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inTROdUÇÃO
O Guia para a Acção que agora se apresenta surge na sequência de um trabalho de in-

vestigação sobre as circunstâncias organizacionais, os princípios e as práticas associadas ao 
desenvolvimento de Cursos de Educação e Formação de Adultos pela Associação de Desenvol-
vimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave (ATAHCA).

Com a publicação deste Guia visa-se explicitar um conjunto de orientações que, derivadas 
do estudo referido, se entende poderem ser produtivamente apropriadas por outras agências 
e sujeitos envolvidos na concretização de cursos EFA.

O Projecto de investigação mencionado, intitulado “Trans…Formar para Agir”, elegeu como 
objectivos, entre outros: i. Caracterizar a ATAHCA do ponto de vista organizacional e analisar as 
orientações que nela têm sido assumidas relativamente à educação e formação de adultos; ii. 
Caracterizar a estrutura de coordenação e os modos de funcionamento da equipa pedagógica 
dos Cursos EFA; iii. Caracterizar a formação desenvolvida nos Cursos EFA ao nível das áreas de 
incidência e dos objectivos; iv. Analisar as metodologias de trabalho privilegiadas no desenvolvi-
mento dos Cursos EFA; v. Identificar boas práticas ao nível da formação desenvolvida; vi. Analisar 
o impacto da formação realizada nos planos pessoal, social e organizacional; vii. Apresentar pro-
postas para a melhoria da organização e das práticas desenvolvidas no âmbito dos Cursos EFA.

Em consequência, o desenvolvimento do estudo contemplou, entre outras tarefas: i) a 
caracterização da ATAHCA como organização e como lugar de produção e concretização de 
orientações  para o desenvolvimento de Cursos EFA; ii) a descrição e análise dos planos de 
formação da Associação, na consideração das metodologias, dos instrumentos e estratégias 
de intervenção previstos para os Cursos EFA; iii) a análise das acções de formação realizadas, 
privilegiando-se a caracterização das metodologias de trabalho adoptadas; iv) a avaliação do 
impacto da formação, aos níveis pessoal, organizacional e social.

A concretização destas tarefas, orientadas, como decorre da apresentação realizada, para 
a descrição e a compreensão em profundidade da actividade desenvolvida pela ATHACA ao 
nível da concepção e desenvolvimento de Cursos EFA, durante o período 2001-2005, envolveu a 
análise de toda a documentação relevante produzida no âmbito da Associação e das práticas e 
efeitos da formação desenvolvidas, estes últimos perspectivados através das representações 
dos sujeitos directamente envolvidos no processo de formação – responsáveis da Associação, 
formadores e formandos – e dos empregadores. 

O Relatório resultante do desenvolvimento do Projecto – Os Cursos EFA numa Associação 
Local. Contexto Organizacional, Orientações e Práticas de Educação de Adultos – foi organiza-
do em quatro capítulos que pretenderam captar as dimensões principais do trabalho de análise 
e interpretação que foi desenvolvido. Aí se procede, num primeiro momento, a uma análise das 
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dimensões organizacionais da Associação e dos modos como nela são equacionadas e formu-
ladas as orientações para a intervenção na educação e formação de adultos, designadamente 
ao nível dos Cursos EFA. Realiza-se, depois, uma descrição dos Cursos EFA promovidos pela 
Associação, considerando-se o seu enquadramento, os perfis de formação perspectivados, o 
desenho curricular adoptado, as equipas pedagógicas que sustentaram a sua concretização 
e as características dos públicos que os frequentaram. Analisam-se, de seguida, aspectos 
fundamentais da concretização daqueles cursos, privilegiando-se a caracterização das formas 
de trabalho pedagógico produzidas, tendo em conta as relações entre sujeitos, assuntos e 
recursos. Finalmente, desenvolve-se uma análise dos impactos da formação, considerando 
os seus efeitos sobre os formandos, seleccionando-se uma estratégia que visa disponibilizar 
diversas narrativas sobre o processo de “construção do formando”.

O Guia que agora se apresenta articula-se estreitamente com o Relatório de Investigação 
e deve ser entendido em conjugação com os princípios que presidiram à pesquisa, os dis-
positivos analíticos que foram adoptados e os resultados que foi possível estabelecer. Mais 
concretamente, o Guia pretende aprofundar os objectivos v) e vii) do Projecto, que acima foram 
referidos. Nesta medida, as orientações para a acção que agora se propõem são derivadas do 
trabalho ali desenvolvido, vinculando-se aos pressupostos que foram assumidos.  

Esta opção decorre da assunção de um entendimento específico sobre as características 
que deve possuir um texto como o que agora se disponibiliza. É nosso entendimento que um 
Guia para a Acção, no quadro do desenvolvimento de Cursos EFA, não pode rasurar as condi-
ções específicas em que tais cursos são concretizados. É verdade que projectos de educação e 
formação com as características destes cursos apresentam traços comuns decorrentes, des-
de logo, do enquadramento legal que se lhes aplica e do Referencial de Competências-Chave 
que orienta o seu desenho e desenvolvimento. Mas é igualmente verdade que este enqua-
dramento e orientações são sempre objecto de apropriações que introduzem elementos de 
variação e de diversidade. Este facto torna inadequada e inviável a formulação de ‘modos de 
fazer” universalmente válidos.

Ora, é esta capacidade de as agências e os agentes educativos promoverem a adequa-
ção das suas acções a circunstâncias organizacionais específicas, a formas particulares de 
articulação com a comunidade envolvente, com públicos com características próprias, com 
desenhos e desenvolvimentos curriculares peculiares que pode suscitar a identificação de 
orientações e práticas exemplares.

À luz do que vimos dizendo, esta exemplaridade não deve, no entanto, ser entendida como 
tradutora de soluções aplicáveis a todos os projectos similares, em todas em circunstâncias, 
com todos os públicos e com quaisquer formadores. Antes deve ser perspectivada como ex-
pressão de respostas que se entende adequadas, de opções que se revelaram produtivas, de 
caminhos que foram sendo percorridos de forma sucedida nas circunstâncias concretas em 
que ocorreram. Nesta medida, um Guia para a Acção deve ser entendido em estreita articula-
ção com as condições de realização da acção em causa. O que significa que qualquer transfe-
rência para outro contexto deve também ter em conta os factores, as orientações, os processos 
e as práticas que o especializam. 

Para lá desta Introdução, o Guia comporta quatro secções:
1. Orientações para a Acção Organizacional, em que, tendo como pano de fundo os cons-

trangimentos em que hoje operam as associações de desenvolvimento local, se apontam ca-
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minhos e possibilidades de concretização da sua acção, sobretudo no quadro do desenvolvi-
mento de cursos EFA.

2. Do Desenho e Desenvolvimento Curricular de Cursos EFA à Organização das Estrutu-
ras de Recursos: Algumas Orientações, rubrica em que se sugere um conjunto de princípios 
relevantes para o desenho e operacionalização dos cursos, bem como para a organização dos 
recursos a eles associados.

