uma ocasião, disse-lhe a ela para fazer um desconto de 10% a um cliente e ela ficou 

atrapalhada e não conseguiu fazer o desconto de 10%. 

 

Mesmo no actual contexto da Educação ao Longo da Vida, a iniciativa das 

Novas Oportunidades aparece aqui relatada da forma mais negativa, como 

mera contribuição estatística, aliada a um facilitismo que leva ao descrédito: 

 

(…) ainda há pouco tempo tive uma empregada e ela tinha o sexto ano e ela fez três anos num 

ano só! E eu perguntei-lhe: - E o que é que tu dás lá na escola? - Ah, perguntam o que é que 

eu faço no trabalho, não tem nada de especial… Eu fico espantado com isto tudo. 

 

O facilitismo inerente à resposta terá provavelmente na origem o utilitarismo do 

diploma que atesta a conclusão do ensino básico, por oposição ao sentido 

construído e implicado da formação da pessoa em questão. Como Pierre 

Dominicé (1996) chama a atenção, há o risco de perda de prazer na formação 

se enveredarmos por uma via de excessiva simplificação, donde, para este 

autor, a experiência pode facilitar a formação mas não a substitui. A 

perspectiva é de complementaridade e não de exclusão.  

 

 

O “regresso” à escola faz emergir memórias de outros tempos relatadas 

através de episódios marcantes, munidos de uma carga emocional muito 

intensa, como o António referiu: 

 

Hoje, passados quase 50 anos ainda me lembro do nome de alguns deles, lembro-me do 

professor de inglês que era o Rolo, professor Rolo, que era um indivíduo de cabelos brancos, 

altivo, cabeça no ar e tal, ele entrava na aula, aquilo era um respeito absoluto!  

Lembro-me da professora de português, que, embora fosse uma mulher, disciplinada mas ao 

mesmo tempo bastante extrovertida, mas tinha disciplina, e quando as coisas corriam para o 

torto: - Ó, rua! E não estava com meias medidas e conseguia manter a disciplina.  

Tínhamos um professor de cálculo, de matemática, ele era fantástico, uma memória fantástica 

e era um professor que mantinha uma disciplina fantástica, ninguém abusava. Em 

contrapartida, tínhamos um professor de física e química que era uma excelente pessoa, um 
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paz de alma e toda a gente abusava dele, inclusive eu, eu abusei muito dele fui um palhaço 

autêntico (…) 

Ele tratava por você os alunos, espantoso, espantoso quer dizer, se calhar pela negativa 

porque ele não conseguia manter a disciplina. 

 

 

E, ainda que tivessem sido narradas algumas situações de rebeldia para com 

os símbolos de poder, a sala de aula e os/as professores/as, como 

 
(…) eu lembro-me de numa determinada altura, a fazer uma prova escrita e nem sequer levei 

comigo o caderno nem nada e como tinha jogado matraquilhos num parque de diversões que 

também era mercearia, levei um cartucho, sabe o que é um cartucho? Era para embalar o café 

e o açúcar (...) e então comecei a fazer a prova no cartucho… É evidente que o professor pôs-

me na rua. 

- Ó Sr. Professor, a partir de agora vou para a sua beira, vou para aí para a secretária para a 

sua beira e vou-me portar em condições. E eu fui para junto dele, para a secretária dele. É 

evidente que muitas das vezes estava a olhar cá para fora, pela janela, mas pronto deixei de 

me meter com ele, de o provocar. 

 

ou, mais indirectamente, mas com uma manifesta percepção do autoritarismo, 

enquanto forma de imposição da disciplina 

 

(…) nós tínhamos alguns professores com quem toda a gente se portava em condições na 

sala. Ai daquele que se portasse mal. E alguns nem precisavam de utilizar a palmatória, nem a 

vara, nem nada disso. Bastava a presença deles, a presença austera, austera ou disciplinada, 

a presença disciplinada deles para que os alunos se portassem em condições.  

 

não foi possível, vislumbrar a relação da escola com os pais, se existia ou não 

e, caso existisse, de que forma se operacionalizava. 

 

 

A rebeldia, enquanto reacção, e a postura autoritária dos/as professores/as 

deixam-nos perceber um pouco da forma como a escola de então se 

organizava: um espaço/tempo onde não havia lugar ao outro, em que o/a 

professor/a era detentor de todo o saber e o aluno nada sabia, portanto, os 

valores que sustentavam a educação eram os da transmissão de saberes, da 
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tradição, as coisas poderiam reproduzir-se de acordo com o que tinham sido no 

passado. Havia uma intencionalidade homogeneizante. 

 

 

 

Como refere Bourdieu (1993), a escola é um espaço que aproxima pessoas 

que tudo o resto separa, nomeadamente as condições de acesso de cada um 

 

“Já nessa altura, como ainda hoje, mas nessa altura ainda mais, notavam-se as diferenças 

sociais que existiam pelo facto de umas famílias viverem melhor do que as outras (…) mas 

notava-se perfeitamente a diferença social entre os alunos.” 

 

Há uma tendência generalizada, que deve ser contrariada, para se associar a 

desigualdade e a exclusão escolares apenas às questões de classe social, 

ignorando que a organização do ensino nas escolas e os seus conteúdos têm 

ajudado a sustentar estas mesmas desigualdades. «Ou seja, algumas das 

medidas que legitimamente se inscrevem numa ética de respeito pela diferença e no 

combate à exclusão social, são geradoras de modalidades de exclusão escolar que, 

por inibirem a expressão de heterogeneidades e de conflitos susceptíveis de induzirem 

lógicas transformadoras, reforçam a propensão para o abandono da reflexão e da 

intervenção política no campo educativo, que, assim, tende a definir-se como um 

espaço social de gestão, mais ou menos eficiente, dos indivíduos e das suas 

competências.» (Correia & Matos, 2001) 

 

Parece-me importante sublinhar que o abandono escolar é um problema grave 

em Portugal e que, apesar da viragem que se aponta, o capital escolar elevado 

aparece associado ao acesso a bens e circuitos culturais mais cultivados 

(Lopes, 2000).  

Do meu ponto de vista, o abandono escolar é expressão da falência de um dos 

direitos humanos fundamentais que, proclamando o direito à educação para 

toda a pessoa, inclui um constrangimento que inibe a sua realização, quando 

faz depender a igualdade de circunstâncias do mérito individual. Sendo o 

mérito resultante de um conjunto de factores que podem escapar, por vezes 

em grande parte, à vontade individual, não me parece que este seja por si um 
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critério que potencie a abertura a todos em plena igualdade. Onde está a plena 

igualdade na desigualdade de condições de acesso? 

 

 

Encontramos todo aquele autoritarismo ligado à sala de aula, mas, quando a 

rua aparece, para o António, é um espaço de fruição da vida sem grandes 

limitações: 

 

Lembro-me perfeitamente de andar descalço na rua com prazer, descalço na rua a chover e 

descalço e havia brincadeiras próprias da época, brincadeiras que não se usam actualmente, 

brincadeiras de rua lindas, muito bonitas que nos marcaram (…) 

(…) no ringue do Candal a jogar o “chilro” que era com os troços das couves galegas a fazer de 

stick e uma bola, que eram sameiras, ou eram bolas de cortiça, qualquer coisa era uma bola e, 

antigamente, até com uma casca de laranja jogávamos, uma casca de laranja a saltar na mão 

e não podia parar (…) 

 

 

Também a Maria e a Dulce evocam a rua como espaço de brincadeiras, mas 

de forma mais circunscrita, pois no caso da Maria as brincadeiras eram na sua 

rua “(…) na minha rua nós éramos muitos com idades muito próximas 10, 12 anos, não sei 

bem. Éramos bastantes e eu lembro-me daquelas brincadeiras de rua. Ainda passei essa fase 

das brincadeiras de rua.” 

e, para a Dulce, as brincadeiras começavam em casa da avó e podiam chegar 

até à rua “Tanto nós, como os nossos primos, que somos 13! Portanto era brincadeira 

pegada até com as crianças dali da rua, sempre a brincar ali.”  

