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Resumo  
 

 

A presente pesquisa mobiliza histórias de vida de pessoas com pouca escolaridade, 

fomentando conhecer seus percursos de vida, seus sentimentos, ânsias e inquietudes 

que os levaram a frequentar o ensino em moldes não formais. Os interlocutores fazem 

parte do projeto da Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos 

(APEFA) que tem como foco a alfabetização de adultos e o encaminhamento para a 

certificação escolar, que é realizada posteriormente nos Centros Qualifica. A pesquisa 

fez uso de entrevistas para melhor perceber as suas trajetórias, conduzidas de modo 

a que os entrevistados tivessem vontade para responder. Grande parte dos 

envolvidos participou e contribuiu, resultando numa construção significativa e positiva 

entre a pesquisadora e os adultos. Importa clarificar que o elo já existente em 

resultado da pesquisadora ter trabalhado como voluntária no projeto APEFA ajudou 

no desenvolvimento da pesquisa. Que o projeto tem uma missão de alfabetizar e 

utilizar suas experiências como forma de integrar saberes, e que evidenciar mais nas 

tarefas realizadas e que os voluntários anseiam mais para poder apoiar os adultos. 

Durante o decorrer da pesquisa todos foram surpreendidos pela pandemia Covid-19, 

afetando as aulas com o distanciamento e internamente, gerando uma sensibilidade 

ímpar que influenciaram nos relatos. Com efeito, atribui-se a entrega de todos, seus 

percursos de vida como fonte de informação primordial na percepção da pouca 

escolaridade dos formandos e na inclusão destas experiências para a troca de 

aprendizado, saído todos mais aprendentes.     

 

Palavras-chaves: histórias de vida, ensino/aprendizagem, alfabetização, domínio da 

leitura e escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

 

This research mobilizes life stories of people with little education, encouraging them to 

know their life paths, their feelings, anxieties and concerns that led them to attend 

teaching in non-formal ways. The interlocutors are part of the project of the 

Portuguese Association for Adult Education and Training (APEFA) which focuses on 

adult literacy and forwarding for school certification, which is carried out later at the 

Qualifica Centers. The survey made use of interviews to better understand their 

trajectories, conducted in such a way that the interviewees were willing to respond. A 

large part of those involved participated and contributed, resulting in a significant and 

positive construction between the researcher and the adults. It is important to clarify 

that the link already existing as a result of the researcher having worked as a volunteer 

in the APEFA project helped in the development of the research. That the project has 

a mission to literate and use its experiences as a way of integrating knowledge, and 

that it shows more in the tasks performed and that volunteers are more anxious to be 

able to support adults. During the course of the research, everyone was surprised by 

the Covid-19 pandemic, affecting classes with distance and internally, generating a 

unique sensitivity that influenced the reports. In effect, it is attributed the delivery of 

everyone, their life paths as a source of primary information in the perception of the 

low level of education of the trainees and in the inclusion of these experiences for the 

exchange of learning, leaving all more learners. 

 

Keywords: life stories, teaching / learning, literacy, reading and writing skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 
 

 

Cette recherche mobilise les histoires de vie de personnes peu éduquées, les 

encourageant à connaître leur chemin de vie, leurs sentiments, leurs angoisses et 

leurs inquiétudes qui les ont amenées à suivre des cours de manière non formelle. 

Les interlocuteurs font partie du projet de l'Association portugaise pour l'éducation et 

la formation des adultes (APEFA) qui se concentre sur l'alphabétisation des adultes et 

le transfert vers la certification scolaire, qui est réalisé ultérieurement dans les centres 

Qualifica. L'enquête a fait appel à des entretiens pour mieux comprendre leurs 

trajectoires, conduits de manière à ce que les personnes interrogées soient disposées 

à répondre. Une grande partie des personnes impliquées a participé et contribué, ce 

qui a donné lieu à une construction significative et positive entre le chercheur et les 

adultes. Il est important de préciser que le lien déjà existant du fait que le chercheur a 

travaillé comme bénévole dans le projet APEFA a contribué au développement de la 

recherche. Que le projet a pour mission d'alphabétiser et d'utiliser ses expériences 

comme moyen d'intégrer les connaissances, et qu'il se montre davantage dans les 

tâches accomplies et que les bénévoles sont plus soucieux de pouvoir soutenir les 

adultes. Au cours de la recherche, tout le monde a été surpris par la pandémie de 

Covid-19, affectant les classes à distance et en interne, générant une sensibilité 

unique qui a influencé les rapports. En effet, il est attribué à la livraison de chacun, son 

parcours de vie comme source d'information primaire dans la perception du faible 

niveau d'éducation des stagiaires et dans l'inclusion de ces expériences pour 

l'échange d'apprentissage, laissant tous plus d'apprenants. 

 

Mots clés: histoires de vie, enseignement / apprentissage, littératie, lecture et écriture 
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Introdução 

 

 

A presente pesquisa constituiu-se de uma inquietação e sensibilização acerca 

da literacia e das preocupações que envolvem a falta de competências literárias 

para o pleno exercício da cidadania. A temática está intrínseca na história, formada 

e transformada ao longo dos anos, constituída por marcas profundas que fomentam 

ações e reflexões. Escrever sobre educação e formação de adultos requer um olhar 

sensível neste campo do saber, minhas experiências e vivências como professora e 

formadora ajudaram a compor este trabalho. 

Desse modo, a investigação procura nos percursos de vida, bem como nas 

minhas vivências, várias perspectivas sobre o ensino e a aprendizagem. Histórias 

essas que são adquiridas ao longo de suas vidas e práticas experienciais, como 

seres humanos, detentores de saberes, e que teceram seus destinos e construíram 

suas vidas. Neste caminho árduo aprendi e construí novos rumos, que me fazem 

mais forte a cada dia, e me motivam a continuar neste trajeto de “investigadora-

estudante”.  

Partindo da reflexão de Josso (2002) de que a transformação começa quando 

nos damos conta dos acontecimentos e com um olhar sensível ao que passa por 

conta da nossa participação, a educação sempre fez parte deste percurso em que 

estou inserida. Ser professora é uma aprendizagem constante e a troca com a 

educação e formação de adultos faz com que esse enriquecimento seja ainda mais 

significativo. 

Portanto, esta dissertação constrói, através de muitas conversas informais da 

observação/participação e de entrevistas semiestruturadas com diferentes 

voluntários e adultos envolvidos no projeto da APAEFA, um diálogo enriquecedor, 

que permite refletir e desvendar sobre as histórias de vida de sujeitos que estão 

inseridos em projetos de educação e formação de adultos, no intuito de perceber e 

fazer interagir, várias perspectivas sobre as suas vivências. O estudo desenvolvido, 

partindo de entrevistas e de convívios com os participantes e observação dos 

mesmos, e que favoreceram e possibilitaram um olhar reflexivo, promovem o diálogo 

e a construção de novas experiências. 
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A pesquisa aborda a temática da alfabetização de adultos e centra as suas 

ações um projeto de educação e formação de adultos, intitulando de: “Percursos de 

Cidadania: alfabetização solidária e literacia de adultos”. No que concerne à 

discursão, a entidade que permitiu este estudo e a construção da análise denomina-

se: “Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos – APEFA”.  Esta 

promove ações e oficinas, destinados a adultos com baixa literacia, construindo uma 

oportunidade de aprendizagem ao longo da vida, inclusão social e autonomia. No 

programa, os temas e os assuntos abordados estabelecem um diálogo com os 

conhecimentos e as experiências de vida dessas pessoas. 

Segundo Bondía (2002, p. 25), “é experiência aquilo que “nos passa” ou que 

nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma”,  sejam 

elas boas ou más, são o que nos faz mais fortes para enfrentar a vida, utilizando 

essas experiências como fontes de energia para continuarmos a caminhada diária 

até o fim dos nossos dias. As informações que obtive foram de grande valia e 

inestimável valor. Saber que muitos deles possuem baixa literacia e, mesmo assim, 

construíram seus destinos, criaram oportunidades e tomaram pose das ferramentas 

que tinham para seguir em frente.  

Ao longo deste processo de investigação e mergulho, algumas observações 

foram além dos percursos de vida. Durante o trajeto da observação/investigação, 

uma pandemia1, denominada: “COVID-192”, surpreendeu a todos. O projeto 

apresentou novas formas de ensino e de aprendizagem, mormente mudanças 

resultantes da solicitação de distanciamento físico. Perante o desconhecido, a 

fragilidade das pessoas foi notória. E, com isso, o apuramento dos resultados 

ganhou um novo sentido no discurso dos envolvidos, formandos ou formadores, 

cada um com a sua percepção influenciada pelos acontecimentos. 

Para tanto, o presente trabalho encontra-se organizado de forma que no 

capítulo I concernem os primeiros pensamentos sobre a temática abordada, 

momentos históricos sobre iletrismo e alfabetização de adultos em Portugal. Na 

sequencia deste capítulo, como forma de construção, discussão e de perceber o 

                                            
1
 Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, pandemia é a disseminação mundial de 

uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, 
se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. 
Retirado em Agosto 19, 2020 em https://dicionario.priberam.org/covid-19 

2
 Acrônimo do inglês coronavirus disease 2019, doença de coronavírus 2019 [ano em que a 

doença foi identificada pela primeira vez]. 

https://dicionario.priberam.org/covid-19
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outro, abordo os percursos de vida como fonte do saber. E, por sua vez, o 

enquadramento teórico que permeia a investigação.  

Por sua vez, o capítulo II corresponde à metodologia, contextualização da 

associação em que a pesquisa foi realizada, objetivos da investigação, observação e 

desenvolvimento do estudo. E para fomentar e fundamentar o trabalho, conversas 

informais, notas de terreno e análise documental compõem o contexto deste. Por 

fim, as entrevistas realizadas durante a investigação, sendo este o conteúdo base 

para promover reflexões, discussões e estudo.  

Relativamente ao capítulo III, trata-se de informar e fundamentar o local da 

pesquisa e de parceiros que dialogam sobre iletrismo e educação e formação de 

adultos. Suas ações, projetos, programas relacionados à temática da investigação e 

os valores que constroem seu mote. Posteriormente, no capítulo IV apresenta-se a 

análise dos dados e os resultados da investigação, abordando as perspectivas que 

envolvem os percursos de vida dos adultos entrevistados, apresentando 

possibilidades de levantar debates, sugestões e criticas.  Concluindo, a importância 

da educação e formação de adultos para a cidadania plena e considerações no que 

tange o desenvolvimento da investigação.   
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CAPÍTULO I – Educação e Formação de Adultos em Portugal 

 

 

“A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é 

um homem novo que só é viável na e pela, superação da contradição opressores-oprimidos, que é a 

libertação de todos.”  

(Freire, 1987)  

 

 

Com o intuito de organizar a dissertação e compreender melhor o campo de 

estudo e a interpretação das informações aqui mencionadas, neste capítulo 

apresentar-se-ão as primeiras inquietações acerca da temática da investigação. No 

decorrer desta far-se-á uma breve descrição sobre o momento histórico, no âmbito 

do problema, da educação e formação de adultos e iletrismo em Portugal. A seguir a 

importância das diversas formas de ensino (educação formal, informal e não formal) 

como forma de integrar e aprofundar os conhecimentos, juntamente com a 

construção, discussão e percepção do outro, e as implicações profundas dos 

percursos de vida desses adultos como fonte do saber. E, posteriormente, o 

enquadramento teórico que permeia a investigação.  

 

  

1.1 Analfabetismo em Portugal: momento histórico 

 

 

O Censo de 2011, revela que Portugal possui mais de meio milhão de 

analfabetos, sendo parte dessa população idosa e, a outra parcela, adultos em idade 

ativa. 

Esteves (2008) refere que, já na IV Conferência Internacional da UNESCO 

sobre a Educação de Adultos, realizada em 1985, em Paris, se consideram que a 

“eliminação do analfabetismo” era o principal desafio educativo para os Estados-

membros, sendo ele um entrave para a realização do direito à educação e ao 

desenvolvimento do indivíduo e da sociedade.  
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Também, a Comissão Europeia/EACEA/Eurydice/Cedefop (2015, p. 14) 

salienta que o “abandono precoce do ensino reduz as oportunidades no mercado de 

trabalho e o aumento das probabilidades de desemprego, desvantagens 

socioeconómicas, problemas de saúde, e ainda uma reduzida participação em 

atividades políticas, sociais e culturais”. Que os “benefícios obtidos com uma 

permanência mais longa na escola são: melhores perspetivas de emprego, salários 

mais altos, melhor saúde, menos criminalidade, melhor coesão social, custos 

públicos e sociais mais reduzidos e produtividade e crescimento mais elevados”.  

Contribuindo para o diálogo, Cavaco (2009) menciona que, na III Conferência 

da UNESCO, foi reafirmado papel estratégico da educação e formação de adultos 

para o desenvolvimento dos países, reforçando o quão fundamental é o investimento 

neste âmbito.   

Por tal motivo, a investigação inicia-se pela análise dos níveis de escolaridade 

e de outros dados retirados do último Censo 2011 sobre a população portuguesa. 

De acordo com estes dados, a taxa de analfabetismo, em Portugal, era de 5,2%, ou 

seja, quase meio milhão de pessoas sem domínio da literacia. Portugal entrou, 

assim, no século XXI com uma taxa de analfabetismo superior a média dos países 

da EU.  

Para Freire (2001), se faz “necessário, na verdade, reconhecer que o 

analfabetismo não é em si um freio original. Resulta de um freio anterior e passa a 

tornar-se freio. Ninguém é analfabeto por eleições, mas como consequência das 

condições objetivas em que se encontram” (p. 22). No que menciona à discussão, o 

analfabetismo não se trata de uma vontade própria, acredita-se que advém de 

motivos, por vezes, alheios à intensão do próprio sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 20 

A seguir, no quadro 1.1, apresentam-se estatísticas publicadas pelo INE, a 

partir do Censo 2011, que mostram as percentagens do analfabetismo em Portugal, 

a nível das regiões e continente: 

  

Quadro 1.1 Taxa de Analfabetismo (%) por Local de residência (à data dos 
Censos 2011) e Sexo; Decenal – INE, Recenseamento da população e 
habitação – Censos 2011 

Local de residência (à data dos 
Censos 2011) 

Taxa de analfabetismo (%) por Local de residência (à data dos Censos 
2011) e Sexo; Decenal 

Período de referência dos dados 

2011 

Sexo 

T: HM 1: H 2: M 

%  %  %  

PT: Portugal 5,22   3,51   6,77   

1: Continente 5,19   3,41   6,79   

2: Região Autónoma dos Açores 4,66   5,02   4,30   

3: Região Autónoma da Madeira 6,97   5,68   8,10   

 

Em 12 de maio de 2009, a Comissão Europeia reconheceu a importância da 

educação e formação de adultos, deferindo objetivos e conteúdos para este campo. 

E caracterizaram a aprendizagem ao longo da vida, como princípio essencial em 

todos os contextos (formal, não formal e informal) e contemplando todos os níveis de 

ensino, com quatro estratégias3: 

 

1. tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade uma realidade;  

2. melhorar a qualidade e a eficácia da educação e da formação;  

3. promover a igualdade, a coesão social e a cidadania activa;  

4. incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o espírito 

empreendedor, a todos os níveis da educação e da formação.  

 

 

                                            
3
 Informações oriundas das instituições e dos órgãos da União Europeia – Conclusões do 

Conselho de 12 de maio de 2009 sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia no 
domínio da educação e formação (<EF 2020) – (2009/C 119/2). 
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Comparando os dados do último Censo 2011 com os do Censo de 2001, é 

possível identificar que na região Norte de Portugal (onde ocorre a pesquisa), as 

taxas sofreram alterações positivas, conforme apresentado no quadro 1.2 a seguir:  

 

Quadro 1.2 – Taxa de analfabetismo - INE 

 

 

Entre os critérios da Comissão Europeia (2009) para a aprendizagem ao 

longo da vida, temos a participação dos adultos com baixa qualificação. Até 2020, 

uma média de pelo menos 15 % de adultos deverá participar em ações da educação 

e formação de adultos. O INE destaca a população sem nenhuma escolaridade 

entre 15 anos ou mais, quadro 1.3 a seguir: 

 

Quadro 1.3 – Proporção da população com 15 ou mais anos sem qualquer 
nível de escolaridade completo – INE 
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De acordo com o quadro 1.4 a seguir, a frequência escolar da população 

aumentou: 

 

Quadro 1.4 – Estrutura da população por nível de ensino mais elevado e 
completo, em 1991, 2001, 2011 – INE 

 

Embora as taxas de escolaridade tenham aumentado, o Relatório da 

Comissão Europeia /EACEA/Eurydice (2015), reconhece sobre educação e 

formação na Europa: alargar o acesso às oportunidades de aprendizagem, 

reconhece que 

 

“[...] entre os adultos com baixos níveis de qualificação formal, uma proporção 

considerável possui competências que se podem esperar de indivíduos que possuem 

níveis de escolaridade mais elevados. Também é certo que se podem encontrar entre 

adultos com níveis de escolaridade relativamente elevados, exemplos de níveis muito 

reduzidos de literacia e numeracia.”  