3. Os Cursos EFA: Condições e Modos de Produção de Uma Formação Significativa, secção 
em que se pretende evidenciar as orientações que parece ser possível associar, no quadro dos 
processos formativos e das suas circunstâncias, a mudanças efectivas no percurso de vida dos 
formandos.

4. Sobre o Trabalho Pedagógico: Famílias de Práticas nos Cursos EFA, rubrica em que 
se enunciam princípios orientadores genéricos de práticas pedagógicas que podem ser en-
tendidos como expressão de uma “pedagogia situada” que se entende ser particularmente 
adequada a este tipo de cursos.

Este Guia, como antes anotámos, encontra-se ancorado num Relatório de Investigação so-
bre as orientações e as práticas relacionadas com os Cursos EFA reconhecíveis numa Associa-
ção de Desenvolvimento. O trabalho de pesquisa realizado é agora recuperado em três níveis 
distintos. Por um lado, tornou possível a identificação de um conjunto de factores que regulam 
o desenvolvimento de Cursos de Educação e Formação de Adultos. Por outro lado, permitiu 
identificar um conjunto de práticas produtivas que, previstos os necessários ajustamentos, po-
dem ser objecto de recontextualização fecunda em outros espaços e tempos. Por fim, permitiu 
gerar um conjunto de falas dos diversos intervenientes no processo – dos responsáveis da 
Associação aos mediadores, dos formadores aos formandos e destes às entidades emprega-
doras que serão aqui convocados pelo potencial de ilustração que transportam consigo.

i. ORienTAÇÕeS PARA A 
AcÇÃO ORGAniZAciOnAL 

Nesta rubrica, propomo-nos, abordar brevemente alguns princípios para a acção no âm-
bito específico dos Cursos EFA, identificados a partir das condições e possibilidades de desen-
volvimento analisadas no quadro do Projecto “Trans…formar para Agir”. Desses princípios, ao 
nível organizacional, destaca-se o esforço de re-animar um projecto educativo no âmbito de 
um projecto de desenvolvimento local, procurando associar a educação e a formação de adul-
tos. Neste âmbito, é de realçar a preocupação revelada relativamente aos adultos em geral 
e a grupos sociais específicos em particular, nomeadamente aqueles que se encontram em 
risco de exclusão social e aos desempregados, de curta ou longa duração, visando o reforço de 
estratégias de promoção da justiça social. Das possibilidades do estatuto de parceiros privile-
giados do Estado, em programas diversos nacionais ou supranacionais, aos perigos inerentes 
a tal situação, organizações como a ATAHCA têm procurado desenhar formas de ultrapassar 
muitos destes constrangimentos, orientadas que parecem começar a estar para a concepção 
de uma política integrada e global de desenvolvimento local, na qual a educação possui um 
lugar significativo para as comunidades locais.
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A. RE-ANIMAR O PROJECTO EDUCATIVO DA ORGANIZAÇÃO NO 
ÂMBITO DE UM PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

As associações para o desenvolvimento local integram-se num campo heterogéneo, o 
campo das organizações não governamentais, também genericamente designado de terceiro 
sector por se situar, teoricamente, em alternativa ao Estado e ao mercado. Neste campo, re-
velam alguma especificidade resultante do seu estatuto, embora este se apresente cada vez 
mais complexo e complexificado devido aos deveres que mais recentemente foram atribuídos 
a estas organizações no âmbito das políticas sociais e educativas públicas e à natureza do 
contexto social e geográfico no qual se inserem, cada vez mais marcado por profundas trans-
formações económicas e demográficas.

Beneficiando de uma tradição político-educativa historicamente forjada no âmbito da edu-
cação popular de adultos e da educação comunitária, embora com menor expressão em Por-
tugal do que noutros países, pelo menos até 1974, algumas associações de desenvolvimento 
local vêm acumulando experiências de relevo, assumindo-se como lugares de aprendizagem 
e de promoção da mudança social, orientados para o desenvolvimento de outros saberes e 
conhecimentos, para a participação em lutas democráticas e em movimentos sociais.

Reclamando uma estratégia de continuidade, baseada numa resposta global centrada no 
desenvolvimento rural integrado, muitas associações como a ATAHCA têm feito um importante 
esforço de re-inventar o seu projecto educativo e de dotar a sua intervenção com instrumentos 
necessários e imprescindíveis que possibilitem repensar um futuro para o mundo, seja este 
rural ou urbano, de forma a que possa integrar-se numa economia mais aberta, potenciando 
recursos endógenos e criando condições para a dinamização socioeconómica dos territórios 
nos quais se integram.

Por essa via, tais organizações têm vindo a desenvolver um número significativo de iniciati-
vas, como resultado de diversas candidaturas a programas nacionais e da União Europeia, re-
velando um importante “capital de candidatura”. Em resultado desse trabalho, possuem uma 
história já significativa de intervenção local. De resto, o currículo institucional que apresentam 
regista o alargamento da área tradicional de intervenção a outros domínios sentidos como 
necessários, também pelas comunidades locais (entidades diversas, projectos e/ou cidadãos). 
Acredita-se mesmo que associações como a que foi estudada se constituem em exemplos ac-
tuantes e bem sucedidos de organizações não-governamentais para o desenvolvimento local, 
simultaneamente ancoradas em lógicas, políticas e projectos localmente produzidos e em po-
líticas públicas e programas governamentais e da União Europeia que os apoiam, não apenas 
através de articulações múltiplas, mas também em situações de tensão entre racionalidades, 
objectivos e interesses distintamente radicados. Nesse sentido, constroem dispositivos orga-
nizacionais diversos e formulam orientações políticas e estratégicas, concebem projectos, de 
natureza mais educativa ou social, e recontextualizam programas oficiais de âmbito nacional 
responsáveis pela indução política e social de novas problemáticas, necessidades, públicos, 
formas de intervenção, entre outros aspectos.

B. ASSOCIAR A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS AO PROJECTO RE-ANIMADO
Os contributos destas organizações para a dinamização da sociedade civil e economia locais 

devem ser valorizados, nomeadamente quando estão em causa processos educativos e formativos 
que possam favorecer a qualificação da população, em termos escolares e profissionais. Neste âm-
bito o papel desenvolvido por estas associações é relevante e provavelmente exemplar em Portugal, 
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até porque […] a formação tem vindo a ocupar um papel cada vez mais preponderante. [E(T)2]
No mesmo sentido, sai reforçada a constatação de que o desenvolvimento e a educação 

são duas peças determinantes do mesmo puzzle:
Vejo que não se faz desenvolvimento sem as pessoas; isso é es-
sencial. E acho que a ATAHCA fez bem em apostar na formação 
[…]. Acho que esta área da educação e formação representa uma 
viragem. [E(T)2]

Porém, não é de esquecer que estas associações também integram objectivos de promo-
ção do debate e da discussão entre pontos de vista da comunidade local, muitas vezes diver-
gentes, podendo estes processos vir a ser suportados por acções que permitam a formação de 
cidadãos esclarecidos, autónomos e reflexivos. É neste âmbito que o desenvolvimento surge 
muitas vezes associado à educação. Estas organizações podem simultaneamente marcar um 
espaço caracterizado pela heterogeneidade de finalidades, estruturas e modos de acção, bem 
como pela procura de causas comuns, através do diálogo e da negociação de interesses orien-
tados para a transformação social. Nestes espaços, os cidadãos podem discutir e analisar 
problemas e possibilidades de acção que requerem atenção pública e intervenção sistemática, 
podendo recorrer a formas de perspectivar o mundo e de agir que não são privilegiadas por 
outras instituições, públicas ou privadas.