 

Para o António era só a rua. 

 

 

A questão da disciplina e do conflito está completamente ausente das 

referências às brincadeiras e às convivialidades escolares, fora da sala de aula 

ninguém se portava mal, tudo corria bem, “fazíamos era aquelas brincadeiras cá fora 

no recreio; era, digamos, a ligação entre os alunos, nós criávamos actividades próprias entre 

nós mas eram espontâneas, próprias daquela altura.” 
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Já a Dulce, no séc. XXI, refere um episódio de conflito, na escola, quase como 

natural, lembro-me de andar à porrada com o meu primo lá, as crianças pegam-se e 

andávamos na mesma sala (…). Não pretendo com isto induzir alguma apologia da 

violência, mas salientar a perspectiva de uma jovem na aceitação do conflito e 

da sua vivência. 

 

Apesar de ter construído um sentido para a escola pois o que (…) pensava 

naquela altura era que a escola podia ser uma saída para obtenção de um emprego (…) e a 

maior parte dos alunos optava pelo comércio ou pela indústria (…), quando o António 

exprime o auto-conceito8 do aluno que foi, assume-se como “(…) um aluno 

mediano, mediano para o fraco”, que “não tinha assim nenhuma disciplina de que fosse 

apaixonado”, apesar de, num outro ponto da entrevista, referir que “(…) havia 

algumas disciplinas de que gostávamos imenso, uma delas era a ginástica, porque também 

metia voleibol e futebol (…).  

 

No entanto, quando se refere ao gosto pela participação, enquanto cidadão, 

tudo muda de figura porque gosta imenso de actividades e, praticando a 

participação ao longo da vida, sempre esteve envolvido em alguma coisa: 

 

(…) eu pertenci à JOC, havia a mocidade portuguesa que era do estado, com programas 

elaborados pelo estado, e havia grupos de jovens que estavam ligados à igreja, à religião 

católica a que eu pertenci. Eu com 16 anos “dava” reuniões aos mais novitos… se calhar este 

bichinho já vem dessa altura, e nós tínhamos actividades, teatro também, jogávamos as cartas, 

tínhamos actividades ao ar livre, (…) 

Eu talvez com 18 anos escrevi para o Jornal de Notícias sobre a ponte do caminho-de-ferro, no 

Arco do Prado, que tinha tijolos a cair e podiam cair em cima da cabeça das pessoas (…) era 

uma pessoa observadora e portanto já nessa altura eu participava criticamente ou nisto ou 

naquilo, e saiu no jornal. 

 

Mesmo quando esteve na guerra colonial, como nos conta 

 

No Ultramar participei em imensas actividades, eu gostava de actividades. Contribui e participei 

em muitas coisas (…) quando eu estava em Moçambique, posso-lhe dizer que nós chegámos 

                                            
8
 O auto-conceito é um conjunto de juízos, percepções e auto-avaliações que o indivíduo faz de si 

próprio, sendo influenciado pela forma como o indivíduo interpreta as suas experiências, integra os 

reforços e avaliações dos outros significativos e pelas causas que atribui aos seus comportamentos, 

nomeadamente aos fracassos. 
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lá em Novembro, no final de Novembro, e, na passagem do ano, passado um mês e tal de 

estarmos numa zona de intervenção, numa zona de guerra, no final do ano eu organizei uma 

corrida de S. Silvestre entre o quartel e a população local, eram 6 km. 

 

Passar pela escola e pela educação formal é uma necessidade para a vida, 

para ter um emprego, algo que tem que ser feito, mas por imposição social, 

exterior. A participação é também uma necessidade mas aparece como uma 

vontade individual, interior, algo que se faz em cada momento da vida. 

 

 

 

Para Maria, 27 anos, a escola, era aquele sítio onde não queria estar, todas as 

memórias chegam aqui, desde o infantário, que foi a única dos 8 irmãos a 

frequentar: 

 

Tenho vagas lembranças, mas tudo se refere a não gostar da escola, não queria ir. Mas tinha 

que ir, que remédio! Mas não gostava… 

Agora lembro-me de dois ou três episódios em que eu chorava e gritava porque não queria ir 

para o infantário. 

A minha mãe entretanto começava a arranjar as coisas, a vestir-me e a arranjar-me e eu 

gritava porque não queria ir para o infantário, já ia a chorar. No 1º ciclo foi exactamente a 

mesma coisa. Havia muitos momentos em que me sentia angustiada e que não queria ir para a 

escola… 

 

No entanto, a formação experiencial acontece quando reflectida na vida da 

Maria, quando a aprendizagem que já tinha feito no teatro da Associação, sem 

dar por nada, se cruza com ela na escola, 

 

 (…) ela [a professora] então criou comigo uma relação tal que nos entendíamos muito bem; 

porque ela falava em termos técnicos que eu comecei a perceber que já sabia aquilo tudo, 

porque o Francisco Silva, devagar, devagarinho, sem eu ter dado por ela, foi-me ensinando 

aquilo tudo, ou seja, cheguei aquela disciplina e sem ter noção anterior de que já sabia, já 

sabia aquilo tudo de trás para a frente e da frente para trás. 

(…) aí essa professora ajudou-me a valorizar-me, ou melhor a auto avaliar-me e a ver as 

minhas capacidades.  
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encontra uma motivação que, até então, não lhe era familiar 

 

Eu tinha colegas aflitinhos com direitas altas, direitas baixas, com as características do palco, e 

eu, olhava para eles, isto é fácil, para mim já fazia parte do meu vocabulário, não tinha 

dificuldade alguma em falar em termos técnicos de teatro, de palco. 

Mas ali tive noção do que já tinha aprendido aqui, porque nunca tivemos aulas, aulas teóricas, 

aulas práticas, com o Chico Silva nem com ninguém. Nós tivemos, aquilo era: - Vai para o 

palco! Obviamente que eu chegava ao palco e ele dizia que eu não tinha a voz colocada, ele 

dizia que eu tinha a voz na cabeça, parecia uma gata a miar, eu não falava. 

Como é que eu cheguei lá, não sei, mas cheguei com o Francisco Silva. 

 

E aqui, a escola ganha sentido, Maria consegue apropriar-se de um sentido 

diferente para a educação formal e informal, como complemento uma da outra, 

quando se refere às aulas de Expressão Dramática 

 

Obviamente que ela também me ensinou e obviamente que as aulas dela me ensinaram 

bastante e me enriqueceram ainda mais. 

 

Acontece aquilo que Donald Schon (cit. in Canário 1999) propõe, como 

principal evolução teórica e epistemológica no campo da aprendizagem 

experiencial: a articulação dialéctica entre os saberes adquiridos na acção e os 

saberes formalizados de natureza teórica. A prática não é apenas a simples 

aplicação da teoria, mas pode configurar um ponto de partida para uma 

situação de aprendizagem. 