 

O analfabetismo não ficou mais circunscrito às pessoas sem o domínio da 

leitura e da escrita. Pessoas com certificação escolar também estão despreparadas 

para a vida profissional (Esteves, 2008). O analfabetismo funcional ainda é uma 

realidade. Decorrente da Covid-19, a Comissão Europeia (2020) lançou alguns 

desafios para que a educação e formação passa a ter outros olhares, referindo a 

inclusão tecnológica como um dos fatores primordiais, uma vez que o 

distanciamento físico é hoje uma questão de saúde.  
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1.2 Alfabetização de Adultos em Portugal 

 

 

A educação de adultos em Portugal passou por diversas transformações. 

Para compreender melhor, Lima (2006, p. 213) descreve um pouco da sua pesquisa 

neste campo do saber: 

 

“em suma, a educação não escolar de adultos ainda parece resistir em certos contextos 

de tipo associativo, eventualmente através de práticas inovadoras que a presente 

investigação procurou estudar. Porém, a sua condição encontra-se profundamente 

afectada pela ausência de políticas públicas específicas, por fenómenos de delegação 

políticas do Estado no terceiro sector, pela transição do cultural, recreativo e 

socioeducativo para a protecção social, pela emergência de novas associações (...) se 

orientam predominantemente de acordo com as prioridades estabelecidas pelos diversos 

programas de financiamento a nível nacional e europeu e, finalmente, pela acção de 

novas empresas de formação subordinadas às lógicas da formação vocacional contínua 

e, em certos casos, a um promissor “mercado da aprendizagem”.” 

 

Com tantas transformações, a educação de adultos ligou-se sempre a 

processos políticos, por vezes procurando lugar dentro do campo educativo. Porém, 

sob o ponto de vista de Lima é “um sector sem lugar no quadro das políticas 

educativas ou objecto de uma presença apagada e intermitente, em geral marcada 

por ausências, descontinuidades e abandonos”. (In Canário & Cabrito, 2008, p. 32)  

Tendo em vista esta relação, destaca-se: 

 

“As lógicas de promoção de um direito humano básico, da solidariedade e do bem 

comum, da justiça social, mais típicas da educação básica de adultos e da educação 

para a cidadania democrática, são confrontadas com as lógicas da empregabilidade, da 

competitividade e da emulação, com as quais muito dificilmente têm podido conviver.” 

(Idem. p. 34)  

 

Desta forma, a educação foi-se moldando às transformações governamentais 

e com isso a obrigatoriedade escolar acompanhou as reformas. Rothes afirma que: 

 

“A verdade é que a história da educação de adultos em Portugal sempre foi marcada 

pelo peso que no seu percurso, e sobretudo nas escassas medidas estatais para este 
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setor, sempre assumiu o modelo escolar, quer pelo objectivo privilegiado de colmatar os 

fracassos da escolarização inicial, quer pelos métodos adoptados, no essencial 

decalcados daquele modelo.  

Só depois da democratização do país, em 1974, o debate da política educativa para este 

subsistema reflectiu a emergência de perspectivas programáticas que, desde há 

algumas décadas, vinham sublinhando a insuficiência das respostas centradas num 

paradigma escolar e preconizado em entendimento mais ambicioso e pluriperspectivado 

da educação e adultos.” (In Lima, 2000, p. 159) 

 

 Já se sabe que a educação de adultos acompanhou as políticas 

governamentais de cada época, marcando assim etapas ao longo de todo o 

processo. Para planos de melhoria da atual situação em Portugal, no âmbito da 

educação de adultos, Cavaco (2009) revela, em seu estudo, que “no plano dos 

princípios, têm-se defendido projectos de intervenção, por vezes, pertinentes e 

inovadores, mas os resultados têm ficado aquém do previsto e desejável”. (p. 68)  

E, segundo Lima & Afonso: 

 

“Ao invés, investiu-se quase que exclusivamente em lógicas de certificação escolar e 

profissional, centradas no ensino recorrente e na formação profissional e, mais 

recentemente, em torno dos cursos de educação e formação de adultos e dos centros de 

reconhecimento, validação e certificação de competências, ambos presentemente 

objecto de expansão e de previsível formalização, com a sua integração na rede escolar 

e a sua exposição a um público muito jovem, uma vez mais ignorando as previsíveis 

dificuldades de reconhecer adquiridos a partir de vidas ainda com pouca história, de 

cidadãos formalmente considerados adultos que contraditoriamente, se caracterizam, 

não raras vezes, por uma experiência e por uma adultez socialmente obstaculizadas e 

restringidas.” (In Lima, 2006, p. 212)  

 

De certo que a educação e formação de adulto não foi valorizada, as 

propostas ficaram a desejar e a alfabetização acabou por nem entrar nas linhas de 

ação implementar, uma vez que para a realização da certificação nos centros 

qualifica os alunos tem de ter minimamente o domínio da leitura e da escrita.  

Um projeto com grande influência, que ficou conhecido pelo seu poder de 

difusão e certificação dos inscritos. Lima & Guimarães (2012, p. 22) consideram que 

 

“parece ter sido melhor sucedida a estratégia que envolvia o “passa a palavra” entre 

indivíduos com a mesma condição perante a escolaridade básica, embora não se possa 
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deixar de considerar que a mediatização das ofertas incluídas no Programa referido 

tenha levado a um conhecimento generalizado de oportunidades educativas e formativas 

dirigidas aos adultos e resultados num maior número de inscrições.”  

 

Os Centros Qualifica fazem ainda parte do processo de certificação de alunos 

pouco escolarizados. Outros projetos de educação não formal, como os das 

associações, seguem como fonte de ajuda para estes indivíduos.  

Segundo Meirieu (2002, p. 42) 

 

“O estado, em seu dever de educar a todos, deve limitar-se a organizar, deve privilegiar 

os meios de criar a unidade nacional favorecendo a adesão a valores comuns, cuja 

partilha – contrariamente à dos conhecimentos científicos, que é, de fato, sempre 

seletiva e, razão de diferenças de interesses, de aptidões e de determinações dos 

homens – é, por natureza igualitária e “alegremente” contagiosa.” 

 

O provedor da educação e formação, segundo o autor, deve partir do estado, 

privilegiando de forma macro, onde não haja distinção. A educação de adultos 

apresenta-se com vários significados no que compete às modalidades de ensino e 

educação, e com isso me aproprio do sentido mais amplo, onde Cavaco (2002, pp. 

17-18) menciona e “inclui a alfabetização, o ensino recorrente, a formação 

profissional, a educação extraescolar [...] quer sejam formais, não formais ou 

informais”. Ou seja, a educação de adultos não escolarizados acaba por ser muito 

mais abrangente. 

E com isso se delimita não só o seu sentido, mas também toda a sua 

essência, uma vez que a educação de adultos é mais abrangente em todos os 

sentidos. Partindo do pressuposto de Freire em que todos os adultos não são 

“tábulas rasas” e que possuem um vasto conhecimento, seja ele pela experiência de 

vida ou por cultura transmitida de geração em geração e pelo que alguns 

conheceram dentro das escolas, sendo que os seus percursos de vida são de suma 

importância para sua formação como indivíduo que aprende e ensina. 
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1.2.1 Caracterização e conceitos: iletrismo e educação e formação de adultos 

 

 

Começo por definir estes dois termos que por vezes, seguem com a mesma 

finalidade de forma ambígua. Canário (2013ª, pp. 32-33) ajuda a clarificar melhor os 

seus papeis dentro do campo educativo, conjuntamente com o olhar da UNESCO.  

 

“Assim, podemos verificar que a consagração do uso das expressões de “educação de 

adultos” e de “formação de adultos” está associada a duas grandes tradições que, de 

modo grosseiro, podemos designar como a tradição da “alfabetização” e a tradição da 

“formação profissional”. Na primeira tradição entronca a expressão “educação de 

adultos” que tanto pode corresponder a uma perspectiva redutora, correspondente a 

práticas escolarizadas de ensino recorrente, como, confundir-se e sobrepor-se ao 

conceito de educação permanente, entendida como a totalidade dos processos 

educativos que estão presentes ao longo de toda a vida.” 

 

Neste trabalho, a utilização conjunta dos termos “educação e formação de 

adultos” tem como significado a alfabetização de adultos pouco escolarizados e a 

certificação de adultos alfabetizados. Na pesquisa realizada por Cavaco (2009), o 

termo pouco escolarizado segue sem uma definição própria, pois estão associadas 

ao tempo, à evolução da sociedade e às exigências relacionadas com a 

obrigatoriedade escolar. Bem como o termo alfabetizados que, por sua vez, se 

refere aos alunos que detêm o domínio da leitura, da escrita e dos cálculos no dia a 

dia.  

Guedes & Loureiro (2016, p. 9) apresentam atualizações referentes às ideias 

sobre a educação de adultos apresentadas pela UNESCO na V Conferência 

Internacional sobre Educação de Adultos, realizada em 1997:  

 

“Por educação de adultos entende-se o conjunto de processos de aprendizagem, formal 

ou não, graças aos quais as pessoas consideradas adultas pela sociedade a que 

pertencem desenvolvem as suas capacidades, enriquecem os seus conhecimentos, e 

melhoram as suas qualificações técnicas ou profissionais ou as reorientam de modo a 

satisfazerem as suas próprias necessidades e as da sociedade. A educação de adultos 

compreende a educação formal e a educação permanente, a educação não formal e 

toda a gama de oportunidades de educação informal e ocasional existentes numa 
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sociedade educativa multicultural, em que são reconhecidas as abordagens teóricas e 

baseadas na prática.” 

 

Neste processo, a educação formal, não formal e informal se completam e 

agregam. Canário (1995, p. 33) define estes processos educativos a vários níveis: 

 

“Um nível formal de que o protótipo é o ensino dispensado pela escola, com base na 

assimetria professor aluno, na estruturação prévia de programas e horários, na 

existência de processos avaliativos e de certificação; 

Um nível não formal caracterizado pela flexibilidade de horários, programas e locais, 

baseado geralmente no voluntariado, em que está presente a preocupação de construir 

situações educativas “à medida” de contextos e públicos singulares. Estas modalidades 

desenvolvem-se particularmente no campo da formação de adultos, regra geral mais 

fractários a processos escolarizados; 

Finalmente um nível informal que corresponde a todas as situações potencialmente 

educativas, mesmo que não conscientes e intencionais por parte dos destinatários, 

correspondendo a situações pouco estruturadas e pouco organizadas. A animação 

sócio-cultural insere-se preferencialmente neste nível de formalização, privilegiando os 

efeitos mais do que as intenções, dando maior relevância a modalidades de auto e 

ecoformação.”  

 

Embora as modalidades educativas tenham sido assim descritas, as mesmas 

não podem ser equacionadas de uma forma fechada, pois elas se completam e 

podem fazer parte do mesmo processo educativo. Num projeto de educação e 

formação de adultos, a educação não formal e informal completam-se como forma 

de dinamizar o ensino e torná-lo mais receptivo/amigável/gratificante.  

Cavaco (2009) defende que a educação formal, informal e não formal é um 

dos meios para acelerar o processo e ajudar cada vez mais no ensino e 

aprendizagem destas pessoas. A troca de conhecimento e a construção a partir dos 

saberes amplia essa aprendizagem e evita que seja apenas um depósito de 

informações. Pese embora saber que, por muito tempo, “a escola era a única via de 

aquisição de conhecimento” considerada pelo poder político. (Cavaco, 2002, p. 27) 

Segundo Gabriel “(...) letramento, alfabetização e literacia não são conceitos 

excludentes, não competem entre si, mas também não se confundem. Não se trata 

de “ou isto, ou aquilo”, mas sim de “isto, aquilo e mais aquilo”, ou seja, perspectivas 

complementares de um objeto complexo”. (2017, p. 84)  
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Tornando assim a significação ampla, não podendo ser colocada em 

“prateleiras” que separam e organizam tudo em seus lugares.  

A escola tem seu valor e deve ser parte do processo de alfabetização, mas 

não pode ser considerada a única via de conhecimento. Quando se fala de adultos, 

o saber se dá por diversas formas. O fato de pegar um autocarro, comprar algo no 

mercado, ou conversar com alguém à espera de atendimento, já são formas de 

aprender e trocar conhecimento. E mesmo havendo escolaridade obrigatória, não se 

pode prever que o conhecimento seja adquirido da mesma forma por todos, pois 

cada um tem o seu interesse e habilidade nessa aquisição.  

Canário & Rummert (2009) complementam que os adultos são detentores de 

saber, tendo ao longo das suas vidas, no âmbito pessoal, profissional ou social, 

contribuído para a sociedade e para si próprios, afirmando que “o discurso mais 

frequente assenta na ideia de que estes indivíduos são ignorantes, incultos e 

excluídos social e profissionalmente, o que deu lugar a uma estigmatização social” 

(p. 13). Os adultos que frequentam projetos de EFA são tão capazes como 

quaisquer outros. Não se pode separar ou ignorar o seu saber, a reflexão deve fazer 

parte do processo educativo para que a aprendizagem possa ser significativa e 

principalmente interiorizada. 

A troca entre formador e formando é o essencial no ensino de adultos, pois 

ambos possuem conhecimentos, certamente distintos, académicos e da vida, 

integrando-se, sem nenhum se sobrepor ao outro. Coimbra (2011, p. 263) diz que 

“falar em aprendizagem ao longo da vida, ou num investimento contínuo em 

atividades de educação-formação, é falar, inevitavelmente, de lidar com múltiplos 

momentos de escolha numa perspectiva de (re)construção permanente de projeto(s) 

de vida”. É a partir dos percursos de vida dos adultos, que estão inseridos num 

projeto de educação e formação de adultos, que esta investigação se debruça, 

buscando refletir sobre o impacto da leitura e da escrita em suas vidas. 
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1.3 Percursos de vida como fonte do saber 

 

 

A aprendizagem na escola da vida tornou os adultos capazes de enfrentar o 

mundo, mesmo que este caminho não tenha sido fácil. A palavra acaba por ser um 

objeto quase que inanimado, pois somente as pessoas mais importantes são 

capazes de deter o seu poder. Freire (2001, p. 73) dá conta de uma fala de um de 

seus “semeadores de palavras”, denominação dada por ele, sobre a perspectiva do 

saber: 

 

“Perguntamos a um destes “semeadores de palavras”, recém-alfabetizados, por que ele 

não havia aprendido a ler e a escrever antes da reforma agrária”. 

“Antes da reforma agrária, meu amigo, disse ele, eu nem sequer pensava. Nem eu nem 

meus companheiros.” 

“Por quê?”, perguntamos. 

“Porque não era possível. Vivíamos sob ordens. Tínhamos apenas que obedecer a elas”. 

“Não tínhamos nada a dizem, respondeu enfaticamente.”  

 

O ensino da palavra é antecessor da aprendizagem e da escrita. No passado, 

as culturas, as regras de convívio, as leis, os ensinamentos e o poder estavam na 

fala e não na escrita. Tudo era transmitido de forma oral, os mais velhos do local 

detinham a fonte do conhecimento e do saber, este era proveniente da vida e das 

experiências que lhes foram proporcionadas. Valorizando e corroborando este 

pensamento, Cavaco (2009, p. 49) coloca que os 

 

“adultos pouco escolarizados são portadores de um conjunto de saberes, provenientes 

da sua experiência, que deve ser valorizado e considerado como principal recurso nos 

processos educativos-formativos que lhes são direcionados; sua experiência deve ser 

entendida como um factor de facilitação de aprendizagem e não um obstáculo, como 

fazem supor as formações inspiradas no modelo escolar.”  

  

Muitas pessoas possuem mesmo a certificação exigida nos anos em que 

frequentavam a escola, embora não tenham o domínio da leitura e escrita. Guedes & 

Loureiro (2016, p. 9) acreditam que as práticas educativas e a educação de adultos 

se misturam, tratando-se “pois de um campo de investigação que, contemplando e 
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interligando várias dimensões, visa o desenvolvimento integrado do indivíduo na 

sociedade em permanente mutação”. Tanto a sociedade se transforma, quando os 

indivíduos que nela estão inseridos, o que acontece de forma “natural” e alheia a 

vontades particulares. 