C. REFORÇAR ESTRATéGIAS DE PROMOÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL
Organizações como a que foi estudada podem desenvolver iniciativas significativas e ino-

vadoras, de dinamização da participação e da defesa da justiça social, dado que estão mais 
próximas das comunidades e são mais eficientes e eficazes no envolvimento de grupos sociais 
mais desfavorecidos. São assim entidades tidas como agentes de democratização, de pluralis-
mo e de dinamização da sociedade civil, bem como, eventualmente, um contra-poder relativa-
mente ao Estado. No seu melhor, estas organizações podem até constituir-se como agentes 
de transformação social, a nível global e a nível local, permitindo às pessoas e às comunidades 
enfrentar, resistir e mudar as relações de poder desiguais que resultam das contradições da 
organização social e económica.

Neste sentido, o reforço de estratégias de promoção de justiça social é determinante, con-
templando também o propósito de esclarecer a missão e o projecto de desenvolvimento, quer 
seja este local, rural, integrado e educativo, efectivamente ancorado na comunidade local, nos 
seus interesses e nos seus problemas económicos, sociais, educativos e culturais. O esclare-
cimento da ligação entre desenvolvimento e a educação, podendo esta assumir as vertentes 
da educação e formação de jovens e adultos, a educação de adultos lato senso ou a educação 
não-formal de grupos mais ou menos específicos, torna-se por tal num princípio determinante 
para a acção mais justa e mais participada por todos, tornando desse modo mais evidente as 
finalidades, os motivos que as justificam, a intervenção e as possibilidades de envolvimento 
dos actores locais.

D. DAS POSSIBILIDADES DO ESTATUTO DE PARCEIROS PRIVILEGIADOS DO ESTADO…
A intervenção ao nível da educação e formação de adultos, em particular nos Cursos EFA, 

surge muitas vezes depois de envolvimentos anteriores, ao nível da oferta da formação profis-
sional no âmbito de outros programas do Fundo Social Europeu:
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Posteriormente, a ATAHCA candidatou-se aos programas de Edu-
cação e Formação de Adultos e, também, porque sentiu essa lacu-
na […]. E nós, portanto, aproveitámos essa oportunidade e avançá-
mos com as candidaturas e correram com algum sucesso, penso 
eu, até ao momento. [E(T)4]

Este envolvimento tem sido conseguido a partir de parcerias estabelecidas com o Estado 
na sequência de processos de candidatura, mas também através do estabelecimento de re-
lações e conexões cada vez mais próximas e benéficas com outras entidades locais, públicas, 
privadas e sobretudo no seio do próprio terceiro sector.

Para além destas ligações, estas entidades promotoras/formadoras profissionalizaram-
se: registam capacidade de identificar grupos sociais em risco de exclusão social, profissional 
e cultural (o que vem sendo realizado através de estudos e levantamentos) e de prospecção em 
termos de empregabilidade; são bem sucedidas em muitas candidaturas e avaliações efectu-
adas pelos departamentos da administração central ou dependentes da União Europeia; estão 
bem projectadas a nível nacional e internacional, assumindo participação ou até liderança de 
alguns projectos com entidades de outros países. A ligação ao meio local, nomeadamente a 
empresas e outras entidades mais envolvidas na acção social, também permite vislumbrar 
nichos de desenvolvimento económico local.

E. ... AOS PERIGOS INERENTES A TAL SITUAÇÃO
Todavia, não podemos esquecer que a intervenção destas organizações resulta da gra-

vitação em torno do Estado e de, neste processo, apesar de, em nome da sociedade civil, se 
afirmarem como alternativa, correm o risco de adoptar orientações políticas, formas de orga-
nização e estilos de intervenção relativamente isomórficos face à administração e às regras 
mais típicas, adaptando-se funcionalmente, mais do que afrontando certas políticas, e incor-
porando-se cada vez menos em movimentos sociais.

Nesta linha de ideias, é importante não esquecer que a transformação social, nomeada-
mente aquela que é alicerçada nos contributos da educação, terá que ocorrer em esferas que 
envolvem a sociedade civil, bem como o Estado e o mercado. Neste contexto, a sociedade civil 
também pode constituir um terreno minado no qual é possível encontrar processos educati-
vos marcadamente instrumentais, constrangidos por políticas nem sempre orientadas para a 
igualdade e a justiça social. Assim, se vários estudos têm destacado as finalidades que estas 
organizações assumem e enfatizado o seu carácter transformador, promotor de igualdade, 
participação e desenvolvimento sustentável, outros têm alertado para as estratégias de co-
optação que emergem num contexto económico particular, que levam a que estas entidades 
desenvolvam, contraditoriamente, estratégias mais ou menos inovadoras de reprodução so-
cial, que se repercutem na manutenção das desigualdades.

Neste domínio, o trabalho com diversos grupos, sejam estes mais ou menos desfavorecidos 
e/ou em risco de exclusão social e educativa, bem como a organização e o desenvolvimento de ac-
ções que sejam mais ambiciosas que a urgência da atribuição de certificações escolares e profis-
sionais é de relevar na acção dos actuais promotores de educação e formação de adultos no país.

F. REPENSAR FORMAS DE INDEPENDêNCIA E AUTONOMIA
No quadro atrás esboçado, a capacidade de intervenção das organizações pode estar com-
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prometida, de resto porque as políticas sociais que integram processos sociais e educativos 
surgem como menos participados; estas entidades acabam em muitas circunstâncias por as-
sumir funções que resultam frequentemente de tendências de privatização de serviços antes 
assumidos pelo Estado. Em muitos casos passam então de parceiros a contratantes, enti-
dades aparentemente apolíticas que lutam por apoios financeiros com outras organizações 
semelhantes, apoios estes muitas vezes escassos e regulamentados, surgindo agora, como 
indistinguíveis trabalhadores contemporâneos do desenvolvimento, úteis a nível nacional e 
internacional para a implementação de determinadas tarefas, mas facilmente descartáveis no 
momento em que as circunstâncias mudam e constrangidas na capacidade de desafiar certas 
concepções de desenvolvimento.