 

Maria chega mesmo ao ponto de exprimir algum desencanto com a família 

porque, tendo encontrado sentido para a educação formal, “acho que eles não 

conheciam o curso, nem sabiam o que era: - O que é isso? Olhavam para mim de lado - E vais 

fazer o quê? (…) ao fim de dois ou três anos, já começa a chatear, ando-me eu aqui a esforçar, 

a marrar e eles não sabem nada daquilo que eu ando a fazer ou as dificuldades que eu tenho 

(…)” 

 

Mais ainda, quando uma competência adquirida na escola se revela útil no 

exercício da sua actividade na Associação  
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(…) nunca tinha tido um computador, aquilo que sabia era de estar na escola e ter umas 

noçõezinhas, porque era obrigada, ou já começava a ser obrigatório fazer algumas coisas em 

computador; portanto, eu tinha umas luzes mas nada de especial, embora tivesse mais luzes 

do que qualquer um dos que estavam aqui. 

 

 

A Maria foi a primeira da família a chegar à universidade, no entanto, a 

universidade não a consegue cativar por muito tempo e abandona “a faculdade, 

abandonei literalmente e se abandono a faculdade hoje estou arrependida.”  

 

Como refere a Dulce, “tenho a minha tia que ainda fez o primeiro ano de Psicologia, mas 

foi na Universidade XPTO, ou seja, é privada é um bocadinho diferente. E, mesmo ela, quando 

foi, foi totalmente sem apoios, ela era trabalhadora-estudante (…). Ou seja, as condições 

de acesso, aparecem aqui como causa do abandono. De igual modo, para a 

Dulce, as condições em que acede ao ensino superior condicionaram a forma 

como esse acesso veio a resultar (…) quando chegou a altura de eu me inscrever para 

entrar para a faculdade eu não tinha ninguém que me ajudasse porque na minha família 

ninguém tirou ou andou no ensino superior, quer dizer, tenho uma tia que ainda andou no 1º 

ano mas foi na privada e o regime é totalmente diferente.”  

As condições de acesso são uma das chaves para o sucesso escolar, não 

basta a igualdade de acesso.  

 

 

As convivialidades e as emoções conduzem Maria, importa a amizade, a 

fruição, desde cedo quando vai para o teatro com uma amiga revela: 

 

“(…) eu de 10 anos e a Susana com 11 achamos um piadão àquilo… - Isto é fixe! Eles todos a 

rirem-se em palco…  

-Vamos fazer teatro, vamos fazer teatro! Pronto, tudo isso começou a partir daí, a partir desse 

espectáculo que vimos no jardim.” 

 

 

E as amizades permanecem na Associação, tanto para a Maria (…) porque era 

aqui que eu tinha os meus amigos e amigos de anos, não eram amigos de um ano, embora me 

divertisse imenso com os meus amigos da faculdade até porque tínhamos as queimas, e 
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tínhamos não sei quê, os meus amigos de anos estavam aqui (…) Portanto, eu tinha os meus 

amigos aqui, casados, não casados, eu tinha os meus amigos aqui.” 

 

como para a Dulce, 

 

Eu acho que, os amigos que eu fiz, sei lá, nós quando andamos na escola, os amigos vão e 

vêm, são os que estão na nossa turma naquele ano e no ano seguinte são conhecidos; aqui 

não, apesar de ter havido alguns que foram e que vieram, que desistiram, voltaram, que foram 

embora, há aqueles que vêm de trás, que sempre se mantiveram cá (…) 

 

que chega a colocar “estes/as” amigos/as numa proximidade maior com a 

família, mesmo aqueles com quem menos se identifica, e atribui-lhes um papel 

de relevo na construção da personalidade 

 

(…) quando estamos de férias, praticamente não estamos com os amigos da escola, aqui não. 

Primeiro o ambiente é quase familiar, mesmo com as pessoas de quem se gosta menos, é 

quase familiar, e eu acho que os amigos são uma coisa que a partir de uma certa altura da 

nossa vida são muito decisivos na formação da própria personalidade, as companhias que 

temos, e sinto que tive influência de muitos e que hoje sou influência para outros. 

 

A Associação é sentida como um espaço de convivialidades por excelência, 

como um espaço que não adia a vida, onde as competências relacionais e 

comunicacionais se revelam da maior importância, em oposição à escola que 

aparece como um espaço à parte da vida. 

E na adolescência, a fase da vida aqui retratada, o grupo de pares, como a 

Dulce refere, é da maior importância para o processo de construção de 

identidades e da própria personalidade. 

 

 

Na primeira década do séc. XXI, a escola faz todo o sentido para a Dulce. É ela 

quem tira mais partido dos recursos que transporta da escola, desde os 

sentimentos positivos que guarda: 

Gostava, gostava. Lembro-me que só queria fazer desenhos no 1º ano (…) 

As primeiras lembranças… lembro-me das minhas professoras. 

 

ao prazer que demonstra pela participação em todas as actividades escolares 
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(…) as brincadeiras, as festas de final de ano que eu adorava, fazer o teatrinho ou a dança 

para os pais (…) 

(…) na escola, eu era muito participativa e interessava-me por saber as coisas… falhava era 

um bocadinho nos trabalhos de casa, aí era preguiçosa (risos), mas, na aula, eu estava atenta, 

ouvia e participava, vivia muito aquilo que se passava na aula. 

 

Para a Dulce o espaço da escola era mais habitado e participado nas 

diferentes valências, só não era mais, por imposição familiar, 

 

Nos primeiros anos inscrevia-me sempre naqueles corta-matos. Depois comecei a deixar, mas 

quando eles faziam dias diferentes, por exemplo o dia do inglês, eu gostava de participar 

nessas coisas. 

(…) por acaso nunca participei na associação de estudantes porque o meu pai não queria que 

eu participasse, nem me deixava ir para a escola só para estar na associação de estudantes, 

porque dizia que eu era muito revolucionária e que depois ia encabeçar movimentos e tal… 

(risos) e não participei. 

 

Quando se refere a uma professora que a marcou, a sua escolha não foi 

consensual relativamente à turma, e descreve uma imagem de exigência, com 

questões que vão para além da sala de aula, mas que ela qualifica como muito 

positivas para o seu desenvolvimento: 

A professora que mais me marcou, sem dúvida, foi a professora Fátima Ribeiro, professora de 

História, ainda é professora, ali na escola de Canidelo, onde eu andei. […] e ela é uma pessoa 

muito exigente, dura, mas que ao mesmo tempo é muito amiga dos alunos, porque ela é dura 

porque tenta picar, é a picar-nos. (…) ela fazia-nos ver o telejornal, fazia-nos perguntas. 

Portanto, eu acho que também essa parte da consciência crítica que eu desenvolvi, não se 

deve só à Filosofia, mas também a ela, com a minha preocupação com o ver as notícias com o 

saber o que é que se passa (…) deve-se muito ao empurrão que ela deu. 

 

 

Apesar das dificuldades que sentiu no acesso ao ensino superior está, “sem 

pausas, (…) no último ano de Filosofia. 