A presente investigação parte da inquietude resultante de situações ainda 

existentes de analfabetismo em Portugal, dialogando com as minhas experiências 

profissionais no campo da educação. Neste contexto é que o trabalho se desenvolve 

e tem em conta a literatura e outras pesquisas que demonstram interesse quanto ao 

tema e aos seus impactos no percurso de vida desses adultos.  

Sendo eles ativos ou reformados, a literacia é de suma importância e, 

conforme Vasconcellos (2003, p. 36) “a humanização é uma tarefa da nossa 

espécie”, nos tornando assim mais sensíveis diante do outro, criando empatia com 

as dificuldades que à primeira vista nos parecem simples, como apanhar um 

autocarro, ou complexas, como preencher um impresso em entidades públicas. 

Conforme Cavaco (2002), o analfabetismo tendo a ser definido de forma 

linear, resumindo-se a quem não possui competências de leitura e escrita, mas o 

seu significado é bem mais abrangente, devendo ser tidos em consideração fatores 

como idade, contexto histórico, social, económico e práticas profissionais. 

Deste modo, “o estudo da problemática do analfabetismo e iletrismo exige, 

antes de mais, uma análise crítica sobre o processo de construção do analfabetismo 

enquanto problema social e um distanciamento sobre as ideias pré-estabelecidas 

acerca desta temática”. (Ibidem, p. 25)  

Estudos realizados por Cármen Cavaco tendo por base uma abordagem 

biográfica, processos de formação e aprendizagem ao longo da vida, evidenciam a 

aprendizagem não formal e informal como fonte importante na aquisição do 

conhecimento. Os estudos de Marie-Christine Josso (1999, 2002) no campo dos 

percursos de vida e de Ana Benavente (1996) sobre as mudanças no campo da 

educação e formação de adultos são neste âmbito muito relevante. Do mesmo modo 

o são os estudos de Rui Canário sobre aprendizagem dentro e fora da escola, os 

modos de aprendizagem e investigação no campo da educação de adultos. E os de 

Paulo Freire, sobre alfabetização de adultos, designadamente quando menciona a 

postura crítica indispensável do sujeito em face do estudo, a visão ingênua ou 

esperta no significado do analfabetismo, evidenciando que todos possuem 

conhecimento e que devem ser levados em conta durante o percurso. 
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Sendo assim, a investigação organizou-se de forma a considerar que é 

necessária uma explanação sobre a educação e formação de adultos e os conceitos 

utilizados, levando em consideração dados e publicações citadas no decorrer do 

trabalho, juntamente com a leitura da documentação fornecida pela instituição, 

reconhecendo, como Cavaco (2002), que a aprendizagem pode ser gerada de várias 

formas, logo a educação formal, não formal e informal, está intimamente ligada, não 

podendo ser individualizadas e desintegradas umas das outras. 

Os percursos de vida e o método (auto)biográfico farão parte deste trabalho 

como instrumento de (re)pensar as formas de ensino e os formatos educativos em 

que estão inseridos. Uma vez que a educação de adultos não se dá por mera 

transmissão de conhecimentos, mas sim de trocas, pois os mesmos já possuem 

uma trajetória de vida e de ‘bagagem’ do mundo. Deste modo, Nóvoa & Finger 

(1988, p. 117) consideram que “a abordagem biográfica deve ser entendida como 

uma tentativa de encontrar uma estratégia que permita ao indivíduo-sujeito tornar-se 

actor do seu processor de formação, através da apropriação retrospectiva do seu 

percurso de vida”. Nesta trajetória, a escolha, a troca e as descobertas se 

entrelaçam, revelando uma busca por novos caminhos e oportunidades. 
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CAPÍTULO II – Metodologia 

 

 

“Quantas fontes, quantas causas de erros e de ilusão múltiplas e renovadas constantemente 

em todos os conhecimentos!”  

(Morim, 2000, p. 31) 

 

 

Neste capítulo será abordado o planeamento da investigação, bem como a 

abordagem metodológica, os objetivos e os procedimentos desenvolvidos. Uma 

reflexão a partir da observação/participação, intervenção, conversas informais e 

análise documental com o objetivo de compreender todo o contexto. Por fim, 

enfatizo as entrevistas realizadas durante o processo de construção e 

desenvolvimento da investigação. A pesquisa centrou-se no percurso de vida dos 

formandos que integram um projeto de alfabetização e literacia em EA, uma partilha 

de ideias, sonhos e pensamentos, no que respeita a educação e formação de 

adultos como fonte inesgotável do saber.  

 

 

2.1 Antigas Experiências - Novas Oportunidades 

 

 

Uma vez que quanto mais se conhece o mundo, mais ainda há para se 

conhecer e aprender. E os percursos de vida de cada ser humano podem revelar 

significativas e preciosas informações, constituindo fontes que a pesquisa tentou 

esmiuçar e delas fazer pontes com a baixa literacia e respectivas taxas de 

analfabetismo em Portugal.  

A pesquisa foi idealizada muito antes de apresentar a minha candidatura ao 

mestrado em Portugal, como atrás referi. A experiência com a EA sempre foi uma 

fonte de inspiração, até porque “ser aluno já não é apenas estar envolvido num 

processo de socialização conforme a natureza, individual ou social, das coisas, mas 
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é assumir desde logo um estatuto social que se define de per si”. (Correia, 1998, p. 

112)  

A inspiração começa no contato com educandos que têm um conhecimento 

ímpar, mas que ainda não têm, ou possuem pouco, o domínio da leitura e da escrita. 

Entretanto, procuram o conhecimento da forma que conhecem e se sentem seguros 

para falar sobre o tema. As dúvidas sobre a problemática aumentaram ainda mais 

com leituras e estudos biográficos, mostrando o universo por detrás destas pessoas, 

suas expectativas, seus sonhos, suas frustrações e suas esperanças num futuro 

diferente. 

Na medida em que estudava e descodificava as informações, vi nos 

percursos de vida desses adultos uma fonte de perguntas e respostas que seriam 

úteis para a pesquisa académica. Como podem estas pessoas resolver situações 

básicas do dia a dia, apanhar um autocarro, ler uma correspondência, interpretar as 

informações dos folhetos de mercado ou preencher impressos e assinar documentos 

de instituições públicas, por exemplo?   

 O projeto APEFA foi-me apresentado como meio de responder a estas e 

outras perguntas. A alfabetização de adultos, como objeto principal, e a promoção 

de certificação, através do encaminhamento e parceria com os Centros Qualifica, 

era um caminho fértil para buscas maiores.  

 No início gerou em mim alguma confusão, pois as diferenças que pareciam 

pequenas, uma vez que falamos a mesma língua, tornaram-se grandes no 

tratamento do ensino e alfabetização. Consequentemente, a cultura e o fato de eu 

ser mais nova que os alunos, aumentava ainda mais o abismo entre estes dois 

mundos.  

 Mediante o exposto, as dificuldades foram muitas, mas foi a vontade de dar 

certo que contribuiu de alguma forma para melhorar a vida dessas pessoas.  

Alfabetizar vai além do domínio das letras, da escrita das palavras ou da 

leitura de uma frase. É colocar o sujeito no centro da aprendizagem, edificando uma 

“pedagogia da pessoa com totalidade” (Canário, 2013a, p. 25), tendo isso a ver com 

autonomia, autoestima, respeito e sensibilidade para com o outro, empatia com a 

sua história e seu percurso de vida. E, foi através dessa experiência, que a 

investigação proporcionou outras formas de enxergar o mesmo problema. É preciso 

quebrar barreiras do passado, às vezes nem tão passado assim, identificar uma 
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maneira de ajudar no crescimento literário, nas histórias de vida dos educandos, não 

deixando de lado toda a sua essência.  

Por fim, lembrar que deve partir deles a vontade e a esperança de formação. 

O professor sozinho não ensina e o aluno sozinho não aprende, o ensino, a 

aprendizagem e o conhecimento é realizado através da troca, pois a “educação é a 

acção de uma sociedade” (Josso, in Canário & Cabrito, 2008, p. 116), sendo desta 

forma que, mesmo com dificuldades e adversidades, a magia da educação 

acontece.   

 

 

2.2 Voluntariado – Percursos de Cidadania 

 

 

Como referi antes, vim do Brasil e isso, por si só, já é um grande desafio. O 

mestrado e a investigação noutro país fazem com que medos e inseguranças 

desafiem o caminho sonhado. Aprendi que tudo o que conquistamos de forma 

empenhada, por vezes dolorosa, tende a ter os melhores resultados. Aprendi sim, e 

tenho “colhido” bons frutos.  

Conheci o projeto APEFA a partir de uma aula ministrada no meu primeiro 

ano de curso, com o professor José Manuel Almeida de Castro, onde me foi 

apresentada a proposta de educação e formação de adultos que desenvolvem. 

Segui com ideias e sonhos na “mochila” um planeamento no papel e muita vontade 

de aprender com estes adultos e com as suas histórias.  

Desse modo, procurei informações no site da associação e no mesmo há 

direcionamentos para novos cadastros de voluntários. Assim, inscrevi-me como 

voluntária no projeto de alfabetização e literacias. Os responsáveis pelo projeto 

contactaram-me para me falar sobre ele e seus métodos de trabalho. E, de forma a 

contribuir para o projeto, decidi participar, partilhar e aprender.  

O Presidente, Armando Gomes Loureiro e a Vice Presidente, Maria Antónia 

Silva Gonçalves, deram-me a oportunidade de fazer a observação/participação para 

a construção e realização da pesquisa. 

Numa das reuniões com a minha orientadora decidimos que o trabalho 

deveria deixar claro que, embora a APEFA tenha a sua importância na pesquisa, 
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não é o objeto central do tema e da análise. Pelo que, em função disso, será feita 

apenas uma breve apresentação sobre a sua história e criação e, de forma sucinta, 

serão incluídas algumas referências as entrevistas realizadas com os mesmos, de 

forma a clarificar as suas propostas. 

Assim, juntamente com os responsáveis, voluntários e alunos, segui a 

investigação, deles obtendo um conhecimento amplo sobre a educação de adultos 

em Portugal e das suas particularidades.  

Mesmo sendo brasileira e fazendo uso da língua portuguesa, de Portugal, 

sabemos que existem grandes diferenças, e isso foi enriquecedor tanto para a minha 

vida pessoal como para a académica. Cada fonética, palavra, expressão nova, fez-

me ficar mais perto dos alunos, criando uma maior ligação entre “educador-

educando e educando-educador” (Freire, 2001, p. 58). Essa troca de conhecimento 

é magnífica, pois os alunos sentem-se participantes ativos no processo 

ensino/aprendizagem e isso foi fundamental para a pesquisa. 

O projeto da APEFA decorre na Casa de Cultura de Paranhos, localizada no 

concelho do Porto, sendo destinado a combater o analfabetismo e a promover as 

literacias, assente no princípio de corresponsabilidade social e interinstitucional. 

Para viabilizar a conclusão do nível de qualificação, o projeto trabalha em articulação 

com os Centros Qualifica, através do processo de RVCC4. É de salientar que, para o 

encaminhamento aos Centros Qualifica, o aluno precisa dominar minimamente a 

leitura e a escrita, pois a proposta é que eles realizem tarefas de forma autônoma, 

algumas totalmente sem o auxilio do formador. Nesta medida, permite-se que os 

adultos possam concluir os seus percursos formativos, aumentem o seu nível de 

qualificação e obtenham a certificação. 

 

 

 

 

 

                                            
4
 O Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). Adultos, com idade 

igual ou superior a 18 anos, que pretendam dar continuidade ao seu percurso de qualificação ou que 
procurem melhorar a sua situação face ao mercado de emprego (https://www.iefp.pt/rvcc). 
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2.2.1 Observação/Participação: conhecimento de si e do mundo 

 

 

Perante o que já foi referido, esta pesquisa tem como ponte de partida a 

observação/participação. A realização da observação e participação no projeto 

decorreu durante um ano e nove meses (setembro de 2018 a junho de 2020), 

contando com as férias escolares. Porém, este ano de 2020 não foi realizado 

presencial, por inteiro, uma vez que a pandemia Corona Vírus nos obrigou ao 

afastamento. A frequência passou a ser feita uma vez por semana, a fim de 

perceber as ideias do projeto, a ligação da formação com os alunos e seus 

percursos de vida. 

Para isso, o estudo seguem uma linha investigativa de natureza qualitativa, 

com realização de entrevistas, a interação com os participantes, a escuta ativa, e a 

elaboração de notas de terreno, e a reflexão acerca dos percursos de vida. 

Conversas informais que, como já mencionado, foram criando vinculo entre a 

investigadora e os adultos, trazendo um olhar ímpar diante da complexidade do 

estudo. As entrevistas, apesar de terem um guião orientador, deixaram sempre 

abertura bastante para os entrevistados se sentirem confortáveis, Carré & Caspar 

(2001) diz que o termo “apoia a expressão do sujeito e traz elementos de 

conhecimento de si e do contexto” contribuindo e valorizando o todo. (p. 469)  

Ademais, é pertinente ponderar considerações que julgo importantes, tanto 

para a pesquisa quanto para o leitor, dado que a experiência na educação de 

adultos, na formação e no ensino, fortaleceu ainda mais o processo de entrevista 

investigação. No decorrer do texto poderão ocorrer algumas adendas pessoais em 

virtude da forte ligação ao tema proposto e ao próprio grupo. 
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2.3 Objetivos do Estudo 

 

 

Diante da problemática do analfabetismo em Portugal, a presente 

investigação tem como objetivo procurar contribuir para a sua compreensão, tendo 

por base percursos de vida dos adultos inseridos no projeto. E, a partir desses 

percursos, tentar perceber qual o impacto do não domínio da leitura e escrita e a 

perspectiva desses adultos perante os desafios do dia a dia. 

O grupo sobre o qual esta pesquisa se debruça procura novas descobertas, 

conhecimentos, aprendizagens e vivências, ou seja, “não são os homens, como se 

fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem referindo à realidade, 

os níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão do mundo”. (Freire, 1987, p. 

56)  

 

 

2.3.1 Objetivos Gerais 

 

 

A questão central deste trabalho é tentar perceber qual o impacto da leitura e 

da escrita nos percursos de vida dos formandos que estão num projeto de educação 

e formação de adultos e que foram entrevistados. Para além disso, compreender a 

importância que atribuem o ler e escrever, os sentimentos que os envolvem e as 

adversidades ao longo das suas vidas, na tentativa de suprir a falta de escolaridade. 

E com isso, propiciar a discussão sobre o analfabetismo e sobre o trabalho a 

desenvolver neste âmbito. Os percursos de vida dos formandos, a formação e a 

experiência dos voluntários formadores. 
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2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

No que concerne aos objetivos específicos: 

 

1. Descrever e tentar perceber os percursos de vida dos alunos que 

fazem parte do projeto; 

2. Sintetizar suas histórias de vida, seus percursos escolares, a 

importância da leitura e da escrita e sentimentos que envolvem ter 

literacia;  

3. Quais os impactos, positivos ou negativos, diante do não domínio da 

leitura e da escrita; 

4. Caracterização dos formandos, suas experiências no ensino de adultos 

e motivações para o projeto; 

5. Análise das informações, sugestões, críticas e dicas levando em 

consideração os feedbacks de todos os envolvidos no estudo; 

6. Percepções dos voluntários formadores entrevistados e seus olhares 

diante do projeto/formandos.  

 

No decurso da investigação, em virtude do confinamento dos formandos e 

formadores, e também pelo fato do país passar por sérios problemas de saúde 

pública, as entrevistas foram realizadas por telefone. Na verdade não só Portugal, 

mas o mundo inteiro foi tomado por uma situação onde a convivência de pessoas foi 

restringida, isso fez com que a observação e o desenvolvimento do estudo tenha 

seguido novos rumos aqui descritos no decorrer do trabalho. 
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2.4 Conversas Informais - Notas de Campo 

 

 

Durante todo o percurso da investigação deparei-me com diversas fontes de 

pesquisa, seminários, congressos e conversas informais com pessoas de valoroso 

conhecimento sobre EA. Devo salientar que a minha experiência como educadora e 

formadora, quer de jovens de ensino regular, quer de educação de adultos e 

alfabetização, fez diferença no olhar do projeto. Desde logo a sensibilidade quanto 

aos desafios encontrados pelos adultos, a forma de abordar a leitura e escrita, e o 

próprio fato de ser de outro país, contribuíram e muito para este processo.  

Compreender que são pessoas adultas, cada uma com sua particularidade e 

experiências de vida. Perceber que as abordagens no ensino devem ser 

diferenciadas caso a caso, independente do grupo ser heterogêneo. As subtilezas 

no trato fizeram grande diferença entre o aprender e continuar, ou o sentimento de 

inferioridade e desistir do projeto. Assim, o que para muitos poderia ser um 

problema, eu constatei que acabou por ser uma oportunidade de troca sincera, a 

partir dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida, que não necessariamente na 

escola regular de infância.  