É neste contexto político adverso que podem ser apontadas limitações ao modo de inter-
venção e à eficácia destas organizações. De um lado, os financiamentos, oriundos em muitos 
casos de organizações e programas públicos, parecem favorecer a transformação destas or-
ganizações em entidades prestadoras de serviços sociais e educativos, não sendo em muitas 
situações clara a existência de vantagens económicas que justifiquem tal opção. Por outro 
lado, estes financiamentos parecem comprometer a capacidade e o(s) modo(s) de intervenção 
mais tradicionais destas organizações, em termos da participação das comunidades locais e 
dos seus profissionais (para além do âmbito restrito das funções a que estão obrigados), do 
seu envolvimento na defesa dos interesses colectivos e na sua própria existência. Também a 
dependência financeira parece enfraquecer a sua legitimidade enquanto entidades não gover-
namentais e enquanto actores independentes nas comunidades em que se inserem, uma vez 
que as suas finalidades originais são, por vezes, esquecidas e substituídas por outras mais 
consentâneas com as políticas sociais e educativas em desenvolvimento. 

Talvez um dos dilemas mais significativos com o qual este tipo de organizações se debate 
esteja relacionado com a sua sustentabilidade. Apesar da possível existência de associados e 
das respectivas quotas de participação, é através dos financiamentos externos que obtêm, na 
sequência de candidaturas a programas nacionais (PRODEP, POEFDS, etc.) e internacionais 
(EQUAL, LEADER, etc.), os recursos que garantem a sua sobrevivência económica. Esta opção 
surge como resultado de políticas sociais e educativas que sugerem a subtracção de certas 
responsabilidades ao Estado. Deste modo, são multiplicadas as responsabilidades destas or-
ganizações, através de transferências de quantias cada vez mais avultadas, acrescentando 
objectivos e formas de intervir nas comunidades que nem sempre são articuláveis com as 
suas finalidades. Neste âmbito, emergem vários problemas: de um lado, a substituição do 
Estado por estas organizações levanta dúvidas quanto à relação entre aquele e os cidadãos, 
no que concerne ao contrato social e às expectativas que os cidadãos possuem; de outro lado, 
parece existir uma imbricação (ou miscelânea) entre público e privado, no que respeita aos 
financiamentos públicos e às iniciativas promovidas por entidades não-públicas, que levanta 
diversas dúvidas, de resto porque, apesar de abdicar de algumas responsabilidades, o Estado, 
formalmente, não negou as suas funções sociais.

G. DESENHAR POSSIBILIDADES DE ULTRAPASSAR OS CONSTRANGIMENTOS
As organizações, ao acederem aos programas de financiamento disponíveis, implemen-

tam acções que as podem fazer desviar da missão que possuem desde a sua constituição. 
Mas a missão de muitas destas organizações não deixa de estar associada à defesa de valores 
com muito significado a nível local, à proximidade com as comunidades locais que tem favore-
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cido modos de intervenção caracterizados pela especificidade e à possibilidade de promover 
processos participados, alargados àqueles que trabalham nestas entidades, mas também às 
comunidades locais. Esta intervenção é de resto em muitas circunstâncias justificada pela 
defesa dos mais “fracos”, daqueles que desejam manter-se nas suas comunidades locais, 
mas que não encontram espaços de trabalho e de vida no quadro das mudanças económicas 
e sociais com as quais se confrontam, nem tão pouco de diálogo no contexto interno da or-
ganização. Neste âmbito, estas organizações apostam numa intervenção que parte do que é 
local e tradicional para a criação de formas inovadoras e mais consentâneas com o que são as 
necessidades das pessoas na actualidade. 

Face à reduzida independência relativamente a interesses externos a estas comunida-
des (as políticas nacionais sociais e educativas, a preocupação pelas estatísticas, indicadores, 
etc.), a proximidade com aqueles que são mais “fracos” (e pobres) pode ficar debilitada, de 
resto porque as intervenções de longo-prazo (que seriam as mais congruentes nestas comu-
nidades) não são fomentadas e a capacidade de afrontar aquelas agências que têm mais poder 
sai enfraquecida. E áreas importantes das actividades destas organizações que não se enqua-
dram na agenda das agências financiadoras podem ser retiradas, enquanto as organizações 
podem sucumbir à tentação de desenvolver funções que sabem irão atrair financiamentos 
avultados, em detrimento de outros aspectos da sua missão. Neste contexto, a legitimidade 
destas associações reforça-se pela reinvenção e re-produção de processos de participação 
alargada. E é também neste domínio que urge a criação de novos modos de sustentabilidade 
destas organizações consentâneos com a sua missão e finalidades.

H. PARTICIPAR NA CONCEPÇÃO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA E GLOBAL
Produzir uma política de educação e formação integrada na própria missão revela-se uma 

tarefa complexa, tal como conceber e aplicar um projecto educativo que confira sentido e inte-
gre todas as valências educativas em desenvolvimento. Tudo indica que entidades como a que 
foi estudada têm condições para o realizar com sucesso, procurando não abdicar do seu ideário 
e do estabelecimento de intersecções pertinentes entre desenvolvimento e educação. Contudo, 
é imprescindível reflectir sobre as pontes que ligam os dois campos, discutir criticamente as 
concepções de educação e formação mais compatíveis com as aludidas articulações, assumir 
a produção de modelos pedagógicos e didácticos, a formação e a coordenação pedagógica dos 
formadores e, em geral, conseguir escapar aos elementos de uniformização e homogeneização 
de uma pedagogia técnico-burocrática que emerge e se abate sobre os promotores locais.

Uma política pública apenas assente em processos de candidatura e de contratualização 
parece ignorar as aludidas dificuldades e, sobretudo, centra-se mais na selecção de potenciais 
parceiros e no controlo das suas acções, do que na promoção das condições educacionais e or-
ganizacionais indispensáveis à realização de uma política pública assente na acção de organiza-
ções não governamentais prestadoras de serviços. Também aqui é possível registar um evidente 
défice de participação política que afecta as organizações locais e nelas se pode vir a repercutir 
– a centralização dos poderes de decisão e a desconcentração das acções necessárias à con-
cretização das orientações políticas centralmente definidas, as primeiras incumbindo exclusi-
vamente ao Estado e as segundas cabendo aos actores locais, assim conceptualizados de forma 
despolitizada e instrumental. Revela-se então determinante que os promotores de educação e 
formação de adultos locais participem na concepção de uma política educativa (que é simultane-
amente social) integrada e global com incidência a nível local, mas também nacional.