 

A Dulce equaciona também as suas condições de acesso ao ensino superior 

como o factor que a leva até à Filosofia, de forma acidental, “como não tinha 

orientação nenhuma, o que me disseram foi: - Inscreves-te em Direito e se não entrares em 

Direito inscreves-te noutro, preenches as opções todas e depois pedes transferência. Então, 
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inscrevi-me em Direito e não entrei e, como segunda opção, tinha Filosofia e depois Relações 

Internacionais, e então entrei em Filosofia”  

 

Assim mesmo, a Dulce tira partido das aptidões escolares, 

 

(…) a Filosofia revelou-se uma coisa que eu não conhecia, apesar de eu ter tido Filosofia no 

secundário, eu acho que eu não sabia o que era Filosofia no secundário, basicamente. (…) são 

coisas que me deixam a pensar e que trás muita, como hei-de dizer, influencia muito o meu 

dia-a-dia, da maneira como eu vejo as coisas (…) 

 

e liga as necessidades que sente, a partir do desempenho no teatro da 

Associação,  às aptidões da universidade que pode incorporar, 

 

(…) quando chego a Filosofia e tenho a disciplina de Estética, quando começam a falar em arte 

eu estou muito mais atenta muito mais interessada nisso por gostar tanto de fazer teatro, eu 

empenhava-me, não me limitava, mesmo eu ao andar aqui, apesar de ninguém me ensinar 

técnica nenhuma nem nada, eu desde cedo que sentia aquela vontade de encarnar a 

personagem, de aprender mais qualquer coisa e então quando vejo livros sobre isso ou quando 

vejo na televisão, sei lá, despertou muito esse meu lado de apreciar a arte, não só do teatro, 

mas depois de gostar de pintura, de gostar de escultura, de tudo. Foi a ponte. 

 

 

Quando fala da sua participação no espaço/tempo não escolar, não aparecem 

assimetrias por comparação com esta coerência com a escola: 

 

 Eu desde que entrei para o clube, entrei para o teatro dos pequenos, depois entrei para o ténis 

de mesa, que também havia aqui, eu fazia de tudo um bocado. Por exemplo, ao sábado, eu 

vinha de manhã para o ensaio dos pequenos, ia a casa e almoçava, à tarde estava aqui para o 

ténis de mesa e saía do ténis de mesa direitinha para a natação, era um dia assim… em cheio. 

Já fui catequista mas não dava para continuar, não tinha tempo. 

 

 

Encontramos aqui três percursos educativos distintos e singulares que, em 

comum, têm a valorização das aprendizagens experienciais em espaços 

informais que todos identificam também como espaços cognitivos. 

A importância que cada um atribui à educação formal parece-me inversamente 

proporcional àquela que atribuem à educação informal. Apenas a Dulce revela 
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um equilíbrio entre estas duas “forças”. Também no que diz respeito à relação 

que mantêm com o saber, o António e a Maria atribuem-lhe a importância de 

um “passaporte” para o futuro, uma inevitabilidade que têm que cumprir. A 

Dulce encontra sentido no saber em si, na sua própria construção.   
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1.3.2. Desvendar a Associação  

 

O movimento associativo em Portugal antes do 25 de Abril de 1974 foi sede de 

diversas actividades de apoio político onde as pessoas se formavam na 

militância social e política. Será simples perceber que, no contexto do regime 

fascista que se vivia em Portugal, a vida nas associações não deve ter sido 

nada fácil, quer ao nível da manutenção das actividades quer até em termos 

financeiros. Posteriormente, após a Revolução, dá-se a saída daqueles/as 

activistas que se encontravam nas associações e que passam a integrar outros 

movimentos sociais em organizações (aparentemente) mais adequadas a um 

regime democrático, como os sindicatos e comissões de trabalhadores. O 

associativismo, tradicional, entrou então numa fase de alguma indefinição e 

mesmo de enfraquecimento (Canário, 2009).  

 

Neste caso, estamos perante uma acção colectiva em prol de um bem comum, 

com base em princípios de solidariedade que representam uma outra forma de 

laço social e político (Chanial & Laville, 2009).   

 

 

 

1.3.2.1. Sempre gostei de actividades - Formas distintas de chegar à 

associação 

 

Duas formas distintas de chegar, em fases diferentes da vida de cada um/a. 

Por um lado a implicação de quem já faz parte do movimento associativo e, por 

outro lado, a forma como uma das actividades serve para cativar e despertar o 

interesse em várias jovens, levando-as até à associação. Está aqui patente a 

importância da divulgação das actividades e de levar os/as associados/as à 

colectividade, o que, como o António refere várias vezes, apesar das mais 

diversas tentativas, é muito difícil. 

 

O que traz o António ao SCC é o seu gosto “por actividades” 
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Eu sempre fui sócio, já tenho talvez 35 anos de associado da Associação e sempre gostei de 

actividades. António, 63 anos 

 

 

A Maria e a Dulce chegam ao clube bastante mais cedo, em termos de faixa 

etária, ambas com cerca de 10 anos, e vêm porque querem fazer teatro.  

 

Maria, chegou há 17 anos, veio com uma amiga mas ainda sem muita certeza 

“(…) e é então que ela me diz: - Olha lá, vamos para o teatro? …mas eu não tinha muito a 

certeza se queria aquilo ou não (…) Eu disse: - És maluca! Olha eu no palco, à frente de tanta 

gente, não, não, nem pensar. 

- À terça e à quinta temos ensaio à noite, comecem a aparecer aí.” 

 

A Dulce, chegou há 11 anos, ao grupo de teatro juvenil “(…) desde pequena que 

queria entrar, vinha ver as peças todas, era como um primo meu que anda aí, só que ele já 

anda… eu sempre vim ver tudo e depois houve uma altura, acho que foi quando entrei para o 

5º ano, que ele [o pai] acabou por me deixar entrar, a mim e à minha irmã para o teatro dos 

pequenos então ando seguidinho até agora.”  

 

 

 

1.3.2.2. Para aqui para o clube o pai ia deixando… - Uma janela de 

liberdade 

 

Para as duas jovens que chegam à associação para participar no grupo de 

teatro, o SCC, que como antes referi, é um espaço de grandes convivialidades, 

revela-se também um espaço de liberdade, maior do que qualquer outro como 

a escola, ou o grupo de amigos da rua, 

 

É assim, ele no início, ele, ele sempre foi um bocadinho rigoroso, nem nos deixava sair a mim e 

à Paula, mas para aqui para o clube ia deixando, com horários muito definidos, não podiam 

passar cinco minutos, íamos vindo (…)  

Mas claro, há 3 anos ele [o pai] entrou para a Direcção e, como começou a entender muito 

melhor a maneira como isto funciona, a nossa liberdade foi muito maior e agora a gente está 

aqui horas e horas e horas… então com o teatro, houve uma altura que eu estava cá todos os 
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dias, só não vinha à segunda, praticamente, porque não havia nada, mas de resto… Dulce, 20 

anos 

 

Como houve sempre uma relação muito boa entre mim e os meus irmãos, eu muito nova se 

saísse com as amigas do teatro, saía e eles não se importavam (…) 

 Os espectáculos e estas saídas de sábado à noite, independentemente de ser para 

espectáculos ou não, aproximam-nos muito. Maria, 27 anos 

 

 

 

1.3.2.3. Estou sempre a bater no ceguinho, se calhar o ceguinho sou eu - 

Intervenção, porquê? 

 

Do ponto de vista apresentado por Peter Singer, a abertura ao outro e o 

interesse por outras coisas que vão para além do benefício próprio, 

concretizam o que se pode designar por uma vida ética. Neste sentido, penso 

que a participação associativa predispõe os indivíduos para tal, do mesmo 

modo que a predisposição para uma vida eticamente orientada poderá conduzir 

à participação associativa.  