O fato das expressões diferirem entre Brasil e Portugal, apreciar a cultura 

Portuguesa e sua história – contada por quem realmente viveu certos 

acontecimentos – são detalhes que não sentimos no dia a dia, mas que, na 

alfabetização, fazem a diferença como, por exemplo, a fonética de algumas letras do 

alfabeto, sendo preciso treinar os sons para ensinar as letras e as palavras.  

Ao mesmo tempo que ensinava, tenho a certeza de que aprendi imenso com 

toda essa diversidade de conteúdo, que jamais encontrarei nos livros, e mesmo que 

encontre, não terá seguramente a mesma emoção. 

Acresce que durante todo o tempo foram mantidos laços afetivos, 

ocasionando encontros, diálogos e conversas informais com todos, sem distinção, 

e/ou desrespeito pelas orientações dos responsáveis pelo projeto, designadamente 

a orientadora que acompanhou o estudo.      
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2.4.1 Análise documental 

 

 

A base utilizada para a realização da investigação foram biografias 

relacionadas e referenciado por outros autores e suas pesquisas - como fonte de 

inspiração e construção do presente trabalho, mormente teses de doutoramento e 

dissertações de mestrado disponíveis. Corroboraram assim de forma crítica as 

diversas opiniões sobre o mesmo tema. 

Houve ainda necessidade de esmiuçar textos para que a problemática 

central, histórias de vida e os impactos da literacia, textos que contemplassem a 

educação de adultos, seus percursos de vida e a importância da leitura e da escrita, 

não deixando de frisar as referências disponibilizadas em sites diversos. As 

informações úteis, citadas ou não, irão compor a lista de referências pesquisadas. 

 

 

2.5 Entrevistas 

 

 

Com o objetivo de conhecer os percursos de vida dos adultos, os guiões de 

entrevista foram elaborados de forma semiestruturada para deixar os educandos 

descontraídos e à vontade para responder abertamente, de modo não padronizado, 

e dessa forma obter a essência de cada realidade.  

Os responsáveis da APEFA discorreram sobre o projeto, suas perspectivas e 

orientações gerais no que concerne à sua construção e realização, uma vez que as 

suas experiências e os seus percursos profissionais no campo da educação e 

formação de adultos eram bastante diversos. 

Para além dois responsáveis da APEFA, foram ainda entrevistados um 

responsável do IEFP, formadores voluntários e formandos, designadamente: 

 

1. Um representante do Instituto de Emprego e Formação Profissional – 

IEFP, constituindo um contributo ímpar para a pesquisa; 
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2. Dois responsáveis da APEFA, sendo eles o Presidente da Associação 

Portuguesa de Educação e Formação de Adultos e a Vice Presidente, 

ambos prestando o melhor apoio para o bom entendimento da 

proposta e seus ideais; 

3. Cinco formadores que realizaram o trabalho de voluntariado no projeto, 

tendo alguns participado no primeiro ano e um outro somente no 

segundo. Cada um com a sua singular experiência e vivência na EA; 

4. Oito formandos que participaram na EFA, contribuindo com seus 

percursos de vida, suas perspectivas e dificuldades na questão da 

alfabetização de adultos. 

 

As entrevistas foram realizadas ao longo de todo o estudo, entre 2019 e 2020. 

Todavia, algumas foram efectuadas por telefone em virtude do acontecimento 

pandémico já mencionado.  

E porque a investigação tem por objectivo os percursos de vida dos alunos 

não foi necessária uma estrutura fixa do guião uma vez que, por vezes, as respostas 

obtidas de forma espontânea encaminhavam a investigação para outro rumo. O 

mesmo ocorreu com as entrevistas dos responsáveis da APEFA e dos voluntários, 

refletindo experiências profissionais e seus cargos. 

Já para a entrevista com o Delegado do IEFP, foi elaborado um guião 

constituído por doze perguntas. Durante a entrevista, porém, o diálogo fluiu e 

permitiu uma conversa aberta, onde surgiram outras questões acerca da EFA e as 

formações de adultos realizadas/encaminhadas pelo IEFP. 

Assim, com um guião semiestruturado e flexibilidade para perguntas e 

respostas, as entrevistas tomaram alguns rumos que não estavam previstos na 

investigação. Contudo, serviu como fonte inspiradora para novos pensamentos e 

outros moldes de ver e vivenciar a EA e a alfabetização, permitindo ainda explorar 

melhor esta temática.   

Estas casualidades serviram como um ingrediente extra para tecer uma 

verdadeira viagem aos percursos de vida destes adultos e das suas experiências. E 

de alguma forma: alinhavar os sonhos e a utopia: os desejos e as realizações; a 

troca e a aprendizagem; e, por fim, experienciar cruzamentos com outras histórias e 

saberes aliados ao ensino, na esperança de um futuro melhor.  
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As informações por este meio obtido têm por objetivo responder às questões 

da investigação, identificando e tentando perceber os vários olhares sobre a mesma 

temática. Assim como, perceber os percursos de vida destes alunos, suas histórias, 

a importância da leitura e da escrita, seus impactos e sentimentos pela falta de 

literacia, motivações em face do projeto, sugestões e críticas perante as vivências 

no decurso do processo e os feedbacks de todos os envolvidos no estudo.  

Sendo que foi solicitada a autorização de todos para a gravação da 

entrevista. Com o propósito de salvaguardar suas identidades e manter as 

informações em sigilo serão incorporados ao anexo somente os modelos de 

entrevistas. Porém, como as perguntas foram reformuladas para apreciar melhor as 

respostas, estas terão a estrutura base de início. Também as transcrições foram 

feitas seguindo o mais fiel possível as palavras, não obstante a dificuldade de 

transposição em documento. Em alguns momentos foram evitadas repetições 

exageradas, vícios de linguagem e alguns ajustes verbais para melhor 

entendimento. A ideia central dos entrevistados foi assim respeitada e fidelizada nas 

respectivas respostas, sem interferência nem manipulação da pesquisa.   

 

 

2.5.1 Equipa: Voluntários Formadores 

 

 

Durante todo o período da investigação alguns voluntários formadores 

participaram no projeto, cada um contribuindo a seu modo de forma a auxiliar o mais 

possível os educandos. Proposto e dispostos alguns a participar, foi realizada uma 

entrevista para perceber quais eram seus pensamentos, dúvidas, criticas ou 

sugestões no que tange ao voluntariado na educação e formação de adultos. 

Embora os aqui mencionados tenham autorizado, seja por escrito ou via 

áudio, esta participação na dissertação, serão salvaguardadas as identificações, 

tendo nomes fictícios como referência, de modo a preservar suas perspectivas 

perante o projeto e os próprios alfabetizandos.  

Será apresentada uma breve descrição sobre os voluntários formadores 

entrevistados que fizeram e/ou fazem parte do projeto. Os elementos apresentados 

têm como base a entrevista realizada e seus percursos de vida profissional perante 
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o trabalho realizado, a observação e a vivência. Segue na tabela 1 a caracterização 

da equipa formadora: 

 

Tabela 1 – Equipa Formadora Entrevistada 

Entrevistados Idade Escolaridade Profissão Experiências 

 

Foram 5 

voluntários 

formandos 

(entre homens 

e mulheres). 

 

Entre 34-66 

anos de 

idade. 

 

Grande parte 

com nível 

superior, 

outros com 

doutoramento 

e outrem com 

mais de uma 

licenciatura. 

 

Alguns 

trabalham e 

outros estão 

reformados. 

 

Alguns já 

trabalharam 

como 

voluntários, 

mas não 

especificamente 

na educação e 

formação de 

adultos. Outros 

com a 

educação inicial 

e outrem com 

gestão 

empresarial. 

 

 

2.5.2 Análise de Dados: saberes sobre os formandos 

 

 

Para uma maior compreensão da pesquisa apresentada, segue uma grelha 

com alguns dados dos formandos, sobre os quais a investigação se debruça. As 

informações ora apresentadas foram retiradas das entrevistas efectuadas. Foram 8 

alunos entrevistados, dos quais 5 mulheres e 3 homens, entre os 33-66 anos de 

idade. Esta diversidade, tanto no gênero como na idade, faz com que os seus 

percursos de vida e os momentos históricos tenham grande influência na sua 

escolaridade e nas suas escolhas pessoais. Embora todos os aqui mencionados 
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tenham autorizado a entrevista, escolho manter o anonimato como forma de 

preservar suas identidades, seus relatos e seus pontos de vista pessoais. 

Observações, notas de terreno e conversas informais durante o intervalo das 

aulas, tiveram também a sua relevância até finalizar a narrativa dos factos. 

Documentos sobre a instituição, estatutos, planos de intervenção, enquadramento 

do projeto, dados sobre os alunos, notas, e-mails, entre outros, também me foram 

disponibilizados. Na tabela 2 segue a caracterização dos formandos: 

 

Tabela 2 – Elementos de Caracterização dos Formandos 

 

Escolaridade 

 

Profissão 

 

Escolaridade 

dos Filhos 

 

Escolaridade 

dos Pais 

 

Entre os 

entrevistados há 

alunos que nunca 

frequentaram a 

escola regular; 

formandos com 

escolaridade; e 

outros que 

possuem 

certificação, mas 

não o domínio da 

leitura e escrita. 

 

No grupo 

selecionado há 

reformados, 

trabalhadores 

informais, 

empregadas 

domésticas e 

desempregados 

que recebem o 

subsídio da 

Segurança 

Social. Há, 

também, outros 

que possuem os 

seus próprios 

negócios. 

 

Os entrevistados 

possuem filhos, 

informaram que 

tentaram 

proporcionar-lhes 

uma escolaridade 

que eles próprios 

não conseguiram 

ter. Embora 

alguns tenham 

aproveitado e 

concluído, e 

outros não. 

 

A maior parte dos 

entrevistados 

informou que 

seus pais não 

tinham domínio 

da leitura e da 

escrita. No caso 

dos que 

possuíam, 

geralmente era o 

‘pai’. A ‘mãe’ não. 

Os que possuíam 

literacia 

influenciaram de 

forma positiva a 

formação de seus 

filhos (informação 

retirada das 

entrevistas). 
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CAPÍTULO III – Contexto da Investigação - APEFA 

 

 

“Aos esfarrapados do mundo e as que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, com 

eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam”.  

(Freire, 1987) 

 

 

Relativamente a este capítulo, trata-se de informar e fundamentar o local da 

pesquisa e de parceiros que dialogam sobre iletrismo e educação e formação de 

adultos. Suas ações, projetos, programas relacionados à temática da investigação e 

os valores que constroem o seu mote. A apresentação de um breve percurso 

histórico sobre a associação em que a investigação observação/participação 

decorreu surge como muito importante, embora a pesquisa, como já salientamos, 

não seja sobre a associação nem sobre o trabalho que desenvolve.   

 

 

3.1 Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos – APEFA 

 

 

A APEFA é uma associação apartidária, sem fins lucrativos5, que teve seu ato 

fundacional em 22 de outubro de 20116. Desenvolve a sua intervenção nos 

concelhos do Porto (Paranhos: Casa da Cultura de Paranhos; e Campanhã: Junta 

de Freguesia de Campanhã), Esposende (Marinhas: JUM; Curvos: Junta de 

Freguesia de Curvos; Esposende: Junta de Freguesia de Esposende; e Forjães: 

Junta de Freguesia de Forjães), Póvoa de Varzim (Aver-o-Mar: Centro Ocupacional 

de Aver-o-Mar; Lapa: Centro Ocupacional da Lapa; Póvoa de Varzim: Gabinete de 

Educação de Adulto da CMPVZ e Centro Ocupacional S. José de Ribamar), Balasar, 

Rates (Junta de Freguesia de Rates), Vila do Conde (Junta de Freguesia de Vila do 

                                            
5
 Informações consultadas do sítio https://apefa.org.pt/ a 19 de setembro de 2019. 

6
 De acordo com o Estatuto da Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos 

– Aprendências sua sede fica localizada no conselho e distrito do Porto.   

https://apefa.org.pt/
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Conde), Barcelos (Arcozelo: Junta de Freguesia de Arcozelo) e Mirandela (Junta de 

Freguesia de Mirandela). 

A APEFA 

 

“[...] surgiu da necessidade de criarmos alguma sensibilidade por parte da população 

portuguesa para a adesão à educação e formação de adultos. Surgiu porque não existia, 

[...] vivíamos um momento conturbado na altura. Uma vez que estávamos a sair de um 

momento de muita produção, da iniciativa novas oportunidades, que foi uma ação 

governamental muita intensa. Com a mudança de governo, na altura, houve um 

retrocesso nessa aposta das novas oportunidades. Da forma que prevíamos que 

houvesse uma desvalorização da educação, em inconcreto do reconhecimento de 

competências.” A.G. Loureiro (entrevista, 24 de janeiro de 2020) 

 

A associação tem como entidades parceiras a Junta de Freguesia de 

Paranhos, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Santa Casa de 

Misericórdia do Porto, a Fundação Manuel António da Mota, a Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico do Porto e o Centro Qualifica da Escola Artística 

Árvore. No que concerne à sua validação, o projeto-piloto está sujeito ao aval do 

Ministério da Educação, ficando responsável pela investigação do seu impacto, 

durante três anos, o gabinete de estudos e investigação da Escola Superior de 

Educação - ESE do Porto, o instituto Politécnico do Porto.  

 

“No final dos três anos existirá um relatório de avaliação feito por uma instituição do 

ensino superior, com características da investigação acadêmica.” M. A. S. Gonçalves 

(entrevista, 24 de janeiro de 2020) 

 

A APEFA realiza um projeto no âmbito da educação de adultos, intitulado 

Projeto-piloto - Percursos de Cidadania, Alfabetização Solidária e Literacias de 

Adultos. As Oficinas de Alfabetização e Literacias têm por objetivo e missão, ajudar 

e proporcionar oportunidades igualitárias de educação, formação e empregabilidade 

num espaço/território onde, só com recursos locais próprios, não seria de todo 

possível.  
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3.1.1 Contextualização do Projeto 

 

 

Destaca-se no site da APEFA um enquadramento sobre a sua intervenção no 

ensino de adultos e a aprendizagem ao longo da vida, visando: 

 

“a promoção de literacias básicas de leitura, escrita e matemáticas, conhecimento de Si 

e do Mundo, competências digitais e tecnológicas, e um desenvolvimento sociocognitivo 

e sociocultural, caminhando para o desenvolvimento no exercício efetivo da Cidadania 

nas pessoas adultas que nele participam. Pretendemos dar destaque às aprendizagens 

que colocam em diálogo e em relação os saberes escolares, culturais e artísticos com a 

vida quotidiana.” (https://apefa.org.pt) 

 

Procurando contribuir para a alfabetização e literacia dos adultos que estão a 

fazer parte do projeto, de modo a torná-los mais críticos, autônomos e cidadãos do 

mundo, a APEFA: 

 

“não se orienta por um programa já elaborado por disciplinas formais, tem um referencial 

próprio, que se vai construindo de forma interdisciplinar ao longo do processo, 

estruturando-se com a integração dos saberes e das aprendizagens das pessoas. [...] 

sendo de extrema importância valorizar essa história de vida e compreender o modo 

como o adulto se apropria das suas vivências quotidianas.” (https://apefa.org.pt)  

 

Neste quadro, a participação, e a colaboração de todos: alunos, voluntários 

formadores e dirigentes da APEFA, é reconhecida como grande importância. 

 

“Neste contexto temos que ser capazes de escutar as necessidades, interesses e 

motivações dos participantes e adaptar as atividades às condições do grupo; 

proporcionar um ambiente de confiança e empatia; promover atitudes e comportamentos 

que incentivem a participação ativa dos adultos; favorecer a aplicação/utilização imediata 

das aprendizagens realizadas e das competências adquiridas.” (https://apefa.org.pt)  

 

 

 

 

https://apefa.org.pt/
https://apefa.org.pt/
https://apefa.org.pt/
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A educação de adultos tem o seu processo formativo baseado na troca de 

conhecimentos e tendo isso em consideração,  

 

“o nosso caminho centrou-se na metodologia de Paulo Freire, onde há uma palavra 

geradora que desencadeia significados no cérebro da pessoa, que aquilo não é algo 

abstrato, porque abstratos já são os fonemas, os grafemas, toda a leitura da palavra já é 

abstrato.” M. A. S. Gonçalves (entrevista, 24 de janeiro de 2020) 

 

A partir da participação e envolvimento de todos é que o projeto segue o seu 

caminho, tendo um plano para o ensino/aprendizagem dos formandos adultos, 

composto por: 

 

“Aprender +, para adquirir novos conhecimentos, novas aprendizagens, para 

compreender melhor o mundo e conseguir uma melhor adaptação ao mundo moderno 

em que vivemos; 

Nossa vida é um percurso, ninguém aprende, nem ensina sozinho; 

Hoje é dia de..., são oficinas de diversos temas que podem ser dinamizadas pelos 

participantes e se apresentam como impulsionadores de outros saberes.” 