��

ii. dO deSenHO e deSenVOLVi-
MenTO cURRicULAR de 
cURSOS eFA À ORGAniZAÇÃO 
dAS eSTRUTURAS de RecURSOS: 
ALGUMAS ORienTAÇÕeS

É consensual que os Cursos EFA visam proporcionar uma oferta integrada de educação e 
formação destinada a públicos adultos pouco escolarizados e qualificados, bem como contri-
buir para a redução do défice de qualificações da população portuguesa, potenciando as suas 
condições de empregabilidade, e para a redução do défice de certificação da população quan-
to às competências e aos saberes adquiridos ao longo da vida. Neste quadro, o surgimento 
destes cursos em Portugal representa uma inequívoca ruptura com modelos de educação e 
formação (e sobretudo de ensino) de adultos até então existentes na sociedade portuguesa e 
consagra uma ligação pouco frequente entre políticas de carácter social, nomeadamente entre 
a educação e a formação, e as políticas que se destinam à promoção do emprego, que, durante 
muitos anos tiveram caminhos paralelos e não articulados.

A matriz estruturadora dos Cursos EFA é de âmbito nacional, baseada em orientações 
supra determinadas pelas entidades reguladora e financiadora; o modelo de desenvolvimento 
proposto aposta essencialmente na acção de outros actores, que não exclusivamente a esco-
la, na dinamização de cursos, mas também na sua intervenção em termos de estratégias de 
concepção local, favorecendo alguma diversidade de propostas e o surgimento de grupos de 
aprendizagem que dificilmente seriam envolvidos em iniciativas promovidas pelas entidades 
de educação de adultos públicas mais tradicionais. 

O modelo determina que a concepção e monitorização educativa e pedagógica dos cur-
sos sejam efectuadas pela ANEFA/DGFV, mas que a sua concretização seja da iniciativa de 
entidades locais, com forte enraizamento na sociedade civil, com melhores condições para 
organizar e dinamizar acções desta natureza. É entendido que estas entidades, devido à sua 
natureza, asseguram flexibilidade e pertinência às iniciativas que organizam, pois detêm um 
maior conhecimento das condições, recursos, necessidades e interesses das pessoas e das 
comunidades locais. Neste caso, a análise realizada no âmbito do Projecto “Trans…Formar 
para Agir” permitiu evidenciar como princípio a relevância de uma forte articulação com enti-
dades de natureza diversa no seu território de intervenção, bem como com outras suas congé-
neres quer a nível nacional quer mesmo internacional. Um outro princípio inferido prende-se 
com a necessidade de garantir o reconhecimento positivo que é conferido pelas populações 
da área geográfica de intervenção, bem patente, por exemplo, no elevado e crescente número 
de candidatos à frequência dos Cursos EFA que têm vindo a ser promovidos, o que parece ser 
revelador de uma adequada identificação de necessidades e interesses.

1. O DESENHO CURRICULAR
A análise das práticas de desenho curricular, desenvolvidas estas num quadro de que 
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participam o Reconhecimento e Validação de Competências (RVC), o módulo Aprender com 
Autonomia, a Formação de Base e a Formação Profissionalizante, informadas e organizadas 
de acordo com a abordagem de Temas de Vida, permitiu identificar e/ou reforçar um conjunto 
de princípios orientadores da acção que se afiguraram particularmente produtivos. Come-
çaremos por considerar os que dizem respeito ao momento inicial de reconhecimento dos 
adquiridos dos formandos, prosseguindo depois com a análise das restantes componentes 
curriculares constituintes de um Curso EFA.

PRINCÍPIO 1. VALORIZAR O RECONHECIMENTO E VALIDAÇÃO DE COMPETêNCIAS (RVC)
Tendo como finalidade situar cada um dos formandos relativamente às áreas de compe-

tências-chave previstas no Referencial, este momento permite começar um processo formati-
vo que deverá ser construído a partir das competências já adquiridas pelos formandos ao lon-
go da vida. Neste sentido, o RVC favorece, por um lado, a valorização pelo reconhecimento das 
aprendizagens anteriormente realizadas e, por outro, permite um maior envolvimento dos for-
mandos nas práticas educativas e formativas que após este processo venham a ser desenvol-
vidas. Este processo favorece então uma maior visibilidade e legitimidade das aprendizagens 
anteriormente adquiridas, transformando-as num recurso efectivo que nunca havia gozado de 
grande reconhecimento social e que era por tal entendido como “inexistente” em muitos do-
mínios, nomeadamente no pedagógico; constitui-se ainda num recurso, educativo, formativo e 
de aprendizagem, pois permite a adequação do currículo à situação na qual cada formando se 
encontra e a consequente construção de percursos de formação individualizados.

Neste ideário, nos Cursos EFA, o Reconhecimento e Validação de Competências é um dos 
elementos distintivos do seu desenho curricular. Situando-se na fase inicial da acção, é tam-
bém o momento ao longo do qual os elementos do grupo em formação convivem pela primeira 
vez uns com os outros; mas é sobretudo o primeiro contacto com o “novo” modelo de educação 
e formação, podendo até apresentar um forte impacto no domínio das atitudes dos formandos 
perante a acção e a aprendizagem dela resultante, sobretudo devido ao facto de estes poderem 
ver valorizados os seus percursos de vida e alguns dos saberes neles desenvolvidos. 

Devido à sua natureza, distinta de qualquer outra que tenha já sido privilegiada em acções 
de educação e formação de adultos, em Portugal, e ao seu carácter inovador, uma vez que 
rompe com outros modelos educativos mais tradicionais e de natureza escolar, o RVC consti-
tui-se certamente num desafio para os profissionais que o acompanham, assim como para os 
formandos que, em muitos casos, pela primeira vez, olham para o seu passado e para as suas 
histórias de vida como um recurso educativo e de aprendizagem. 

PRINCÍPIO 2. PROMOVER UM DESENVOLVIMENTO EFECTIVO E DETALHADO DO RVC
O trabalho minucioso de identificação das competências previamente adquiridas pelos for-

mandos e a sua localização face ao Referencial traduz-se certamente em muitas dificuldades 
em termos de operacionalização, para cuja superação o manual de apoio à intervenção, vul-
garmente conhecido por kit, é fundamental, mas para as quais o referido instrumento poderá 
nem sempre ter a solução. Na análise efectuada verificou-se que as sucessivas experiências 
levaram a que fosse aceite e tida como inevitável a participação dos formadores no acompa-
nhamento dos formandos durante o RVC:

[…] inicialmente, os RVC’s eram conduzidos unicamente pela me-
diadora, pronto!, entretanto começaram a ser… já numa fase mais 
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adiantada, penso que talvez no último plano de formação em que 
eu estive cá e no penúltimo (já não me lembra muito bem!), em 
que os formadores participaram de uma forma mais activa. Mas, 
mesmo assim, era muito complicado… [E(M)3]. 

A implicação de diferentes agentes dinamizadores no processo não é uma tarefa fácil de le-
var a cabo quer pelos mediadores quer pelos coordenadores pedagógicos; no entanto, da análise 
efectuada adveio a constatação que esse envolvimento confere maior credibilidade ao processo, 
mas sobretudo maior segurança e confiança aos formandos, patente por exemplo no número de 
adultos que efectiva o seu pedido de reconhecimento de competências ao júri de validação. 