O “simples” facto de se equacionar a adesão a uma associação numa 

perspectiva de participação porque «alguma coisa merece ser feita» já é o 

resultado de um juízo ético (Singer, 2006).  

 

 

Quando o António decide passar para “o outro lado”, e participar activamente, 

fá-lo em resultado de uma análise critica à actuação da direcção e da sua 

perspectiva individual mas tendo em conta os/as associados/as. Está aqui 

evidente a percepção de uma necessidade de mudança e de intervenção na 

realidade: 

(…) nós na nossa vivência vamos observando aquilo que nos rodeia. 

Ah, aquilo que eu notava é que havia poucas actividades na colectividade, é evidente que o 

teatro tinha muita actividade (…) a colectividade é para ser gerida para satisfação dos 

associados, não é para ser gerida para juntar dinheiro e um dos objectivos do presidente que 

me antecedeu, […] uma das ambições dele era comprar uma viatura, mas para quê, de 9 

lugares, é bonita, é boa… mas para quê? para estar ali a dar despesa (…) 
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Eu ofereci-me numa assembleia, disse: - Eu estou disposto a colaborar com este presidente, 

se for preciso para integrar a direcção. E ele não teve alternativa senão aceitar-me como 

elemento da direcção.  

 

Penso que as motivações para a emergência de associações têm origem no 

confronto com situações que desafiam a coerência da realidade que nos 

rodeia, que tem por base os valores que nos orientam, e estão impregnadas de 

uma intencionalidade consciente, condição da acção humana, mas 

condicionada em cada momento por limites biológicos, sociais e históricos, no 

entanto as opções nem sempre são simples. 

 

A vida associativa encerra condicionamentos com contornos muito peculiares, 

porque estão em causa relacionamentos e interesses de várias ordens entre 

pessoas distintas que são potenciadores de algum conflito. Destes conflitos, 

que o António entende como resultantes da interacção na associação, deu-me 

conta quando se referiu ao presidente anterior 

 

E eu próprio, dava-me bem com esse tal presidente, esteve lá muitos anos, foi um bom 

presidente, esforçou-se, não posso negar de maneira nenhuma, mas já nessa altura eu notava 

que havia poucas actividades (…) 

 

(…) ele começou a ficar, de há uns anos para cá, muito conhecido, andava sempre com o 

teatro, era sempre chamado ao palco e falava, não sei se falava bem se falava mal, nuca o 

ouvi, também não tenho nada com me pronunciar sobre isso. 

 

(…) foi esquisito, ele que nunca se tinha recandidatado, eram precisas 2 assembleias, e ele 

depois como lhe pediam muito ele era o salvador da pátria, a partir do momento em que eu me 

candidato, foi um caso sui generis, ele anunciou que se recandidatava. 

 

 

No caso da Maria e da Dulce, as coisas acontecem de forma diferente. 

 

Para a Maria, que integra a direcção do SCC com 18 anos, apesar do choque 

inicial, “o presidente da Direcção da altura, o Zé Manel, no final da reunião pede um minuto, 

que antes de irem todos embora, já estávamos todos a arrumar cadeiras - Queria convidar a 

Maria para pertencer à direcção. Daquele ano.  
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E eu vermelha, azul, roxa, de todas as cores… - Mas porquê?  

- Ó menina porque pronto, nós achamos que a menina tem capacidades… 

Acabei por dizer que sim, mas um bocadinho na aventura” 

 

e, depois de reflectir sobre o seu percurso na associação e sobre a sua 

formação, encontra sentido para este salto, apesar dos constrangimentos 

relacionados com a presença masculina, que refiro mais adiante. Consegue 

capitalizar a sua formação escolar porque “(…) sabia também qual seria o meu papel, 

qual poderia ser o meu papel na Direcção, como animadora sociocultural (…)”, ou seja, 

entende qual pode ser o seu contributo. 

 

 

A Dulce é responsável pela secção de dança. Ora, “a dança foi assim 

acidentalmente, começou aqui acidentalmente. Eu ainda estava no teatro dos pequenos e, ah, 

eu nunca deixei o teatro dos pequenos, porque eu quando deixei de estar em palco, continuei a 

estar presente nos ensaios e ajudava nos camarins, fazia as coreografias para o teatro. Era 

técnica, passei para a equipa técnica, eu gostava muito de estar com eles! 

(…) eu tinha para aí 12 anitos quando andava aqui no teatro dos pequenos, a minha irmã e 

mais 3 amigas gostávamos muito de coreografar a Shakira, o que estava na moda na altura, 

então, começamos a juntar-nos maré em minha casa, maré aqui no clube, e o presidente na 

altura deixava-nos e a gente vinha para aqui para o salão e dançávamos as 5, mas nunca foi 

com intenção de fazer uma secção… 

 

 

As coisas acontecem mais lentamente, mas o questionamento está presente, 

pois a Dulce manifesta, em várias ocasiões, a sua preocupação com os “seus 

miúdos”: 

 

E eu sinto que, ao ter atenção ao que eles estão a fazer e ao eles estarem aqui connosco, não 

andam com outras companhias. E eu acho que alguns deles, se não estivessem estado aqui, 

porque eles antes andavam com companhias más. Por exemplo, quando não podem pagar, a 

gente fecha os olhos, quando a gente vai sair a gente diz: - Anda connosco! E eles habituam-

se a nós, em vez de andarem com companhias que os põem a fumar que os levam para outras 

vidas, andam connosco e eu sinto muito essa preocupação. 

 

Esta é uma demonstração do altruísmo que pode pautar a actuação dos/as 

empreendedores/as destas organizações (Chanial & Laville, 2009), como forma 
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de cativar os/as associados/as a participar nas actividades, deixando claro que 

o seu âmbito de actuação irá muito para além daquilo que possa ser 

vislumbrado como um benefício próprio. E ainda que estes autores afirmem um 

“impasse lógico” desta concepção, no terreno parece-me importante que estas 

questões sejam bem transparentes. Para Chanial e Laville, a solidariedade é o 

princípio de acção que deve ser considerado para se compreender a 

originalidade das actividades associativas, que ultrapassam o instrumental e o 

estratégico. 

 

 

Numa investigação realizada no final da década de 70, do séc. XX, (Lima & 

Thord, 1982), é notória uma certa regularidade na relação entre o dinamismo 

das associações e o facto de estarem em localidades economicamente mais 

desfavorecidas, o que me leva a questionar se o associativismo será também 

um outro modo de reprodução das condições socioeconómicas da comunidade 

em que se insere. As questões da reprodução social devem estar presentes na 

problematização associativa para possam ser evitadas. 

 

A Dulce tem esta preocupação sempre presente “até porque eu sei que o clube tem 

um fim social muito forte. Porque aqui é dois euros mas é praticamente um mealheiro que se 

paga para podermos comprar as roupas, mas 2 euros não é nada… Menos de duas cervejas, 

muito menos do que um maço de tabaco, por mês. É simplesmente para podermos juntar, para 

podermos comprar uma roupa, para irmos aqui e acolá… muitas vezes não chega, mas há 

pessoas aqui que, há pessoas que são de um nível médio, mas há outras que são 

extremamente carenciadas, dos meus miúdos que andam na dança.” 