(https://apefa.org.pt)  

 

Provendo a participação e colaboração de todos é que o projeto tende a 

estruturar sua metodologia, proporcionando também aos educandos momentos e 

visitas a lugares de interesse comum para uma formação abrangente, ao mesmo 

tempo que do quotidiano real, formas de aprender mais, deixando a formação mais 

dinâmica e prática. 

  

“Então temos que agarrar aqui qualquer coisa que una essas pessoas todas que estão 

no mesmo contexto, portanto isso é o tema gerador, que pode ser aquilo que está 

acontecer no momento, pode ser as eleições Europeias, o desporto. Podemos pegar em 

situações diversas desde que o tema gere discussão entre todos e que todos consigam 

participar.” M. A. S. Gonçalves (entrevista, 24 de janeiro de 2020) 

 

Com base nas ideias de Freire (2001, p. 65) sobre o “tema gerador”, é que a 

APEFA procura formas de integrar os conhecimentos dos alunos com o programa de 

alfabetização de adultos, não deixando de fora a ligação entre a teoria e a prática, 

vivências reais e conhecimentos adquiridos.  

https://apefa.org.pt/
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3.1.2 Parceiros: IEFP 

 

 

O Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP – IEFP é o serviço 

público de emprego nacional. Tem por missão promover a criação e a 

qualidade do emprego e combater o desemprego, através da execução de 

políticas activas de emprego, nomeadamente de formação profissional. E de acordo 

com as suas atribuições tem por objetivo: 

 

 “a organização do mercado de emprego tendo em vista o ajustamento direto entre 

a oferta e a procura de emprego; 

 a informação, a orientação, a qualificação e a reabilitação profissional, com vista 

à colocação e progressão profissional dos trabalhadores no mercado de trabalho; 

 a qualificação escolar e profissional dos jovens e adultos, através, 

respetivamente da oferta de formação de dupla certificação e formação profissional 

certificada, ajustada aos percursos individuais e relevante para a modernização da 

economia; 

  a realização, por si ou em colaboração com outras entidades, das ações de 

formação profissional adequadas às necessidades das pessoas e de modernização e 

desenvolvimento do tecido económico; 

 o desenvolvimento dos ofícios e das microempresas artesanais, 

designadamente enquanto fonte de criação de emprego ao nível local; 

 a reabilitação profissional das pessoas com deficiência, em articulação com o 

Instituto Nacional de Reabilitação, IP.” (https://www.iefp.pt/instituicao) 

 

Para tentar perceber melhor os objetivos e responsabilidades que o IEFP tem, 

a pesquisadora foi autorizada a realizar uma entrevista com o Delegado Regional do 

Norte. Com quase 4 anos no exercício do cargo, apresentou pontos significativos 

sobre a formação, emprego e analfabetismo, missão e comprometimento no 

desempenho do serviço público de emprego e formação. E, 

 

“(...) esse esclarecimento é importante, porque nós, dependendo do Ministério do 

Trabalho e do Ministério da Educação temos esse foco, na formação como instrumental 

para encontrar ou manter um emprego”. Delegado Regional do Norte responsável 

(entrevista, 28 de outubro de 2019)  
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O IEFP tem um papel fundamental no projeto em que foi realizado a 

observação/participação, uma vez que os alunos, em sua grande maioria, foram 

encaminhados pela instituição para aumentar suas competências e lhes ser 

proporcionada uma melhor qualificação diante das exigências do mercado de 

trabalho. 

 

“Nos últimos tempos há de novo uma aposta nestas questões por razões de natureza 

social, política, mas por natureza econômica, eu diria que uma parte significativa das 

respostas ainda depende muito de iniciativas espontâneas, como aquelas em que, 

participa e observa (APEFA), que de alguma forma tem duplo efeito, tem o efeito de 

ajudar as pessoas, mas também de obrigar os políticos a irem atrás, isso parece muito 

positivo”. Delegado Regional do Norte responsável (entrevista, 28 de outubro de 2019)  

 

Visto que a maioria dos participantes não possui o domínio da leitura e da 

escrita e nem as certificações obrigatórias que, nos tempos atuais, são exigidas para 

determinadas formações ou propostas de empregos, os mesmos são encaminhados 

para o projeto, para os ajudar a ter mais autonomia e dominar a leitura e a escrita, 

sendo depois encaminhados para os Centros Qualifica, onde terão a oportunidade 

de obter as competentes certificações.  

O IEFP é  

 

“uma organização socialmente responsável, pondera, nas decisões que toma, a 

comunidade onde se encontra inserida e o meio onde se movimenta ou opera, 

considerando na sua atividade o respeito pelos direitos humanos, o investimento na 

valorização pessoal, a proteção do ambiente, o cumprimento das normas sociais e o 

respeito pelos valores e pelos princípios éticos da sociedade. O IEFP tem desenvolvido, 

ao longo dos anos, um conjunto de políticas no âmbito do que hoje se designa 

responsabilidade social, abrangendo áreas de intervenção tão diversas como a 

segurança, saúde e higiene no trabalho, a ação social complementar, o 

acompanhamento psicossocial e as iniciativas de caráter ambiental e de solidariedade. A 

experiência prática no terreno e a necessidade de clarificação dos circuitos de interação 

e de complementaridade entre as equipas intervenientes, levou à instituição do Manual 

de Responsabilidade Social do IEFP, I.P.” (https://www.iefp.pt/instituicao) 

 

O responsável do IEFP relata que não havia (no momento da entrevista) 

cursos, formações ou projeto no âmbito da alfabetização e que conta com apoios 

https://www.iefp.pt/instituicao
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externos e confiáveis, como a APEFA, para ajudar nesta qualificação específica. É 

por isso que  

 

“(...) apoiamos todas as entidades que aparecem, sejam públicas, não públicas, privadas 

ou que tenham um trabalho sério que nos mereça confiança e, por isso também estamos 

envolvidos no programa que a APEFA tem em vários sítios e com pessoas que de fato 

não tem nenhuma escolarização”. Delegado Regional do Norte responsável (entrevista, 

28 de outubro de 2019) 

 

À medida que a entrevista decorreu, foram colocados importantes fatos sobre 

a questão da educação e formação de adultos. O enquadramento e direção dos 

cursos de formação, considerando os níveis de escolaridade, as taxas de 

desemprego, as idades e suas habilitações escolares, sendo que a população 

portuguesa entre 25 e 65 anos, que possui o 12º ano, não passa dos 50%, enquanto 

noutros países da EU esses números são superiores a 90%. 

Freire (2001, p. 55) menciona que a “mera aprendizagem da leitura e da 

escrita não faz milagres. Não é ela, em si mesma, que cria empregos”. Diante destas 

palavras, a entrevista realizada vai de encontro a essa perspectiva, ou seja, a 

formação por si só não garante o emprego aos mais qualificados e com 

certificações.  

 

“Sim, o conhecimento é sempre assustador, quer para quem o têm e para que não 

tenha. Para quem o tem é assustador, pois quanto mais eu conheço mais sei que há 

coisas que não conheço e isso é profundamente assustador. O conhecimento é poder e 

o conhecimento é assustador. Do meu ponto de vista, quando mais democratizado 

estiver o seu acesso, menos ele pode ser usado como uma arma contra outra pessoa”. 

Delegado Regional do Norte responsável (entrevista, 28 de outubro de 2019) 

 

E, a partir da dominação por parte de quem detém o conhecimento em 

detrimento aos outros, é que a democratização do ensino e a valorização de todo o 

saber é importante. 
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CAPÍTULO IV - Análise dos dados: costurando encontros, pensamentos e 

ideias 

 

 

“A medial é o imediatismo de qualquer comunicação intelectual, é o problema fundamental da teoria 

da linguagem e, se se quiser chamar mágico a este imediatismo, então o problema original da 

linguagem é a sua magia.”  

(Benjamin, 1992, p. 180) 

 

 

A partir dos relatos, entrevistas e conversas informais, chega-se a uma 

reflexão acerca da importância dos percursos de vida, dando-lhes voz para 

questionar, discutir e debater. Percepcionando a verdadeira “aventura” que foi o 

percurso deste trabalho, os sentimentos envolvidos (que, tantas vezes, contribuíram 

para a investigação) a relevância dos resultados perante a comunidade académica, 

e bem assim o seu valor como forma de contributo neste campo do saber.  

Como Cavaco (2009, p. 40) reconhecer e agir seguem juntos, mantendo uma 

ligação entre “o reconhecer e ser reconhecido”. Nisso, o processo de análise dos 

protagonistas envolvidos, formandos, formadores, responsáveis APEFA e parceiros. 

Favorecendo para a construção da teia do saber, para o pensamento crítico, olhar 

reflexivo, sugestões e criticas.  

 

 

4.1 Primeiras expectativas: observação/participação 

 

 

Para Josso (1999, p. 20) “a reflexão sobre as relações entre histórias de vida 

e construção de projetos está longe de ser um tema esgotado”. Assim sendo, os 

percursos de vida geram um campo fértil para a pesquisa e para o 

ensino/aprendizagem, com a escuta sensível a fazer parte de todo o processo. 

Reconhecendo que, independente das características pessoais, seus 

percursos e motivos, são actores de seus caminhos de vida e conhecimentos 

segundo Cavaco (2009). Além disso, “implica admitir que o investigador é um 
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interveniente activo na vida social e não pode limitar-se a observar e a descrever do 

exterior os comportamentos sociais” (Ibidem, p. 41). Assim sendo, a investigadora 

propôs, da melhor forma possível, criar elos como meio de deixar todo o processo 

mais suave e atrativo. 

Confiança, autoestima, autonomia, força de vontade, são apenas alguns dos 

sentimentos pelos quais estes formandos são desafiados e/ou confrontados. Estes 

sentimentos são mencionados nas pesquisas feitas pelo educador brasileiro Paulo 

Freire (2001), contribuindo muito para a difusão de uma formação e escolarização 

baseada em pensamentos críticos, que fossem desafiantes para os educandos e 

motivador para discussões construtivas. Com isso, as práticas de leitura e escrita 

podem ser realizadas de forma dinâmica e os indivíduos envolvidos serem 

participantes ativos neste processo de ensino/aprendizagem. 

A educação de adultos pode ser caracterizada por uma grande oportunidade 

de crescimento profissional, contudo ela vai muito além de conseguir um emprego 

melhor, e a grande satisfação pessoal precede. Suas trajetórias fazem parte das 

marcas que o corpo e a alma carregam. Ensinar jovens e adultos é demasiado 

delicado, sutil e prazeroso, mas com ressalvas importantes a serem observadas. 

Segundo Freire (1987) “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os 

homens se libertam em comunhão”. 

  Foi assim que me senti neste projeto: uma libertação mútua sobre o 

conhecimento e o saber, uma visão de mundo ímpar.  

O fato da minha nacionalidade causar estranheza no início não mudou 

deveras a condição de sermos todos educandos, tudo decorrendo, de início ao fim, 

com  carinho e respeito. 

 

 

4.2 Experiências de vida: aprendendo/ensinando e ensinando/aprendendo 

 

 

Cada indivíduo evidencia em seus relatos sentimentos próprios em seus 

relatos, destacando aquilo que é mais significativo e marcante, e “do ponto de vista 

de uma teoria de formação, a produção dos objetos de saber e de conhecimento a 

partir das ações com histórias de vida é muito rica, mas também muito 
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individualizada” (Josso, 1999, p.16). E “a experiência através do itinerário que a 

constitui sempre evocará uma amostra significativa, por mais modesta que seja, da 

condição humana na diversidade extrema das suas manifestações” Boutinet (In 

Carré & Caspar, 2001, p. 191). Muito além de inspirações, são histórias reais, fatos, 

acontecimentos que deixaram marcas profundas, sejam elas positivas ou negativas, 

sob o ponto de vista dos educandos – que deles fazem parte única e 

exclusivamente, como relata: 

 

“É muito bom, isso ajuda a tirar esse fantasma que existe dentro de mim, dá mais 

liberdade, segurança para eu começar a ler sem ter medo de errar. Porque quando eu 

começava a ler achava que estava mal por causa do medo, mesmo quando falavam que 

eu lia bem. Isso me dá confiança para eu melhorar e avançar cada vez mais. (...) estava 

precisando melhorar muita a escrita.” (entrevista formando) 

 

Uma síntese das histórias de vida destes formandos é aqui descrita de forma 

a estruturar os resultados, dando significado às suas palavras como fonte viva de 

conhecimento, e também, 

 

“[...] o que nos interessa é que o individuo construa a sua memória de vida e 

compreenda as vias que o seu património vivencial lhe pode abrir: ao fazê-lo no presente 

ele está a formar-se (emancipar-se) e a projectar-se no futuro. A biografia elabora-se 

hoje, num tempo e num espaço concretos, sempre numa perspectiva retrospectiva (da 

frente para trás e nunca de trás para a frente, perdoe-se-nos a liberdade de expressão) e 

com uma preocupação teórica claramente definida.” (Nóvoa & Finger, 1988, pp. 125-126) 

 

Sustentando seus percursos e suas memórias, como base para a cidadania 

ativa, tornando-se cidadão do mundo e dono de si, valorizando suas narrativas de 

forma a evidenciá-las como contributo importantíssimo. As entrevistas e as 

respostas foram únicas e pessoais. Com um guião flexível, cada formando deu 

ênfase às histórias de maior significado nas suas vidas.  

 

“Isso é muito bom, aprender a ler e a escrever é muito bom, para mim é bom.” (entrevista 

formando) 

 

E diante das perspectivas do projeto, os alunos entrevistados/envolvidos 

expuseram livremente os seus pontos de vista sobre a relevância do mesmo. 
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“Estou a gostar do projeto e estamos a falar um bocadinho de tudo. (...) ajudou mais a 

mão, pois quando chego lá era erros em cima de erros. (...) Eu agora quando tiver o 

quarto ano eu quero ver se mudo, é uma maneira de arrumar trabalho.” (entrevista 

formando) 

 

“(...) é um tempo que uma pessoa ocupa em estar a pensar, pensa em fazer os deveres 

e é um bocadinho agradável à gente conviver, estou agradecida por isso e quero 

continuar.” (entrevista formando) 

 

“(...) aquilo para aprender é um bocado, não é uma escola em especial, mas aprende-se 

alguma coisa.” (entrevista formando) 

 

“(...) O meu nome eu não sei fazer tão bem, assim já sei fazer algumas letras só não 

conseguia fazer o nome todo sozinha, eu sabia, mas era copiar. Isso só para mim foi 

bom, mesmo assim eu não sei ler nada.” (entrevista formando) 

 

Isso fez com que a investigação tivesse um olhar sensível, atento, reflexivo e 

múltiplo, referenciado por Hoffmann (2012) para com estas pessoas, uma vez que 

voltar a estudar, procurar formas de certificação e tentar suprir a falta do domínio da 

leitura e da escrita em suas vidas não deve ter sido fácil.  

 

 

4.2.1 Competências literárias: oportunidade ou necessidade? 

 

 

Verificando que no grupo de entrevistados apenas um aluno tem menos de 45 

anos, como já referido, a obrigatoriedade escolar passou por diversas 

transformações. Tendo assim alguns a 4º ou a 6º classe obrigatórias na época.  

 

“Hoje estou reformada, estou aprender a ler com vocês, já leio um bocadinho, já junto às 

palavras, estou feliz e contente porque nunca é tarde e pronto. (...) foi de livre vontade, 

mais para aprender a ler e a escrever.” (entrevista formando) 
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E hoje, com o aumento das exigências escolares muitos já se sentem 

desmotivados a continuar. 

 

“A única coisa que eu vejo é eu aprender a escrever sem erros que é minha dificuldade, 

mas é uma coisa pessoal. Porque de futuro isso não me interessa para nada, com a 

minha idade ninguém vai me dar trabalho, com os problemas de saúde que tenho que 

não posso pegar em peso e nem esforços. (...) Quando a gente chega a minha idade 

não vale a pena criar ilusões. (...) Eu acho que o projeto devia de ser para aqueles 

jovens que, por exemplo, que estão na escola, mas... deveria ser mais para as pessoas 

que estão mesmo interessadas em aprender a ler e a escrever mais jovens. Porque com 

a nossa idade isso não nos trás qualquer benefício, trazia se fosse um jovem dos 30, 35 

até os 40 anos porque ainda tinha o futuro do trabalho. (...) intimou para eu frequentar a 

escola porque estava recebendo o subsídio desemprego fui obrigada a vir para cá.” 