PRINCÍPIO 3. REFORÇAR O SENTIDO DO MÓDULO APRENDER COM AUTONOMIA
A estrutura curricular dos Cursos EFA contempla o módulo Aprender com Autonomia que 

se apresenta como um espaço especificamente destinado ao desenvolvimento de competên-
cias pessoais e sociais necessárias para que os adultos possam perspectivar o seu percurso 
pessoal e profissional de modo activo e autónomo. Deste modo, pretende contribuir para que 
os formandos adquiram competências necessárias para que ao longo das suas vidas possam 
aprender a aprender, assim como desenvolver uma aprendizagem autónoma e agir sobre os 
seus projectos de vida, proporcionando técnicas e instrumentos de auto-formação e facilitan-
do a integração no grupo, a aquisição de hábitos de trabalho, o assumir de compromissos, a 
definição e a aceitação de regras. 

Os instrumentos utilizados, na essência idênticos aos propostos pela ANEFA/DGFV, vão 
sendo adaptados, ainda que essas adaptações ocorram sobretudo ao nível da forma e não 
tanto do conteúdo:

São construídos através das orientações da acção que são forne-
cidas pela Direcção Geral. Depois têm só o meu cunho pessoal, 
não é?… Eu nunca, nunca fotocopiei nada para lhes dar. Foi criação 
minha. Levo… levo as orientações da acção para casa e faço… o 
próprio manual; meu! [E(M)1].

Neste sentido, advém da análise efectuada a identificação de uma progressiva apropriação 
das orientações, dos objectivos e dos instrumentos disponibilizados pelos serviços mencio-
nados às práticas quotidianas dos profissionais. A reconfiguração de algumas das actividades 
bem como a introdução de outras, para além das propostas no guia, sugere uma procura de 
maior adequação dos instrumentos às competências adquiridas pelos formandos ao longo da 
vida, assim como aquelas que se pretende ver desenvolvidas. 

PRINCÍPIO 4. AFIRMAR A TRANSVERSALIDADE CURRICULAR DOS TEMAS DE VIDA
No que se refere à concretização da Formação de Base, as orientações sugeridas pela ANE-

FA/DGFV apontam no sentido de um desenho curricular elaborado de acordo com o Referencial 
de Competências-Chave e com base na exploração de Temas de Vida. Neste âmbito, os Cursos 
EFA procuram combinar dois modos de abordagem educativa e pedagógica: de um lado, o Re-
ferencial de Competências-Chave que consiste numa matriz de base nacional orientadora do 
processo formativo, na qual surgem as competências que em cada área deverão ser evidencia-
das pelos formandos; de outro, os interesses e as necessidades dos contextos locais, nos quais 
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os formandos possuem um papel essencial. Assim, em articulação com o Referencial de Com-
petências-Chave, a equipa pedagógica, com a intervenção que se deseja activa dos formandos, 
deve conceber e construir um currículo localmente significativo. Neste sentido, este currículo 
deve revelar articulações com os interesses dos formandos, através de estratégias que per-
mitam a expressão da diversidade de propostas, tantas quantas as dos grupos em formação, 
e com os contextos locais nos quais os cursos são levados a cabo, entendidos estes como as 
organizações dinamizadoras dos cursos e as comunidades locais.

Nestes cursos, os Temas de Vida constituem uma área transversal do currículo que en-
quadra actividades diversas, implementadas pelos formandos, com vista ao desenvolvimento 
de competências sistematizadas no Referencial de Competências-Chave. Por essa razão, os 
Temas de Vida têm que ser significativos para os formandos, relevantes e motivadores, mas 
deverão também permitir uma forte articulação entre as diferentes áreas de formação. Con-
sistem então num elemento unificador, num recurso de conhecimento e de contextualização 
da experiência e das aprendizagens dos formandos, podendo ser percebidos como uma rede 
na qual assenta uma diversidade de temas e problemas socialmente relevantes para a com-
preensão e intervenção nos seus mundos e no mundo.

A análise realizada foi reveladora de um caminho, progressivamente percorrido, no sen-
tido da apropriação das orientações para a acção deste tipo de oferta, concretamente no que 
a aplicação do Referencial de Competências-Chave diz respeito, bem como do desenho curri-
cular dos percursos com base no desenvolvimento de Temas de Vida. Certamente que foram 
muitas as dificuldades sentidas, no entanto estas terão sido progressivamente ultrapassadas, 
provavelmente pelo empenhamento dos profissionais envolvidos no acompanhamento destes 
cursos, coordenadores pedagógicos, mediadoras e formadores, mas também responsáveis 
das entidades promotoras/formadoras e dos técnicos da ANEFA/DGFV:

[…] quando comecei, se calhar, com alguma… tive alguma dificul-
dade, pronto, normalmente, a entidade… essa informação foi-me 
transmitida pela entidade… para começar a trabalhar. Ao longo 
destes anos, como lhe disse, tenho participado em algumas ac-
ções de formação e, realmente, tenho-me inteirado mais... como é 
que... como é que funcionam estes cursos. [E(FR)9].

Se tivermos em consideração as potencialidades e os desafios, mas também as dificulda-
des e os constrangimentos, colocados pelo desenho curricular baseado no desenvolvimento 
de Temas de Vida com os quais todos os actores dos Cursos EFA se confrontam, é então impor-
tante realçar a experiência adquirida pelas equipas pedagógicas que têm vindo a ser respon-
sáveis pelo desempenho desse trabalho, que não sendo perfeita, não poderá ser desperdiçada 
no futuro. Os resultados observados sugerem uma cada vez maior participação dos formandos 
no desenho e desenvolvimento destes Temas, assim como um cada vez mais expressivo en-
volvimento da equipa pedagógica, associado ao esforço de transversalidade do currículo e dos 
saberes construídos. Neste domínio, é importante a realização de um trabalho cuidadoso e 
sistemático no seio das equipas pedagógicas, no sentido de não perder a experiência adquirida 
e de capitalizar novos conhecimentos e formas de trabalho, até porque as equipas pedagógi-
cas são constituídas, na sua maioria, por profissionais “jovens” que, desde o surgimento do 
Cursos EFA, têm vindo a acumular experiência profissional relevante e fundamental para o 
desenvolvimento da educação e formação de adultos.
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PRINCÍPIO 5: ARTICULAR A FORMAÇÃO DE BASE E A FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
A inserção de uma componente de Formação Profissionalizante, passível de certificação, 

representa uma importante aposta (e simultaneamente um desafio essencial) para os Cursos 
EFA. A sua inclusão no desenho curricular visa a aproximação e a articulação de duas áreas 
tradicionalmente separadas, a formação de natureza mais escolar e a formação profissional, 
suportadas por lógicas de acção distintas e nem sempre consentâneas. Uma das potencialida-
des desta articulação é a possibilidade de desenvolver estratégias pedagógicas que valorizam 
modalidades de alternância entre situações educativas formais e o processo de desenvolvi-
mento profissional em contexto de trabalho. Existe contudo o perigo de esta articulação não 
chegar a acontecer e de estarmos perante um cenário de coexistência de dois modelos e de 
duas lógicas de formação distintas, não comunicantes entre si (Canário, 2002).