 

 

Se enquanto mero associado, António reflecte criticamente o funcionamento da 

associação, quando chega à presidência dessa mesma associação, sobe uns 

degraus na hierarquia existente, a sua análise e intervenção crítica são 

também catapultadas para outro nível e é dirigida às instituições e às pessoas 

que as dirigem: Junta de Freguesia, Pelouro da Cultura da Câmara Municipal e 

Associação de Colectividades: 
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Eu debato isto, estou sempre a bater no ceguinho, se calhar o ceguinho sou eu que não 

conheço (…) Eu vejo o associativismo, não posso dizer que seja negativamente. Eu vejo o 

associativismo como se estivesse numa fase praticamente de ruptura, numa fase de 

extermínio. (…) os problemas do associativismo têm que ser discutidos com frontalidade e com 

a realidade que se vive no dia-a-dia. Antigamente choviam subsídios, caía dinheiro, pingava 

dinheiro nas colectividades e agora não. A junta de freguesia cortou 400 €, 10%, e a Câmara 

de Gaia cortou-nos 100%. (…) a nível amador, [a Câmara Municipal] não aposta nada, nada, 

nada, zero%. Eles que me digam a mim onde é que apostam (…) 

 

 

Neste novo papel as preocupações também ganham um campo mais alargado 

deixando de se confinar apenas à associação em si e aos seus associados 

mas estendendo-se a toda a problemática do associativismo. É inevitável o 

aparecimento de alguns melindres em relação à pessoa que ocupa o cargo  

 

“(…) provavelmente criei imagem negativamente, junto das entidades oficiais (…) Sei que há 

pessoas que não me olham de frente, olham-me de lado, não é, mas há pessoas que me 

encaram de outra maneira, não me meti no associativismo para isso, são consequências, é 

normal que isso aconteça.” 

 

 

Deste ponto de vista, os problemas a resolver são diários e, em grande parte, 

traduzem-se numa distinta ordem de prioridades entre as agendas políticas da 

Associação e da Câmara Municipal 

 

(…) toda a gente me diz que eu sou negativo, não sou, sou realista e é isso que eu gostava de 

discutir com o vereador do pelouro da cultura, como é que eles nos pedem para apresentarmos 

um orçamento em Fevereiro se nós nem sabemos se vamos receber o subsídio da Câmara?  

 

O que está em causa são, do meu ponto de vista, as possibilidades de agência 

que cada pessoa tem no desempenho das funções que lhe estão acometidas e 

as opções escolhidas, que não são do foro individual, mas integram um 

conjunto mais vasto que é condicionador dessas mesmas decisões. 
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1.3.2.4. Não é para aprender - Ficar pela aprendizagem experiencial 

 

As práticas de educação de adultos, em contexto informal, remontam aos 

primórdios da humanidade, na medida em que sempre aprendemos com as 

experiências do quotidiano, «através de regras sociais, de modelos de conduta, de 

formas de identificação e de rituais de iniciação» (Dubar, 2006). Encarar esta 

experiência do quotidiano como configuradora de aprendizagens, traduz, por 

um lado, que este processo é interno ao próprio sujeito e, por outro, a sua 

duração ao longo da sua vida. Mas, como acautela Rui Canário (1999), a 

experiência só é formadora se for reflectida criticamente. 

 

Em contexto associativo, a necessidade de resolver problemas é uma 

constante, e a resolução de problemas e enfrentar situações novas são formas 

de aprendizagem experiencial que se exercitam na prática do dia-a-dia. 

 

A participação activa na Associação é entendida como geradora de momentos 

de aprendizagem e de implicação, que se enquadram no campo de acção da 

educação de adultos informal. 

  

A Dulce reporta-se à relação de si com os outros, e à mudança que a 

participação associativa e o relacionamento com os outros opera em si 

(…) acho que isto despertou em mim esse lado, essa sensibilidade, ao ver as carências que 

determinados miúdos passam, que não têm nada a ver com as minhas, que são extremos 

mesmo (…)  

Portanto eu sinto-me muito virada para isso por causa das pessoas que passaram por mim 

aqui. Acho que basicamente é isso que opera em mim… e o ser mais tolerante porque eu 

tenho pessoas tão diferentes aqui, tanto crianças como adultos, eu não trabalho com adultos, 

mas estou com adultos no teatro de igual para igual para mim, convivo com pessoas tão 

diferentes que eu acho que isso me tornou mais tolerante. 

 

Está em causa uma visão do mundo que traduz uma certa leitura da realidade, 

construída a partir da relação que o sujeito estabelece com essa mesma 

realidade, das relações que estabelece com os outros e da construção de si 

próprio. Quando esta visão do mundo se transforma num ponto de partida para 

construir novas visões do mundo, quer dizer que houve um questionamento, 
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uma reflexão crítica, uma mudança que Rui Canário (1999) designa por 

aprender. 

 

Maria refere aprendizagens que representam competências relacionais, tendo 

em conta que se assume como uma pessoa com um carácter bastante tímido, 

estas experiências são para ela muito importantes, nomeadamente no 

relacionamento com os outros/as e mesmo com os/as professores/as e pares 

na escola 

Acho que o teatro fez com que eu fosse obrigada a relacionar-me com outras pessoas ter, para 

além da experiência e das vivências que tinha com os meus irmãos mais velhos, já casados já 

pais de filhos, comecei a ter essas mesmas vivências com pessoas extra família, na secção de 

teatro. 

Eu acho que isso foi uma mais-valia para que eu na escola conseguisse aceitar os professores, 

porque eu tinha mesmo vergonha também dos professores, não é, dos colegas se calhar. 

Se não estivesse no teatro, o salto ia ser mais tarde. Ia estar ali muito mais presa nas minhas 

relações com colegas com professores, acho que nesse aspecto, conviver na secção de teatro 

me ajudou muito. 

 

Mas não fica por aqui, a sua capacidade de criatividade e inovação também é 

estimulada por “Ser obrigada a desenrascar-me numa situação em que me faltam umas 

sabrinas… - O que é que eu faço? Faltam-me as sabrinas…“ e, de novo, esta 

aprendizagem em contexto informal é capitalizada no outro lado da educação, 

na escola “Ajudou-me a participar na escola, com muito mais facilidade até do que outros (…)  

 

 

O António, para quem o percurso educativo informal foi de extrema 

importância, salienta que (…) embora não precise da colectividade para nada mas eu 

tenho aprendido muito com a colectividade, tem-me sido útil, não financeiramente, antes pelo 

contrário financeiramente tenho sido prejudicado e de que maneira, mas em termos de 

desenvoltura de estofo cultural eu estou muito mais apetrechado do que estava antigamente. 

De igual modo atribui importância às aprendizagens que fez em jovem (…) eu 

disse muitas vezes que aprendi muito na juventude operária católica. Eu não posso dizer que 

não tive proveito dessa participação. 
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Ele refere a aquisição de competências relacionadas com a sua participação no 

exercício do cargo de presidente da direcção, que nunca ligou a processos de 

aprendizagem formais  

(…) a 1ª vez que subi ao palco para dizer qualquer coisa levei um papel e provavelmente, não 

me recordo, mas de certeza absoluta que o papel me tremia na mão. Hoje em dia vou ao palco, 

não tenho problema nenhum em dizer qualquer coisa sem estar preparado e isto devo-o aa 

Associação, assim como há outras coisas que devo aa Associação. Eu não preciso nada da 

colectividade mas já obtive alguma coisa da colectividade e isso é bom. 

 

Para além de entender a colectividade como um espaço de aprendizagem para 

si, confere-lhe o estatuto de espaço educativo também para os outros  

Eu gostava que os jovens se formassem, eu não sei se reparou quem é que estava a dirigir a 

reunião, sim o Leonel, isso é normal, eu fazer uma rotação na presidência da reunião para que 

comecem, não é a aprender, por uma questão de formação, para um dia mais tarde poderem 

vir a encabeçar uma lista de uma direcção e portanto foi uma das apostas que eu fiz. 