(entrevista formando) 

 

“Eu já andava há tantos anos no Cerco e não aprendi nada e aí também não aprendi 

nada pela minha cabeça, já não vou lá”. E hoje diz que “(...) tenho meu filho e ele já me 

explica e sabe lê.” (entrevista formando) 

 

E as escolhas eram feitas, tanto para continuar no projeto, quanto o 

abandonar, visto que alguns alunos desanimaram com a experiência e outros saíram 

após conseguirem trabalho. Os alunos que continuaram formaram um grupo 

heterogêneo, cada um com o seu saber. Uns tinham o domínio da leitura e da 

escrita, mas com certa dificuldade, outros conheciam as letras, mas a escrita era 

apenas uma cópia, pois quando questionados não conseguiam decifrar. E ainda 

havia os que não frequentaram o processo de alfabetização desde inicio. 

 

“(...) O pouco que eu tenho e sei, foi quando cheguei a Portugal, com dificuldade, 

correndo para trabalhar, fui aprendendo, mas segui seis meses numa escola rápido para 

poder arranjar diploma para trabalhar. Voltei a ter meia dúzia de meses assim e consegui 

o diploma do sexto ano. (...) Hoje estou tentando fazer o estudo para ter mais 

conhecimento, ser uma pessoa mais culta, saber responder uma pergunta quando as 

pessoas falam, saber o conteúdo da conversa que as pessoas estão a ter, se não eu não 

posso acompanhar, não sei o significado daquela palavra que a pessoa tem mais estudo 

fala. No telejornal eu não vou acompanhar porque não sei o que estão ali a dizer, é 

baseado nisso, porque do resto hoje não me faz falta, já me fez falta, mas hoje é só para 

mim mesmo.” (entrevista formando) 
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Durante todo o percurso da investigação, quer na observação, quer nas aulas 

e entrevistas, acabei por me aperceber que a grande parte dos alunos eram 

obrigados a participar para manterem os benefícios da Segurança Social. Sendo 

que, dessa forma, nada daquilo não lhes parecia favorável, faltando-lhes 

espontaneidade e ficando apáticos.  

 

“(...) fui obrigado, tinha que ir pronto (...) mas eu também queria ir (...) Eu acho 

interessante, é bom para nos ajudar (...) acho bom para a pessoa aprender.” (entrevista 

formando) 

 

Por outro lado a obrigatoriedade é o único fator que os prende ao projeto, não 

ficando margem para irem às aulas, apesar de disponíveis. Isso se reflete na 

aprendizagem e até mesmo no convívio de grupo, apesar de todos se relacionarem 

bem, alguns por falta de interesse, acabam desestabilizando o restante que deseja 

continuar. 

 

“(...) sou obrigada a fazer se não cortam. (...) fundo do desemprego.” (entrevista 

formando) 

  

De fato a relação com o ensino contém diversas visões sobre o mesmo 

prisma, para alguns voltarem às salas de aula é um contributo, eleva a autoestima, 

proporciona mais confiança e mais autonomia. E isso era visto e confirmado em 

suas presenças frequentes e nas tarefas realizadas com atenção e capricho.  

 

 

4.2.2 Novas oportunidades: recontar o passado, planear o futuro 

 

 

Sob o mesmo ponto de vista, a investigação e a observação obtiveram 

resultados bem semelhantes, tanto ao nível profissional e seus certificados 

escolares a atingir, como na intervenção familiar. O percurso de vida dessas 

pessoas precisa fazer parte da sua formação. Seus conhecimentos, saberes e 
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experiências estão intimamente ligadas aos conteúdos, às respostas, às palavras e 

aos discursos que evidenciam.  

 

“(...) acho que foi por causa dos meus pais, meu pai depois faleceu e minha mãe estava 

sempre em casa, não trabalhava nem nada, ela com saudades dele também foi logo a 

seguir, logo no mês seguinte e fiquei assim. Eu fiquei sozinho, meus irmãos já estavam 

casados também nesta altura e eu estava com eles (...) Acontecem coisas que não 

devem acontecer, com a minha fragilidade, minha doença (...) sou uma pessoa de rua.” 

(entrevista formando) 

 

“(...) não fui na escola porque naquele tempo não era obrigatório. E a minha mãe achava 

que as raparigas não precisavam ir à escola. E sua mãe hoje “dizia que eu estava 

maluca” por voltar a estudar.” (entrevista formando) 

 

Relatos que mostram a influência da família na formação destes indivíduos 

quer positiva, quer negativamente:  

 

(...) uma mágoa muito grande, porque meu pai sabia ler e escrever, minha mãe não. Não 

tiveram um bocadinho de bom senso, eu não digo para a universidade porque não era 

fácil, mas dá o mínimo que é adequado para dar a um filho quando põe no mundo, não 

tivemos, nem eu nem minha irmã. (...) com o tempo a gente vai crescendo e percebendo 

das coisas, eu acho que foi pela ignorância, eles não tinham noção que por os filhos na 

escola que isso ia ser útil para mais tarde para esse filho. Acho que eles não tinham 

ideia que isso ia afetar bastante. Eu acho, porque foi coisa que não tive oportunidade e 

hoje também já não consigo porque eles já não estão vivos.” (entrevista formando) 

 

“Meu falecido pai dizia muitas vezes quando fugia da escola que tu vai se arrepender 

muito, quando for adulto vai precisar muito da escola por causa do trabalho, era alguma 

coisa assim, e ele tinha razão. Eu não queria ir para a escola, quer dizer, fugia da escola, 

e ainda vais te arrepender muito (...) Vais puxar pelas orelhas, vais te lembrar de mim, 

por acaso ele dizia muito isso.” (entrevista formando) 

  

Cavaco (2009, p. 211) descreve na sua pesquisa que:  

 

“Os adultos consideram que poderia ter tido outras oportunidades, principalmente, a 

nível profissional, se possuíssem escolaridade mais elevada. Quanto aos factores de 

abandono escolar, a maioria menciona as imposições familiares, decorrentes da 

necessidade de inserção precoce no mundo do trabalho.”  
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Perante estas descrições, vemos a importância da família na formação dos 

indivíduos e nos seus percursos de vida. “O indivíduo alimenta-se do seu tecido 

familiar e não é por isso surpreendente que as exigências e os modelos da família 

contribuem fortemente para estruturar a relação dos indivíduos com o saber e a 

escola”, como sustenta o autor (Charlot, 2009, p. 214). E Cavaco (2002, p. 16) 

completa “os percursos formativos destas pessoas estão intimamente influenciados 

pelo contexto histórico, social, político, económico e territorial”. Contudo, mesmo 

com as adversidades da vida, sem apoio familiar e financeiro alguns voltaram a 

estudar como forma de realização pessoal. O fato de ultrapassar mais essa barreira 

faz com que se sintam cada vez mais interventivos socialmente. 

 

“Algumas dificuldades, mas (...) eu nunca tive quem me dissesse, mas já senti isso 

quando vou fazer alguma coisa, quando vou à loja do cidadão e quero explicar a 

qualquer pessoa o significado, o que esta ali escrito e depois eu fico assim, eu até digo a 

pessoa, eu fico triste, mas digo a pessoa que não sei ler , demoro muito tempo para 

dizer uma palavra que tenho que juntar as letras e escrever, eu digo até que certas 

pessoas que andava que andava a aprender e as pessoas diziam: - vá a luta, a idade 

não interessa.” (entrevista formando) 

 

Cabendo realçar que o domínio da leitura e da escrita vai além de uma 

certificação escolar, até porque muitos possuem o certificado, mas não as 

competências do mesmo. 

  

 

4.3 Do ensinar ao aprender: perspectivas dos voluntários entrevistados 

 

 

Um dos grandes pensamentos difundidos por Freire (2003) foi que “ninguém 

ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 

ignoramos alguma coisa.” E isso não se restringe ao campo do ensino, mas também 

nas escolhas que são feitas diariamente. A sensibilidade e a preocupação para com 

essas pessoas motivaram este projeto, em especial perceber, através de seus 

percursos de vida, o retorno ao ensino.  
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Freire (2001, p.19) deixa claro que:  

 

“Mais que escrever e ler que a “asa é da ave”, os alfabetizandos necessitam perceber a 

necessidade de um outro aprendizado: o de “escrever” a sua vida, o de “ler” a sua 

realidade, o que não será possível se não tomam a história nas mãos para, fazendo-a, 

por ela serem feitos e refeitos.”  

 

Assim, de forma construtiva, os formandos colocavam em pauta a questão do 

material utilizado e como o mesmo era aplicado, tarefas que lembravam do ensino 

infantil.  

 

“(...) nós tentamos seguir os métodos ligados a educação de adultos que tem a ver com 

uma aprendizagem associada ao dia a dia, a utilização da língua em contexto oral e não 

o método clássico de educação e formação ligada à escola, o ensino da língua e 

aprendizagem das crianças.” (entrevista voluntário-formador) 

 

“(...) as pessoas quando estão pela primeira vez em qualquer lado mesmo que saiba 

muito fazem sempre papel de desconfiados, se tiverem este jeito de se manterem 

presente e não se comunicarem, não tem haver com isso, a meu ver os ganhos não 

correspondem aos resultados, os resultados não correspondem ao esforço que nós 

temos.” (entrevista voluntário-formador) 

 

As aulas devem, ou deveriam, criar meios de integração com suas realidades, 

suas experiências e seus pensamentos. Abrindo um leque de possibilidades, 

repertório para que assim pudessem adquirir conhecimentos, competências 

profissionais e reflexão a partir dos seus percursos de vida.  

 

“(...) no inicio eu achei que era muito complexo (...) achava que a necessidade deles era 

muito mais básica, era mesmo começar pelas primeiras letras, pelos primeiros 

algarismos, mas a verdade é que eles também são adultos, tem muita coisa que eles 

sabem, eles têm vida, eles têm vivencias, eles têm experiências de vida e se calhar 

agarrando nisso e projetando para o ensino local poderá resultar porque eles não podem 

ser alheios a tudo (...) a minha sugestão tinha sido sempre coisas mais simples e que 

tivesse mais trabalho prático, que eles gostam mais de trabalho prático do que a teoria, 

mas nós não podemos dissociar as duas coisas porque são adultos não é?” (entrevista 

voluntário-formador) 
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“Para eles acho que é uma grande oportunidade para aproveitar, aprender, se formarem, 

para futuramente, eventualmente as pessoas mais novas, de conseguirem algum 

emprego melhor, digamos assim. E para mim também é para ajudar, porque gosto de 

ajudar e também para me manter ocupada, conhecer pessoas diferentes, trabalhar 

alguma coisa.” (entrevista voluntário-formador) 

 

E que saber ler e escrever estão intimamente ligados aos saberes que 

adquiriram ao logo de toda a sua vida, que contribuíram tanto quanto as pessoas 

com literacia e seus certificados.  

 

 

4.3.1 Motivação: para descobrir é preciso relacionar-se 

 

 

Parti nesta jornada com o propósito de realizar a pesquisa, aprender mais 

sobre a educação e formação de adultos em Portugal, e conhecer o projeto que tem 

essa proposta. Cada indivíduo neste percurso possui uma história, experiência e 

perspectivas de vida, a busca pelo conhecimento é entendida de várias formas, mas 

compreendem que sem a sua vontade não há avanços. Refletir acerca dos 

conhecimentos desses adultos não escolarizados, termo esse escolhido por Cavaco 

(2002), faz com que pensemos um pouco mais nos seus percursos de vida. Este fio 

condutor faz com que estes adultos se sintam mais motivados e que continuem a 

acreditem que são capazes de muito mais.  

De tal forma que foi necessário fazer um trabalho de motivação envolvendo 

toda a equipa para mostrar que “quanto mais o individuo se percebe como actor das 

suas escolhas mais a sua motivação a agir aumenta”. (Carré & Caspar, 2001, p. 

298)  

 

“Eu sinto uma necessidade que aquilo tenha algum sucesso dentro das limitações (...) 

sinto que de fato o ideal é que ele tivesse sucesso e prolongamento, sobretudo com 

pessoas interessadas porque sem interesse, em todo lado mundo é assim, sem 

interesse tudo que fizer é difícil. Eu noto que o interesse é relativo.” (entrevista 

voluntário-formador) 
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Os voluntários formadores foram selecionados de forma a contribuir com seus 

conhecimentos, para o que se inscreveram no site da associação, sem qualquer 

remuneração. Muitos dos voluntários que passaram pelo projeto não tinham 

nenhuma experiência no campo da educação e formação de adultos e didática de 

alfabetização. 

 Segundo o autor Jansen: 

 

“Isto implica que a identidade de profissional dos educadores de adultos não depende 

tanto das capacidades técnicas e dos conhecimentos específicos que são característicos 

da sua profissão, mas que mais significativas é a articulação de um modo singular de 

“estar no mundo” – uma “forma de vida” peculiar – expresso e compartilhado no seu 

vocabulário e nas suas práticas.” (In Lima, 2000, pp. 43-44) 

 

Todavia, pese embora estes educadores não terem formação na área, 

tentaram da melhor forma possível se inteirarem, procurando meios de estudos 

paralelos e entendimento sobre o que se propuseram fazer. O que, para fazer 

sentido aos formadores profissionais nesse campo de ensino, seria necessária uma 

a formação previa, como base de suma importância no resultado final do processo, 

mesmo que não determinante. 

  

“(...) E pessoalmente eu procurei através do Instituto Paulo Freire onde fui, pedi livros e 

tive contactos com a coordenadora do instituto, fui a seminários, procurei por mim 

própria uma sensibilização e biografia para poder entender esta nova forma de trabalhar, 

de facto para mim era nova.” (entrevista voluntário-formador) 

 

“(...) não recebi nenhuma formação, usei só a bagagem que tinha, minha formação, em 

relação à formação de adultos eu não tinha nenhuma, mas tinha na área da educação e 

tentei moldar um bocadinho as coisas ao grupo basicamente.” (entrevista voluntário-

formador) 

 

“(...) no primeiro contacto (...) disseram como as coisas funcionavam e a partir daí fui 

contando com a experiência dos outros formadores que já tinham iniciado este projeto no 

ano anterior. (...) Cheguei a fazer pesquisa do ensino da formação de adultos através da 

internet, encontrei umas associações que desenvolviam alguns projetos e pronto, 

somente essa leitura que eu posso considerar na diagonal.” (entrevista voluntário-

formador) 
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A curiosidade perante o novo fez com que eles fossem em busca de novos 

conhecimentos e saberes, pensando cooperar com o grupo de adultos e ao mesmo 

tempo aprender com suas histórias de vida. Azevedo (2010) coloca como é 

desafiante para os novos profissionais e que “é tão claro como somos todos 

vulneráveis, é tão evidente como a vulnerabilidade é o rosto comum de todos os 

seres humanos, como temos de aprender uns com os outros, comprometidos uns 

com a sorte dos outro!” Logo, neste momento não há transmissão de conhecimento, 

mas sim uma grande troca de informações, experiências e oportunidades de 

crescimento pessoal e profissional para ambos.  

 

 

4.4 Novas mediações e estratégias para o ensino/aprendizagem 

 

 

Há um elo inseparável entre ser actor e investigador da sua própria 

aprendizagem. A aprendizagem não se realiza sem estes dois elementos. Por isso, 

a equipa planeava formas de auxiliar estes formandos, a mediação no 

ensino/aprendizagem com o foco em seus saberes, como forma de associar e não 

descartar tudo aquilo que eles possuíam. 

Ao longo dos anos a educação passou por várias transformações, as formas 

de ministrar as aulas, métodos mais dinâmicos e inclusão de novas tecnologias para 

um aproveitamento maior dos conhecimentos. Embora tanta coisa tenha mudado, 

acreditando que seja uma melhoria, muitos educadores ainda estão em suas 

‘caixinhas’ com a ideia de que a educação é uma transmissão de conteúdos.  

Nóvoa & Finger (1988, p. 110) citam que: 

 

“Apesar das importantes mudanças pedagógicas ocorridas no último século, o modelo 

escolar manteve-se incólume praticamente até aos nossos dias, não sendo abusivo 

afirmar que grande parte dos educadores actuais considera ainda que o seu trabalho 

consiste em... moldar a cera mole!” 

  

Mesmo que o mundo esteja em constante transformação tecnológica, alguns 

formadores entrevistados não estão familiarizados com os novos dispositivos. É 
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preciso ficar atento a esta modalidade de ensino, os caminhos que segue e a 

direção para a formação tradicional, não que a rotina escolar não tenha a sua 

importância, mas a formação de um adulto tende, ou deva tender a ser uma prática 

mais dinâmica, participativa e reflexiva no âmbito da estratégia de ensino. 