Talvez um dos factores que mais contribua para essa possível dissociação seja a relativa in-
dependência destas duas áreas de formação. Se o modelo da Formação de Base foi construído 
de raiz a partir de uma matriz inovadora, o modelo da Formação Profissionalizante foi herdado 
do sistema já em vigor no Instituto de Emprego e Formação Profissional e nas acções por este 
promovidas. Este modelo de formação profissional orienta-se por referenciais específicos, es-
truturados por unidades capitalizáveis, mas que não prevêem o reconhecimento e validação 
de competências adquiridas ao longo da vida, nem competências-chave. Ora, esta dissociação, 
que suscitou dúvidas em diferentes Relatórios de Avaliação dos Cursos EFA (nomeadamente 
nos trabalhos de Couceiro & Patrocínio, 2002 e Ávila, 2004), foi particularmente evidente na 
análise realizada, traduzindo-se numa aparente desorganização dos módulos, relativamente 
a tempos e estrutura, mas também trazendo dificuldades acrescidas no sentido da dotação de 
significado dos conteúdos globalmente enunciados mas localmente trabalhados: 

[…] roubo muito tempo em casa à família para poder preparar as aulas, 
para… de alguma maneira pegar nas orientações e no caso da forma-
ção profissional, as orientações são do IEFP, e para transformar aquilo 
em coisas palpáveis, coisas entendíveis para os formandos. [E(FR)3].

A acima referida dissociação traduz alguns aspectos que são de salientar. Um primeiro pren-
de-se com as diferenças ao nível da filosofia orientadora dos Referenciais e a impossibilidade 
do reconhecimento das competências no domínio profissional anteriormente adquiridas pelos 
formandos. Se se considerar que a grande maioria dos formandos dos Cursos EFA trabalhou 
antes de frequentar uma destas acções, então é por demais evidente a diferença entre lógicas 
de entendimento da formação, no que respeita ao seu significado e ao seu desenvolvimento. Um 
segundo aspecto liga-se ao trabalho levado a cabo pelos formadores da Formação Profissionali-
zante e à dificuldade que certamente sentem em trabalhar a ligação com a Formação de Base e, 
em particular, com os Temas de Vida. Obrigados a integrar nos módulos da sua responsabilidade 
estes Temas, esta integração surge frequentemente como forçada, não passando em muitos 
casos de uma intenção. Um terceiro aspecto prende-se com a importância que os formandos 
atribuem à aquisição de saberes profissionais e ao impacto que tal dissociação pode surtir nos 
seus percursos formativos, não só ao nível da utilidade dos saberes adquiridos nos Cursos EFA, 
mas também da contribuição para o seu desenvolvimento profissional. 

2. ESTRUTURA DE RECURSOS: A IMPORTÂNCIA DA EqUIPA PEDAGÓGICA
O estudo dos processos desenvolvidos leva ao reconhecimento de que características, quali-



��

dade, esforço e empenho das equipas pedagógicas parece depender o sucesso na apropriação e 
adequação das orientações para acção, na descodificação do Referencial de Competências-Chave e 
sua adequação ao desenvolvimento curricular e, ainda, à transversalidade conferida aos Temas de 
Vida, bem como a articulação entre Formação de Base e Formação Profissionalizante.

Assim, da observação desse impacto do grau, qualidade e sentido de acção e participação dos 
elementos constituintes destas equipas no desenvolvimento dos cursos, advém a necessidade de 
afirmar a importância da sua acção e, consequentemente, encetar os mecanismos convenientes 
capazes de lhes prover o adequado estatuto de educadores de adultos e respectivo reconheci-
mento social. Neste sentido, é importante deixar claras quais as obrigações destes profissionais 
e quais as expectativas que as entidades têm sobre a sua acção, sendo que paralelamente devem 
também ser explicitadas quais as condições e recursos disponíveis para a sua actuação. 

A análise realizada revelou que os formadores parecem estar cientes acerca de quais as ex-
pectativas sobre a sua acção, concretamente a de realização de um trabalho interessante quer 
na vertente pedagógica quer na vertente humana. Assim, para além de transmitir conhecimen-
tos especializados e proporcionar a aquisição de competências, o formador também desempe-
nha um importante papel ao nível da manutenção dos níveis de motivação dos formandos:

o formador […] não é só alguém que está a debitar matéria, mas é 
alguém que […] tem que arranjar estratégias muito diversificadas 
para conseguir motivar as pessoas. [E(FR)2]

Por sua vez, às mediadoras é reservado o desempenho de um papel multifacetado e po-
livalente. Para além das questões relacionadas com a organização e acompanhamento ad-
ministrativo dos processos, é-lhes confiada a tarefa fundamental de manter os grupos de 
formação coesos, intervindo ao nível dos relacionamentos interpessoais formando/formando, 
formando/formador, formando/entidade ou formador/entidade:

[…] eu fiz um bocado o papel de tudo… desde psicóloga, a educado-
ra, a assistente social, a enfermeira, enfim [riso]… Fiz várias coi-
sas, e acho que é isso que era esperado. Era alguém que, de facto, 
mostrasse alguma polivalência, que tivesse sensibilidade para as 
questões humanas e para as questões sociais. [E(M)3]

O trabalho destes profissionais é ainda complementado pela acção dos coordenadores 
pedagógicos. Ainda que ao nível dos registos de acompanhamento do processo não sejam exi-
gidas evidências que tornem perceptível o seu grau e qualidade de envolvimento na concreti-
zação das acções, a análise realizada tornou possível inferir a importância da sua participação 
no desenvolvimento dos cursos, até porque vastas vezes, a expensas das funções desempe-
nhadas, são identificados como mediadoras, tanto por formandos como por formadores. 

As equipas pedagógicas responsáveis pelo acompanhamento dos Cursos EFA têm-se ca-
racterizado por serem constituídas, maioritariamente, por jovens recém-licenciados. A essa 
juventude alia-se o dinamismo, a disponibilidade e a vontade de se afirmarem no mercado de 
trabalho, sendo pois estes aspectos positivos e facilitadores da sua filiação na filosofia EFA. No 
entanto, a sua falta de experiência ao nível do modelo EFA em particular e da educação de adul-
tos em geral são constrangimentos a serem ultrapassados. Nesse sentido, crê-se que o compro-
metimento das entidades responsáveis, bem como das entidades promotoras/formadoras com a 
formação contínua dos seus profissionais é uma aposta que urge ser efectivamente concretizada 
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e que se enquadra no âmbito de um projecto educativo global de qualquer organização, que vise 
não só a prossecução de objectivos de educação e formação ao nível do âmbito de intervenção, 
mas também dentro de si própria, para os profissionais que a integram e constituem.

iii. OS cURSOS eFA: cOndiÇÕeS
e MOdOS de PROdUÇÃO de UMA 
FORMAÇÃO SiGniFicATiVA

Relativamente ao modo como os formandos se representavam antes de terem frequentado 
os Cursos EFA que foram estudados, é possível identificar dois tópicos maiores: a vida vivida, 
privilegiando-se dimensões como o emprego e a formação e a perda de significado de certos 
modos de vida, e a vida projectada, valorizando-se sobretudo a dimensão do trabalho.