 

Aqui o António faz a distinção fundamental entre a educação formal e a 

educação informal, que ele entende ser possível implementar na Associação:  

 

“(…) para que comecem, não é a aprender,” não, não vai haver aulas sobre liderança 

de reuniões, isso é na escola. 

“por uma questão de formação, para um dia mais tarde poderem (…)” aqui vai ser para 

ver como fazemos, praticar como se faz, pensar como fazer melhor, para um 

dia poderem assumir a liderança. 

 

 

Encontrar sentido para a vida requer um descentramento do eu, uma 

preocupação com causas que ultrapassem as nossas limitações enquanto 

pequenos seres do universo e, basear a nossa existência numa vida ética é, na 

minha opinião, a forma mais segura de caminhar para o conseguir. 

No entanto, para que não transpareça apenas esta visão tão optimista, 

compreendo que há uma linha ténue entre o que pode ser este interesse para 

além do benefício próprio e ele mesmo. 
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1.3.2.5. Vocês vêm para aqui mas isto é para trabalhar! - Trabalho 

 

As referências ao trabalho aparecem de forma marginal, isto é, o trabalho não 

é um tema central mas aparece indirectamente de formas distintas. 

Apesar de ter sido directamente questionada a profissão dos pais, acaba por 

não se revelar uma informação importante por não ter sido ligada a outra 

temática nem ser utilizada como referência, positiva ou não, do futuro 

profissional de cada um/a. 

Apenas o António e a Maria se referem directamente ao trabalho e 

estabelecem uma ligação entre o trabalho e a escola. 

 

António começa cedo a trabalhar “com 16 anos, eu tinha passado do escritório para a 

fábrica (…)” e, quando regressa do Ultramar, com 23 anos, volta à mesma 

empresa à qual se refere como uma “firma muito grande, muito boa (…).E, nesta 

altura, a empresa lança-lhe um desafio “(…) fui para o escritório da parte comercial e, 

passado pouco tempo, havia necessidade de abrir uma delegação de uma das empresas do 

grupo cá no Porto e o engenheiro fez o convite a pessoas idóneas, mais velhas do que eu, e 

eles não corresponderam, tiveram receio de arriscar e eu fui para aí a 5ª ou 6ª escolha, apesar 

de eu ter 23 anos, não digo que foi heroicamente (…) aceitei o desafio.” 

Tudo isto se passa no período designado por «Trinta Gloriosos» (1945-1975), 

numa fase de industrialização. 

 

No entanto, as primeiras alusões do António ao trabalho são por referência à 

interferência que provocam na esfera da sua vida privada, na família.  

 

Primeiro, como causa da carência de afectividade familiar, “Gostava de ter uma 

segunda oportunidade para a carência de afectividade que eu tive em relação aos meus filhos 

por causa do trabalho. Falta de tempo, não foi por ambição, não, foi por profissionalismo e 

consequentemente falta de tempo. Dei pouca atenção aos meus filhos porque habitualmente 

estava virado para o trabalho” 

 

justificada pelo seu profissionalismo, que traduz a percepção da criação de 

vantagem concorrencial para a empresa onde trabalhava, tendo em conta o 

desafio que lhe tinha sido lançado “(…) comecei a trabalhar com responsabilidades 

fortes com 23 anos, comecei a chefiar a delegação de uma fábrica em Portugal, que era uma 
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fábrica que era a maior da Península Ibérica e uma das maiores da Europa e eu pertencia aos 

quadros com 23 anos e eu para não meter pessoal, para não dar despesas à empresa, nisto, 

estava a trabalhar até à meia-noite, a maior parte das vezes, quase todos os dias, e dei conta 

do recado (…)”. 

 

Mas o trabalho aparece também como espaço de conjugação de sociabilidades 

com o seu pai, “Cheguei a trabalhar com ele porque houve períodos em que havia falta de 

pessoal e eu, apesar de ter só 16 – 17 anos o meu pai às vezes chamava-me e eu ia ganhar 

algum dinheiro, muito dinheiro na altura (…) e, esse momento em que eu ia trabalhar com o 

meu pai, (…) nessa altura ainda era permitido, eu gostava, gostava de estar com o meu pai.” 

 

 

Orientado pela falta de reconhecimento, e consciente de que o trabalho 

prescrito estava muito aquém do trabalho real que desenvolvia, pelo baixo 

salário e talvez impulsionado pelos movimentos sociais e pelo ambiente que se 

viveu em Portugal após a Revolução, António pede a demissão do cargo “(…) 

veio depois o 25 de Abril e aí eu pedi a demissão do cargo que tinha porque achei que estava a 

ganhar mal (…)”. 

 

Com efeito, mais tarde, veio a constatar que o seu salário estava deveras 

desadequado e que, afinal, a empresa valorizava o seu trabalho “- Ó Marques, 

então você quer sair de uma posição tão boa, quer passar para as vendas? Não, não. Nós 

precisamos de si, vai continuar. E pronto, o seu problema do ordenado está resolvido, você vai 

passar a ganhar entre 18 a 20 contos. Quer dizer, eu passava de 11 para 20 contos! Aquilo que 

eu pensei nessa altura foi: andaram-me a roubar durante este tempo todo! E eu disse: - Não, 

não quero, eu prefiro passar para as vendas.” 

 

 

No contexto associativo, Maria é confrontada com a questão do teatro como 

trabalho logo nos primeiros ensaios, quando tinha apenas 10 anos, “- Olha que 

isto não é para a brincadeira, vocês vêm para aqui mas isto é para trabalhar! (…) Isto era para 

trabalhar, era para estar aqui” quando, o que a leva ao teatro, é precisamente a 

brincadeira “(…) eu não achava muita piada a isto, sinceramente. Eu vinha para a 

brincadeira com a Susana” 
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Mais tarde, Maria atribui à sua actividade na Associação o que Dubar designa 

por “significado do trabalho” no que diz respeito ao seu compromisso com a 

actividade e no reconhecimento de si própria pelos/as seus/suas colegas. A 

pressão do compromisso é sentida de uma forma tão intensa que Maria se 

refere às suas actividades no teatro como “trabalho”: 

(…) mas há uma altura em que eu fico farta […]farta de estar no teatro, de estar na direcção, 

de ter este compromisso, da terça e da quinta à noite, de ter o compromisso do sábado, de ter 

o compromisso de segunda-feira ou 4ª feira estar aqui para reunião, eu começo a ficar um 

bocadinho encurralada. E há essa altura em que eu fico farta, farta do compromisso.” 

 

Uma das características do trabalho é a variedade ou, por oposição, a rotina, 

que conduz à desmotivação e ao desânimo e, neste ponto, a Maria também 

assume a sua saturação “(…) estes trabalhos que estamos a fazer, estes sketches que 

estamos a fazer para mim não são novidade, o método de trabalho é o mesmo. Se calhar, 

trabalhar com outro encenador, com outra peça, com outro estilo de trabalho, já me ia dar 

muito mais gozo, se calhar já tinha mais aquela vontade de vir, aquela vontade de estar, aquela 

vontade de trabalhar, isto acaba por ser mais do mesmo!” 