E, por conta da pandemia, foi necessário criar estratégias inovadoras de 

ensino junto do grupo de alfabetização de adultos, alternativas pelas quais não 

havíamos pensando se daria certo ou não: reinventar, dinamizar, e acima de tudo, 

experienciar novas intervenções. Tendo sido necessário interromper as aulas 

presenciais para que os educandos, educadores e toda a equipa pudesse proteger-

se e cuidar da saúde. O isolamento social foi imposto como forma de não propagar o 

vírus que pelo qual estávamos a combater, deixando assim a pesquisa fisicamente 

em suspenso.  

Em virtude da distância, a formação passou a ser realizada por telefone. E 

acredito que alguns voluntários e formandos passaram boas experiências de ensino 

e aprendizagem. Mesmo à distância os recursos eletrônicos contornaram a longitude 

e proporcionaram a continuação da formação.  

 

 

4.4.1 Sob o olhar dos voluntários 

 

 

Diante deste fato inesperado todos se reinventaram para, da melhor forma 

possível, dar continuidade ao ensino, mesmo que à distância e por telefone. Alguns 

relatos revelam que esta nova estratégia de ensino foi recebida positivamente. 

 

“(...) eu tenho um caso que eu considero excelente (...) não tem o rendimento mínimo, e 

eu tenho sido de alguma forma incentivada, quase diria obrigada num bom sentido, a dá-

lhe muito mais formação a distância do que estaria previsto e inclusivamente está 

previsto terminar esta semana e eu estou a pensar em continuar, porque de facto ela 

não quer nem ouvir falar em terminar. E, portanto, eu lhe dou formação por telefone, 

tenho estado a dar português e inglês, ultrapassando e muito as fichas que são 

enviadas, nós trabalhamos com fichas que eu envio por e-mail, as de inglês ela já sabe 

utilizar ferramentas de informática, algumas já sabia e outras que melhorou, como por 
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exemplo, a utilização de sites utilizados para o ensino de inglês, a utilização do dicionário 

on-line, portanto tem sido um caso excecional.” (entrevista voluntário-formador) 

 

“(...) salva raras exceções, eu tenho um caso (...) que vai sendo mais organizadinho nas 

folhas e tal, se não perde-se o tempo todo a procura da folha.” (entrevista voluntário-

formador) 

 

Contudo, alguns alunos não sentiram a mesma facilidade, nem no ensino por 

telefone, nem com o uso das tecnologias, tornando este processo incómodo. E com 

a questão do isolamento social, estavam mais sensíveis e preocupados com outras 

questões, como saúde, família, situação financeira e parte psicológica. 

  

“Eu acho que vai ser um bocado difícil para eles (...) como não veem o professor, e o 

professor não pode dizer olha aquela letra tá mal, você está a ler mal, vai ser um 

bocadinho difícil. Principalmente para aqueles que não estão habituados ao computador 

e alguns nem se quer o tem. Vai ser um bocado difícil, não sei se eles vão aprender 

alguma coisa.” (entrevista voluntário-formador) 

 

“É muito difícil (...) é difícil coordenar o tempo deles, conciliar o tempo deles com o meu, 

combinasse eu determinado dia e hora para estarmos em casa para trabalharmos e não 

está, portanto é mais difícil. É muito difícil acompanha-los pro telefone e eu já tive o 

(Formando) que até mostrou algum interesse e algumas dificuldades em estar ao 

telefone e a trabalhar, e a dificuldade da visão, mas que mostrava que tinha feito alguma 

coisa e que queria fazer mais, ao fim mostrava-se mais interessado. Mas com 

dificuldades, porque segurar o telefone, trabalhar e procurar as folhas os deveres que 

tem e os trabalhos que desenvolveram, era muito difícil. Com este tipo de aluno por 

telefone ou que fosse por vídeo, tele escola, é muito difícil.” (entrevista voluntário-

formador) 

 

Ademais, houve relatos de quem não estava no processo de ensino por 

telefone. 

 

“Eu não participei, mas eu não estou a ver, não sei se resultou ou não, mas na minha 

opinião, porque eu dou explicações por vídeo chamada e sei o quando é difícil, por isso 

imagino por telefone sem visualizar o que está a fazer não sei até que ponto isso será 

assim tão fácil de executar, realizar, não sei.” (entrevista voluntário-formador) 
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Em suma, a alfabetização por meios eletrônicos, mais precisamente por 

telefone, não resultou da forma esperada. A equipa mostrou-se motivada e 

participativa, os alunos por sua vez concordaram e interessaram-se, mas quando 

efetivamente começou não obteve os resultados esperados. 

 

 

4.4.2 Sob o olhar dos formandos 

 

 

Perante aos acontecimentos, os alunos também ficaram surpresos com o 

novo método de ensino, aprender a ler e a escrever ou aprimorá-los são momentos 

delicados. E por telefone tornou-se ainda mais dificultoso. Sendo que a observação 

durante o processo de aprendizagem é parte fundamental na trajetória de validação 

do saber. Ao receberem o material (fichas em forma de fotocópias) que eram 

enviadas para suas moradas, eles tentavam realizar as tarefas. No dia e hora 

combinada, os formadores contactavam para sanar suas dúvidas, questões e 

acertos. O que alguns alunos conseguiram realizar de forma autônoma, gostando do 

novo processo. 

 

“Gostei (...) Consegui, mas não acabei todas, eu ainda ando a fazer aos bocados.” 

(entrevista formando) 

 

“(...) bom está sempre e eu fico contente por vocês me ligarem e falo muitas vezes e vejo 

que tem pessoas com coração, pessoas que se preocupam e sempre a dar dicas, a 

professora (...) me manda pelo correio projetos para eu fazer, porque infelizmente eu 

ainda não fiz porque entrei numa fase de estar doente, mas está lá para eu fazer e é 

isso, pronto.” (entrevista formando) 

 

Contudo, outros não obtiveram sucesso neste modelo emergencial e relatam 

que o ensino por telefone não ajuda por completo. E que, por vezes, a falta do 

professor à beira, é o que lhes dá incentivo para continuar. 

 

“(...) por telefone não é como se estivesse na escola por causa da dificuldade na escrita, 

mas vale a pena, não é mal, o problema é não estarmos presente aos professores, nós 
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que temos dificuldade de escrever, a pessoa escreve, mas pode ter lá erros e se 

estivesse na aula presente nós sabíamos como é que se escrevia porque o professor 

estava a nossa beira, assim por telefone não é mal, estamos a fazer fichas e o professor 

liga-nos no dia que está marcado para saber qual a dificuldade que tivemos nas fichas e 

ele ajuda-nos.”  (entrevista formando) 

  

“(...) Já puxava pela cabeça e tudo. Agora que veio esta coisa do corona vírus é que não 

sei mesmo, já esqueci tudo (...) agora eu não tenho feito.” (entrevista formando) 

 

 

4.5 Inquietações, Reflexões e Considerações 

 

 

Os resultados que aqui são mencionados não constituem parte de nenhuma 

ciência exata, onde a soma de dois números tem o mesmo resultado, mesmo que 

vista de diferentes ângulos. Logo, começo por expor a minha fragilidade diante da 

investigação, reiterando o fato de ser brasileira pesquisadora do tema, em Portugal e 

provavelmente, por si só, um fato novo.  

Devo, porém reconhecer que, sendo a voluntária formadora mais nova em 

idade, frente a formandos adultos e com grande experiência de vida, sobretudo de 

visão de mundo, não foi a melhor sensação. Contudo, à medida em que me fui 

disponibilizando e mostrando que estávamos todos ali com o intuito de aprender e 

trocar conhecimento uns com os outros, a barreira antes negativa transfigurou-se em 

confortável admiração e respeito.  

O fato da língua portuguesa ser comum não foi suficiente. A necessidade de 

conhecer a sua cultura, sua história, seu sotaque, a fonética das letras e palavras do 

alfabeto e muitas outras questões, fez com que se sentissem algo importantes e 

valorizados. Realçando o imenso orgulho que sentem pela sua terra, pelas palavras 

comuns de cada país, seus significados, datas comemorativas, comidas típicas e 

roteiros, entre alguns assuntos que abordámos. Consequentemente, isso fez 

estreitar laços e distanciar as diferenças entre nós.   

Consequentemente, isso fez estreitar laços e encurtar as diferenças entre 

nós. Vivenciar cada momento com os alunos e fazer parte dessa nova experiência, 

fez com que nos tornássemos parceiros, no sentido de expor e evoluir 
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conjuntamente. Preparar as aulas, ministrar, ser professora, amiga e confidente, fez 

com que a experiência de observação e pesquisa se tornasse mais profunda.  

Creio que o sentimento de Finger, quando menciona que “o facto de lá ter 

estado me permitiu poder fazê-lo, pois as filosofias de educação são extremamente 

marcadas culturalmente e, quando estamos no interior, temos certa dificuldade em 

observá-las do exterior e criticá-las” (In Canário & Cabrito, 2008, p. 22), seja o 

mesmo que o meu. E dessa aproximação à pesquisa resultou um esmiuçar muito 

para além do simples campo do saber.  

Durante as entrevistas realizadas os educandos revelaram muito mais que 

respostas simples e diretas, e criada a ligação, os sentimentos vieram à superfície. 

Cada pergunta feita gerou um misto de sentimentos, e isso fez com que os detalhes, 

considerados palavras preciosas, enriquecessem mais e melhor o meu projeto.  

A preocupação deste estudo é dar voz aos percursos de vida destes adultos e 

mostrar que suas experiências são tão importantes como o ensino da gramática e a 

descodificação das palavras. E acredito que tenha conseguido, como forma de lhes 

proporcionar estar tão vivos quanto eu nestas linhas. Freire (2001) deixa claro que 

“não é possível linguagem sem pensamento e linguagem-pensamento sem o mundo 

a que se referem, a palavra humana é mais que um mero vocábulo – é palavração.” 

Assim, frases, palavras, letras fazem parte de um conjunto de conhecimentos que 

são adquiridos ao longo da vida, com as interpretações que cada indivíduo 

consegue melhor definir.   

Entre conversas e histórias de vida que aqui foram apresentadas, muito se 

falou sobre a questão da família, no impacto direto em suas formações. Alguns 

positivamente, onde seus progenitores tentaram da melhor forma possível fazer com 

que o estudo, a escola, a leitura, a escrita e a formação em seu sentido amplo lhes 

fossem proporcionados, mas os próprios formandos não estavam ou não tinham 

noção da sua importância. 

Por outro lado, a necessidade de emprego e ajuda no sustento da família, do 

custo da habitação e também por razões culturais (as raparigas ficavam em casa a 

aprender a cuidar das tarefas domésticas e do futuro marido) em muitos casos não 

lhes foi sequer dada a oportunidade de ir à escola. 

Já adultos, as decisões sobre si próprios e as responsabilidades com a 

sociedade, acabaram por lhes cobrar essa falta de domínio da leitura e da escrita, 

apesar das suas experiências e conhecimento de mundo. 
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Voltar a estudar, enfrentar a sala de aula, professores e conteúdos, pode para 

muitos ser um processo doloroso e cansativo. Refiro-me neste caso à 

obrigatoriedade de frequentar o projeto em virtude dos benefícios da Segurança 

Social, através do IEFP.  

Os alfabetizandos sentem por isso que as suas escolhas já não são válidas, 

mesmo com interesse noutras ações de formação, pois as não podem realizar por 

não possuírem a certificação exigida. A oferta de cursos é caracterizada pela 

escolaridade obrigatória, o que muitos destes alunos não possuem. E assim se 

desmotivam, tornando a aprendizagem ainda mais difícil.   

Em contrapartida, outros veem a “obrigatoriedade” como oportunidade de 

crescimento pessoal e profissional, juntamente com os que estão a frequentar pelo 

simples fato de quererem saber mais. Visto isso, a literacia para estes alunos é 

muito além de saber ler e escrever, a emoção de descodificar uma palavra, e a partir 

disso assinar seu nome lhes dá a confiança necessária para realizar atividades. 

Como Freire (1987, p. 75), em sua pesquisa, revela o que um camponês lhe disse: 

“Antes as letras me pareciam pequenos brinquedos. Hoje, elas me dizem algo e eu 

as posso fazer falar.” O que, para muitos, ter sua assinatura no documento de 

identificação é o ápice da felicidade.  

Acredita-se que o processo formativo nesta fase da vida seja muito mais do 

que qualificar e/ou certificar pessoas, pois alguns acabam por defini-lo como projeto 

de vida. O fato de conseguir ler suas correspondências e não ter ninguém lhes 

fazendo isso, gera um notável sentimento de autonomia.  

 

“(...) precisava que liam uma carta para mim, à carta que mandaram para casa e eu não 

conseguia ler, tinha que dar a um familiar meu para ler a carta porque eu não sabia ler. 

Tinha que ir à casa da minha irmã, ela mora aqui em frente e levar a carta para ela ler 

(...) e agora as cartas que vem para casa e não preciso dar a ler a ninguém.” (entrevista 

formando) 

 

Paralelamente aos sentimentos envolvidos dentro do projeto, os formandos 

entrevistados mencionam a parte estrutural e questionam o fato dos conteúdos 

realizados não fazerem parte do seu mundo. A APEFA, por sua vez, tem como 

referência as ideias e propostas de Paulo Freire, trazendo como mote a palavra 
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geradora para compor as tarefas e procurar factos, personagens ou acontecimentos 

históricos com a finalidade de interligar os dois mundos.  

Acresce que a maioria dos voluntários não tinha experiência com a educação 

e formação de adultos. Verificando-se assim que, em alguns momentos, isso se 

refletia no trato com os educandos, a forma como dirigiam as aulas e a troca de 

ideias. Tendendo assim a acreditar que as atitudes verificadas não eram 

necessariamente “formação”. Contudo, no campo da educação, o saber dos livros 

nem sempre se reflete na pedagogia aplicada no dia a dia.   

De súbito, a pesquisa foi surpreendida pelo inesperado acontecimento da 

Covid-19, cuja transmissão se esperava que fosse simples e rápida. Algumas 

medidas formam tomadas para conter seu avanço e a interrupção das aulas 

presenciais foi uma delas.  

O projeto teve de se reinventar para continuar a formação destes adultos, 

partindo para novas opções de comunicação propostas. Meios eletrônicos, como 

telemóvel, computador e aplicativos de mensagens começaram a ser utilizados 

como forma de interação e transformação social. Essas novidades assustaram no 

inicio, mas com o tempo tornaram-se necessárias.  

Tendo alguns ficado muito contentes e outros nem tanto. De tal maneira que, 

quer as aulas, quer as entrevistas em falta, foram realizadas por telefone, parecendo 

de início distante e impessoal, mas conseguindo depois ser acolhedor e flexível.  

Para as tarefas não foi fácil, descodificar frases, palavras e letras, somente 

por telefone, o que não lhes transmitiu segurança, pelo que alguns desistiram. Já 

nas entrevistas a percepção foi contrária à esperada – sem olhar nos olhos e de 

gravador ao lado – captando suas respostas muito mais à vontade para dizerem 

exatamente aquilo que desejavam e sentiam.  

Para além disso, a quarentena deu a oportunidade de questionar sobre o 

presente e o futuro. Os projetos e planeamentos tiveram de ser repensados e 

adaptados, e isso repercutiu-se nas entrevistas. 

É com o propósito de tentar perceber os impactos da baixa literacia que a 

investigação usa como fio condutor os percursos de vida. Cada individuo que 

resolve voltar às salas de aula tem por objetivo enfrentar os sentimentos internos, as 

más experiências, os anseios de (re)começar. Estes pensamentos/sentimentos 

podem transformar-se em algo gratificante, construtivo e motivador. Mas, ao mesmo 
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tempo, pode levar a um estado de insegurança, medo e receio. Bauman (2008, p. 

161) cita que: 

 

“O sucesso na vida (e assim a racionalidade) dos homens e mulheres pós-modernos 

depende da velocidade com que conseguem se livrar de hábitos antigos, mais do que da 

rapidez com que adquirem novos. O melhor de tudo é não se incomodar com a questão 

dos padrões; o tipo de hábito adquirido no “aprendizado terciário” é o hábito de viver sem 

hábitos.” 

 

É dessa forma que venho dar voz a estas pessoas, que se acostumadas 

com os hábitos impostos pela sociedade. Elas querem mostrar que têm 

sentimentos, falar delas, colocar para fora mágoas e acreditar que são 

verdadeiramente ouvidas. 
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CAPÍTULO V – Considerações Finais 

 

 

“E que a paz de Deus governe em vossos corações, à qual também fostes chamados em um 

só corpo; e seja grato.”  

(Colossenses 3:15
7
)  

 

 

No decorrer da pesquisa, a convivência com os alunos foi realmente incrível, 

mormente ouvir suas histórias de vida, suas forças e seus medos, o que 

proporcionou uma apreciável aprendizagem e ultrapassou toda a expectativa inicial 

da proposta. 

Esta conexão justifica um profundo mergulho na reflexão das ações sociais 

no âmbito da educação e formação de adultos, assim como no ensino/aprendizado 

dos inseridos em projetos. E com pesquisa é suposto ultrapassar barreiras e 

contribuir para um ensino mais dinâmico, construtivo e proveitoso, no sentindo de 

ser utilizado no dia a dia destes alunos. Tendo como contributo uma nova forma de 

perceber o mundo, as pessoas e a si próprios, fortificando uma cidadania mais 

humana e igualitária a todos, e exercendo o direito a leitura e escrita de forma 

autônoma.  

As análises, as perspectivas e as observações descritas neste trabalho não 

têm por objetivo encerrar indagações ou fomentar pejorativamente os contratempos 

enfrentados ao longo do processo. 

As histórias vivenciadas deixaram como legado significativas experiências, ao 

falarem de si, falando de si com voz própria e sem interferências. Notando a força 

dessas pessoas ao voltar ao estudo, depois de anos, alguns sem conhecer a escola, 

e mostrando como eram capazes de crescer sem medo e fazer uso de suas 

experiências como ferramenta de aprendizagem. 

A educação e formação de adultos começou a fazer parte da minha vida 

quando decidi que ensinar era o que eu gostava de fazer para sempre, pois ao longo 

deste percurso descobri um amor ímpar pela alfabetização destes adultos. Adultos 

                                            
7
 Informações consultadas do sítio http://pray.baboony.com/es/reina-valera/nuevo-

testamento/libro-colosenses/capitulo-3/ a 19 de setembro de 2019.  

http://pray.baboony.com/es/reina-valera/nuevo-testamento/libro-colosenses/capitulo-3/
http://pray.baboony.com/es/reina-valera/nuevo-testamento/libro-colosenses/capitulo-3/
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que são detentores de, uma história, de uma sabedoria grandiosa, um olhar sensível 

e sutil, mesmo sem visionar qualquer futuro de oportunidades, mas a enxergar no 

presente a verdadeira dádiva do conhecimento.  

O processo de pesquisa não foi fácil, mas valorizo cada noite sem dormir, 

horas a conversar, fins de semana planeando novas metodologias para tornar as 

aulas dinâmicas e produtivas, entrevistas e leituras para dar voz aos interlocutores 

que fazem parte de mim.  

Colocando em pauta e enfatizando seus desejos, sonhos, vontades e ânsias 

de aprender cada vez mais, como coloca Freire (1987) “educador e educandos 

(liderança e massas), co-intencionados à realidade, se encontram numa tarefa em 

que ambos são sujeitos no ato”, de forma que a troca, o conhecimento e a 

descoberta possam fazer parte integrante deste caminho.  

Ao longo de todo o processo de investigação ocorreram alguns pormenores 

que, a final, não foram suficientemente grandes para me fazer desistir. Embora por 

vezes tal pensamento tenha rondado as minhas ideias, o estar longe de casa, 

trabalhar com outra cultura, ser a mais nova do grupo, aulas na universidade, dois a 

três empregos e mais voluntariado, tudo isso junto como que ao mesmo tempo, foi 

uma grande prova de amor e dedicado à educação. Educação no sentido amplo, 

não só a alfabetização, mas conhecer o outro, suas ideias, seus projetos, sua vida e, 

de forma consentida, poder compartilhar o mundo académico, quiçá o planeta, em 

tudo aquilo que vi e ouvi.   

Por vezes, alguns se colocaram em “modo de alerta”, numa defesa natural de 

quem já vivenciou muitos sacrifícios e passou por situações hostis para sobreviver a 

um mundo “letrado”. Porém, a coragem dos que seguem em frente, com a cabeça 

erguida, defendendo suas vidas, experiências e sonhos, é o que verdadeiramente 

motiva. 

Vários contratempos ocorreram com a pesquisa: educandos que entretanto 

desistiram, por excessivo trabalho ou desânimo; alunos que não desejavam estar ali, 

e por isso causaram certo desconforto na aplicação das aulas; e faltas às entrevistas 

e às entrevistas, uns com justificação, outros nem por isso. Além da questão 

financeira, em que alguns necessitaram de utilidades básicas, o que, com apoios 

externos, se conseguiu ultrapassar essa barreira.  

Apesar desses percalços acredito que o desenvolvimento se deu de forma 

positiva: a aprendizagem, a troca, a experiência e impactos sentidos por todos os 
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participantes, as amizades e parcerias pessoais que perdurarão para além do 

trabalho final.  

Uma oportunidade única de desenvolver as minhas ideias e ter a colaboração 

de todos, fez com que me sentisse especial, agradecida e emocionada pelos 

abraços, carinhos e mimos dos alunos: “Bom Dia”; “Como você está?”; “Olha, está 

magrinha, tens de comer, vou te trazer sopa”; “O que precisa para te ajudar na 

faculdade?”. E muitas outras demonstrações de afeto mutuamente adquirido. 

No que concerne à investigação sobre o analfabetismo em Portugal, foi 

desenvolvido o seu percurso, os projetos que o visam erradicar da estatística e 

alguns mais pensamentos sobre ações legislativas e sociais possíveis ou 

recomendáveis como contributo na formação.  

Seguindo com a parte essencial, relativa aos percursos de vida destes 

adultos, movendo toda a minha energia e trazendo como que magia, tanto na minha 

vida pessoal como no trabalho.  

Espero que estas páginas consigam dizer texto processado tudo o que senti 

ao preparar os relatos, e jamais apenas um amontoado de palavras, pontuações e 

citações. É a vida, o sentimento, a marca deixada dentro de cada um que escolheu 

encarar os desafios do mundo.  

Em consequência, o tema deixa claro alguns pontos onde o analfabetismo 

pode ser ponto de partida de estudo e recolha de meios para o erradicar. É preciso 

que estas pessoas tenham voz e mostrem tudo o que sentem e superam com a falta 

de literacia. Pois que a sociedade, como um todo, tem obrigação de participar no 

processo. Não se pode culpar apenas as ações governamentais, ou a sua falta, a 

comunidade tem de se unir para enfrentar, questionar e lutar pelos seus direitos, 

seus ideais e suas propostas para uma vida mais digna, mais justa e mais 

autônoma. Segundo Ataíde (1993) a vida pode ensinar tanto quando a escola, mas o 

preço que se paga é alto demais.  

Pelo fato de aqui utilizar os percursos de vidas é que a sua valoração é tão 

importante e única. A iniciativa ainda caminha a passos lentos, mas não está parada 

diante do problema, movendo-se conforme pode e não para diante das adversidades 

que surgem.  

Da experiência gratificante e enriquecedora, à participação e evolução dos 

alunos, diante da leitura e da escrita, à realização dos seus anseios como ler uma 
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carta, enviar mensagens por telemóvel e preencher impressos de maneira 

autônoma, deixou-me completamente e realizada.  

A utilização dos percursos de vida como base na realização das tarefas foi 

uma das formas de evidenciar suas experiências, mesmo que por vezes isso não 

lhes fizesse sentido. Mas tentámos tornar tudo mais leve e isso fez com que se 

sentissem mais seguros para enfrentar seus medos e anseios. 

 Já que a sociedade os desvaloriza por falta de certificações, este projeto 

renova as suas forças e as suas expectativas para o futuro.  

Importante também frisar que neste processo de ensino/aprendizagem, o 

apoio da família é fundamental. Os relatos mostram que só alguns tiveram esse 

apoio. Outros tiveram necessidade de trabalhar para ajudar na economia familiar, 

assim os afastando da escola. Alguns também se sentem magoados, mas 

aprenderam que é preciso seguir em frente e acreditar em dias melhores.  

Para compartilhar e dividir experiências, quero mencionar os voluntários 

formadores, que fizeram o que estava em seu alcance para contribuir, tanto na 

pesquisa como no terreno, onde foi tudo muito novo para todos.  

Embora o enquadramento do projeto APEFA não seja muito claro quanto à 

sua execução, os responsáveis sempre foram impecáveis. Dúvidas, questões e 

ideias fizeram parte do seu percurso, assim o melhorando mais. O apoio de todos foi 

fundamental, principalmente na reformulação do ensino e das entrevistas. 

Acreditando que no ensino foi mesmo algo desafiante 

 Sobre o fator saúde, a pandemia levou-nos a outros pensamentos e 

sentimentos, às vezes tudo junto, num misto de emoção e quase loucura. A 

incerteza do amanhã, as noticias que jamais esqueceremos com os números 

ameaçadores da estatística.  

A vida tornou-se tão frágil que um simples toque poderia ser caso de perda. O 

abraço, o beijo, o aperto de mão ou o “tapinha nas costas” deixou de ser importante 

e teve que ser deixado de lado, ou melhor, acabou proibido. Até mesmo o sorriso foi 

ocultado pelas máscaras, o olhar ficou exagerado e expressivo, e o diálogo deu 

lugar a simples gestos diretos e, distantes. 

Em face do contexto e dos acontecimentos a pesquisa procurou novas formas 

de continuar, reformulando-se e adaptando-se às circunstâncias, mas além das 

histórias de vida, um olhar sensível foi mais que necessário, pois todos estivemos 

dentro da mesma incerteza.  
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O mundo passa por uma situação sem solução à vista. Como já referi, sou 

brasileira e a minha família não está comigo. Com eles tão longe, além da distância, 

suporto ainda a dor e a preocupação, numa completa angustia! 

Fico com o sentimento de que a pesquisa pode ajudar a entender melhor os 

sentimentos e vivências dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo sinto que ainda há 

muito que fazer na busca por novas metodologias de ensino, tornando-o mais 

atrativo e lúdico. Desta forma a escola pode não ser vista mais como um local “ruim” 

ou “sem graça” mas, acima de tudo, valorizando as experiências de vida e do mundo 

que cada ser humano carrega, trazer para a sala de aula as motivações para seguir 

sem medo. 

Preciso todavia de manter o equilíbrio emocional para dar continuidade ao 

que comecei. Estas pessoas asseiam por mudanças e novas oportunidades, e por 

isso não posso deixar-me esmorecer.  

Por fim, todo o caminho percorrido contribuiu para meu crescimento pessoal e 

profissional, mas, além disso, foi um acalento para a alma, poder dar voz a estas 

pessoas que tão bem conheci e me conheceram. 
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Anexos 

 

 

“PROJETO-PILOTO “PERCURSOS DE CIDADANIA, ALFABETIZAÇÃO E 

LITERACIAS PARA ADULTOS” 

APEFA – Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos 

ENTREVISTAS / GUIÃO ORIENTADOR / PARTICIPAÇÃO/OBSERVAÇÃO 

 

 

Conforme já mencionado, o guião de entrevista foi elaborado como fonte de 

apoio, contudo sua abertura foi fundamental no que tange ao conhecimento 

profundo das informações organizacionais do projeto, formação e percursos de vida 

dos formandos.  

 

 

GUIÃO – Presidente da APEFA: Armando Gomes Loureiro 

 

 

o Qual é a sua função na Associação? 

o Como surgiu a ideia da APEFA (Associação Portuguesa de Educação e 

Formação de Adultos)?  

o Como se deu a sua criação e qual sua finalidade? 

o Há algum estatuto que rege a associação ou documento que deva ser 

seguido pelos colaboradores? 

o E sobre o Projeto: “Percursos de Cidadania: Alfabetização Solidária e 

Literacias”, como se deu a sua elaboração? Foi o primeiro projeto? 

o Houve alguma parceria/apoio?   

o Se sim, quais? 

o Se não, quais foram os caminhos seguidos? 

o Há algum tipo de ajuda financeira para o projeto?  

o Como as pessoas podem conhecer o APEFA?  

o Como os voluntários conhecem o APEFA e o projeto? 
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o Como os formandos ficam a conhecer o Apefa e suas formações? Há alguma 

plataforma de inscrição? 

o Como se constitui estes grupos e sua seleção? 

o Quanto tempo pode durar a formação? 
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GUIÃO – Vice Presidente da APEFA: Maria Antónia Silva Gonçalves 

 

 

o Qual a sua função na Associação? 

o Como surgiu a ideia do projeto?  

o Qual a importância do projeto para as pessoas envolvidas e a comunidade?  

o Qual é a metodologia utilizada para trabalhar com a Formação e Educação de 

Jovens e Adultos? Há um projeto elaborado ou um planejamento? 

o Como é feito a seleção dos materiais utilizados e, se existe autores como 

referência? 

o Como os formandos são selecionados? 

o Como é feito o acompanhamento dos alunos e de seus avanços?  

o Quanto tempo pode durar a formação e o projeto? 

o E após seu termino, há uma supervisão/orientação, perspectiva de continuar 

os estudos? 

o  Como é feita a seleção dos formadores? São voluntários, remunerados ou 

designados por outrem? 

o Existe um critério para a seleção? 

o O projeto proporciona uma formação de equipa e um acompanhamento dos 

mesmos? Como é feito? 
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GUIÃO – Delegado Regional do Norte (Responsável) - Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, IP. 

 

 

o Quanto tempo está na função no IEFP? 

o Quais são as principais preocupações em nível de formação na região do 

Norte? 

o Há formações que são consideradas prioritárias?  

o Quais são as taxas de desemprego? 

o Os maiores níveis de desemprego, em geral, são dos mais ou menos 

qualificados (escolaridade)?   

o Há alguma zona em que a taxa é mais alta de analfabetismo? 

o Escolaridade e política, quais são as implicações entre elas? 

o Existem projetos ou formações para pessoas sem a escolaridade mínima 

exigida atualmente ofertada pelo governo? 

o Quem frequenta essas ações de formação – desempregados, beneficiários do 

rendimento social, outros? 

o O IEFP possui projetos direcionados a pessoas com baixa ou nenhuma 

literacia? 

o O que pensa sobre os projetos paralelos de Educação de Jovens e Adultos? 

o Quais são as proposta de políticas públicas para aumentar a escolaridades 

dessas pessoas? 

o Que balanço faz dessas iniciativas? 
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GUIÃO – Voluntários-Formadores do Projeto da APEFA 

 

 

o Qual seu nome, idade, formação, profissão e situação atual (caracterização 

pessoal)? 

o Como conheceu o projeto Apefa? 

o Já participou de algum projeto de voluntariado?  

o Porque se inscreveu e quais suas motivações no projeto da Educação e 

Formação de Adultos? 

o Possui alguma experiência na área da educação e grupos com os quais 

APEFA trabalha? 

o Acha importante ter alguma formação na área da educação para fazer parte 

do projeto? Houve formação por parte da associação? 

o Como identifica o grupo e os alunos inscritos? 

o Identifica avanços no ensino/aprendizagem?  

o Como se sente neste projeto? 

o Quais são os pontos positivos e negativos que envolve o projeto, alunos e 

voluntários? 

o Diante do ocorrido (Covid-19), como foi a experiência do novo método de 

ensino (por telefone)? Foi satisfatório? Quais os pontos com maior destaque? 

o Há algum comentário que seja relevante a ser colocado? 
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GUIÃO – Formandos (Adultos) do Projeto da APEFA 

 

 

o Qual seu nome, idade, trabalha (onde, quanto tempo e em quê), formação 

(tem algum diploma, já estudou e em que ciclo parou e se sentou voltar no período 

regular) e caracterização pessoal (casada, filhos, idade, estudantes e morada)? 

o Qual o motivo/circunstância por não estudar/continuar/não frequentar a 

escola? 

o Seus pais/família apoiaram ou não no percurso escolar? 

o E hoje, qual seria o pensamento/fala dos seus pais/familiares por frequentar o 

projeto? 

o Como conheceu o projeto Apefa? 

o O que acha sobre o mesmo? Sobre o grupo, formadores e ambiente? 

o O que sente ao fazer a formação? As atividades e as aulas são prazerosas? 

o Qual o significado de ler/escrever na sua vida? 

o Já vivenciou alguma situação ruim por não ter o domínio da leitura e da 

escrita? 

o Acredita que do inicio do projeto até o momento aprendeu ou avançou em seu 

conhecimento? 

o Diante da nova situação do país, o que acha sobre o ensino por telefone? 

Bom ou ruim? Por quê? 

o Conseguiu realizar as tarefas que eram enviadas pelo correio? Foi fácil ou 

difícil? Por quê? 

o E os formadores, conseguiram ajudar neste processo?  

o Tem projetos para o futuro? 

o Há algum comentário que seja importante a ser colocado? 

 