 

A pressão é tal que gere o seu tempo a partir das coisas que tem que deixar 

por fazer, incluindo tarefas domésticas pelas quais é responsável: 

 

Eu para limpar o chão da casa, tenho que deixar uma acta por fazer, mas para fazer a acta, 

não posso limpar o chão da casa… E tenho a minha mãe a dizer-me: - Então esta semana não 

limpaste o pó? Não mudaste a cama? 

 

Como referi nas questões de género, não só as tarefas remuneradas passaram 

a ser realizadas pelas mulheres em acumulação às tarefas domésticas, mas 

também estas actividades que decorrem em regime de voluntariado, ou seja, 

às tarefas domésticas, pelas quais as mulheres continuam a ser responsáveis, 

acrescem todas e quaisquer outras que cada mulher possa vir a desenvolver. 

 

Para além da execução de tarefas, e da rotina inerente ao trabalho 

desenvolvido no teatro, a Maria deixa de ter tempo de lazer 

 

Nessa fase em que me sinto encurralada, em que queria sair e não podia, porque tinha 

espectáculos, porque tinha reuniões, queria ir tomar um café com uma amiga e não podia, 
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porque até namoriscava e não podia estar com o namorado, é pá, e comecei a ficar assim um 

bocadinho mesmo encurralada e não sabia para que lado é que me havia de virar… 

 

tudo isto a leva a abandonar a associação por algum tempo. E quando 

recupera este tempo de lazer e de convivialidade familiar ”- Ora bolas, agora que eu 

saí, vai tudo para lá! Quer dizer, saio eu, até já tinha mais tempo para estar com eles, em 

convívios de família que fazemos imensas vezes, então no verão, fantástico!, alguns 

familiares passaram a integrar a Associação e, por isso, têm que desistir de 

alguns dos momentos de convívio familiares. 

 

Neste contexto, o desemprego é percebido por referência às condições sociais 

dos/as associados/as, e é uma realidade neste lugar, cujas actividades 

económicas se repartem entre o turismo, a armazenagem de vinho do porto, o 

comércio e serviços “(…) ao ver as carências que determinados miúdos passam, que não 

têm nada a ver com as minhas, que são extremos mesmo, tenho pessoas que vão buscar de 

comer (…).” 

A dimensão económica está na base de muitas das questões sociais e, neste 

trabalho, não fogem a esta regra as questões abordadas.  

Esta dimensão económica assume ordens de grandeza (proporções) muito 

distintas, quando perspectivada a partir do global ou desde o local, sendo que, 

essas ordens podem ser inversamente proporcionais à exclusão que propiciam. 

Quero com isto dizer que, ainda que globalmente a dimensão económica 

esconda os pequenos dramas locais, do ponto de vista de quem os vive a 

ordem de grandeza é muito maior e o desemprego, reflexo, ou efeito de uma 

economia neo-liberalista, é disso um exemplo.  
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CONCLUSÃO 
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Não pretendi com este trabalho analisar, nem catalogar as pessoas enquanto 

sujeitos, mas sim analisar as relações que se estabelecem, categorias e 

argumentos que se mobilizam e que remetem para mundos de significados, 

permitindo a construção de formas identitárias de indivíduos que se 

reconhecem n uma causa e que possuem referências simbólicas partilhadas. 

 

Sendo as relações que os indivíduos constroem com os outros produtoras de 

formas identitárias e verificando-se uma situação de crise em dois dos espaços 

onde actualmente se passa a maior parte da vida – a escola e o trabalho – a 

identidade social e consequentemente o sentimento de pertença são 

fortemente abalados, em resultado das grandes transformações que se 

verificam naqueles espaços. Afinal, o diploma académico não conduz ao 

emprego e o emprego, quando existe, já não é para a vida. Como estas 

transformações não são livres de opacidades e ocorrem a um ritmo muito 

elevado, a adaptação e reconstrução de novas formas identitárias, que se 

produzem a partir do estabelecimento de relações sociais, não ocorre em 

simultâneo, deixando um vazio que designamos por crise.  

A existência de um outro espaço onde, a partir das relações que é possível 

estabelecer, a construção da identidade seja possível, não por oposição mas 

complementarmente, poderá talvez ajudar a ultrapassar as crises nos outros 

espaços sem que sintamos e necessidade de nos fecharmos sobre nós 

próprios (Dubar, 2006).  

 

É num contexto de crise que desenvolvi este estudo de caso. Um momento 

histórico marcado pela falta de apoio associativo e pelo desencontro sentido 

pelos dirigentes associativos entre as agendas políticas anunciadas e 

cumpridas “centralmente”. 

 

Dos objectivos inicialmente definidos, de perceber se existem interferências 

entre os percursos educativos construídos de formas distintas, do âmbito da 

educação formal à informal, parece-me ser possível aferir que os percursos 

educativos, formais e informais, se complementam e se interferem, 

transformando-se mutuamente. As formas destas interferências se revelarem e 
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constituírem momentos de criação de sentido, foram múltiplas, tal como 

revelaram as pessoas entrevistadas.  

Mas, não me parece ser possível ficar por aqui, ou seja, do trabalho realizado, 

emergiram outros questionamentos, outras asserções, que do meu ponto de 

vista se revestem de grande importância, nomeadamente a importância da 

família em todos os percursos. 

 

Este caso que estudei, reúne percursos educativos formais e informais muito 

distintos mas, de alguma forma reveladores das possibilidades de interferência 

entre eles.  

Encontrei um percurso educativo formal de nível médio, ao qual o seu autor 

apenas se refere como uma necessidade para o futuro profissional, conjugado 

com um percurso educativo informal referido como uma paralela ao longo da 

vida. Um percurso educativo formal de nível superior ainda incompleto, que se 

constrói porque a sua autora não tem outra opção, e cuja apropriação de 

sentido tem origem no percurso educativo informal, construído a partir das 

convivialidades juvenis. Por fim, um percurso educativo formal de nível 

superior, para o qual as implicações e os sentidos construídos são múltiplos, 

associado a um percurso educativo informal construído desde a juventude, que 

não se anulam nem se ocultam, mas se complementam.  

 

 

Os percursos informais revestem-se de grande importância para a vida privada 

e profissional das pessoas entrevistadas, enquanto os percursos formais 

assumem por vezes um papel secundário, ainda que mais tarde possam vir a 

ser encarados de forma diferente. No entanto, ambos os percursos ganham 

mais sentido quando se abre a possibilidade de interferência entre eles. Aqui, 

cada percurso confere sentido ao outro, apresentando possibilidades de 

complementaridade. No entanto, como alertam vários autores, referidos ao 

longo deste trabalho, há que ter em conta que não chega „passar‟ pela 

experiência para que esta passe a constituir o percurso educativo informal. A 

aprendizagem experiencial requer tempos de reflexão sobre o percurso 

realizado. 
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Do meu percurso ao longo deste trabalho, penso que a participação associativa 

ao remeter-nos para sentimentos mais filantrópicos, que nos conduzem a uma 

vida ética, permite a construção cognitiva de um percurso informal, por 

referência a um outro universo simbólico que, não substituindo nem diminuindo 

o âmbito da educação formal, mas interferindo e sendo interferido por este, 

pode contribuir para que a educação seja um processo global de 

desenvolvimento humano. Parece-me inegável a importância dos percursos 

educativos informais em todo o processo educativo. 

 

Por fim, e voltando à introdução, espero ter oportunidade de voltar a este ponto 

que não sinto como final do trabalho e partir de novo em busca de outros 

sentidos, outros percursos. 
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