A marcação da condição de “desempregado” é muito evidente na apresentação que de si 
fazem os formandos, uma opção que, em diversos casos, surge associada a descontinuidades 
nas áreas de actividade profissional e a uma relação face ao trabalho marcada pela instabi-
lidade. Muitas destas actividades aparecem marcadas por um frágil reconhecimento social, 
mais evidente ainda quando são de natureza doméstica e levadas a cabo por mulheres que 
cuidam das suas famílias, mais ou menos alargadas, e das suas casas. Estas características 
exprimem percursos (profissionais) intermitentes, fracturados, adiados ou até frustrados.

A descontinuidade face ao emprego e a instabilidade face ao trabalho aparecem relaciona-
das, não só pelos formandos, mas também pelos profissionais da Associação, com a falta de 
habilitações escolares e de qualificações profissionais, entre outras. Aliás, em alguns casos, 
é estabelecido explicitamente um nexo de causalidade entre a fragilização da relação com a 
escola e o posterior enfraquecimento da relação com o emprego.

Os formandos dos Cursos EFA, no caso em análise, são identificados nos seus discursos 
e nos daqueles com quem interagem, como pessoas em risco de exclusão social, que tendem 
a olhar para o passado, para o tempo anterior à frequência no curso, como um tempo negati-
vamente marcado, caracterizado pelo isolamento social, pela baixa auto-estima, pela falta de 
autoconfiança, efeito, por vezes, de problemas familiares graves ou da experiência de rupturas 
psicológicas em resultado de dificuldades económicas e sociais vividas:

É assim: eu quando vim para o curso, a minha vida andava mesmo assim. 
Sei lá! Nem me importava de muitas coisas, não queria saber mesmo… 
às vezes, até sair de casa, conviver com outras pessoas… [E(FDO)7]

Estamos, pois, perante uma leitura do percurso de vida dos formandos que tende a acentuar os 
défices, as ausências e as carências. É neste pano de fundo que nos surge a projecção de um olhar 
sobre a formação enquanto caminho para aceder ao trabalho útil, respeitado, dignificado, seguro 
e estável, que permite a estes adultos perspectivarem o que aparece designado como mudar de 
vida. De facto, a frequência do curso é acompanhada por uma vida projectada na qual o emprego e 
o trabalho se combinam, numa ligação que aos olhos dos formandos pode permitir antecipar uma 
vida renovada. À entrada no processo de formação pode então ser associada uma oportunidade de 
transformação efectiva, de mudança de um estado de negação para uma condição melhorada. 
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Quais são as práticas que na perspectiva dos formandos sustentam os processos de trans-
formação que eles próprios identificaram e que eles próprios reportam? O olhar sobre os efei-
tos da formação, focalizando, portanto, o final do tempo formativo e os seus prolongamentos 
no quotidiano dos sujeitos tende a relevar a transformação como marca maior. Esta transfor-
mação atravessa as formas de relação dos sujeitos consigo próprios e com o mundo, com o 
mundo social e com o mundo do trabalho, o conteúdo do seu capital de saberes, bem como as 
formas de relação com os contextos de educação e de formação.

O domínio que se convenciona chamar do “ser”, envolvendo as atitudes, as crenças, os comporta-
mentos, é aquele que mais imediatamente é convocado quando se consideram os efeitos da formação.

Outras mudanças, relacionadas com o acesso a novos modos de fazer, que podem envolver 
a superação das capacidades que os formandos consideram que tinham quando iniciaram o 
processo formativo, são também assinaladas:

[…] acho que até eu própria consegui ultrapassar as minhas pró-
prias expectativas. Porque nunca pensei que fosse tão bom. Se 
calhar eu tenho capacidades que estavam ali escondidas e que 
consegui puxar por elas. Isso é óptimo [E(FDO)1]

Estes relatos apresentam elevados graus de congruência com os que são feitos por media-
dores e formadores, em que também o impacto da formação ao nível das atitudes é valorizado, 
relevando-se o desenvolvimento de novos olhares dos formandos sobre si e sobre os seus 
mundos, assim como o reforço de convicções de que algo nas suas vidas poderia mudar: 

Eu costumava dizer “eles entravam para cá de uma forma e saíam 
de outra”. Parecia que desabrochavam, não é? Tornavam-se pesso-
as completamente diferentes, muito mais autónomas, […] com es-
pírito de iniciativa, muitas vezes com outro espírito crítico. [E(M)3]

Se os efeitos do processo formativo aparecem sobretudo associados a mudanças do “ser” e do 
“ser relacional”, é verdade que também é relatada a aquisição de conhecimentos que permitiam 
alargar o universo dos saberes disponíveis, sejam eles de natureza mais escolar, ligados sobretudo 
à formação de base, sejam de natureza profissional, no âmbito da formação profissionalizante – Es-
tes cursos ensinam muito bem as pessoas. Tudo o que sei, aprendi aqui. [E(FDO)2]

Os novos saberes de natureza profissional são particularmente destacados pelos forman-
dos, sobretudo por aqueles que tinham encontrado um emprego após a frequência do Curso 
EFA, estivesse ele directamente relacionado com a formação profissionalizante ou não.

Uma das construções que emerge como mais significativa nos discursos analisados diz 
respeito a novas formas de relação com contextos e práticas de educação e formação, por 
parte dos formandos, que terão sido gerados durante a frequência dos cursos.

Esta construção aparece associada a experiências de formação representadas como felizes 
num contexto organizacional também ele positivamente valorizado, nas vertentes da sua acção 
pessoal, social, profissional, educativa e cultural. Um efeito desta valorização é a geração de um 
novo posicionamento face à educação e à formação. Neste processo, não é certamente irrelevan-
te a certificação resultante do processo de formação com tudo o que envolve de reconhecimento 
social e de potencial reorientação da vida pessoal e profissional. Este novo posicionamento tor-
na-se visível também na projecção da continuidade da formação ou da sua efectiva concreti-
zação, seja ao nível dos Cursos EFA, seja de acções de outro tipo: “De momento estou a tirar 
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outro curso à noite. […] é de secretariado, mas o nome ainda não sei bem”  [E(FDO)10]. 
Um outro adquirido no final do processo de formação com as características antes enun-

ciadas prende-se com novas formas de relação com o emprego e o trabalho expressas em falas 
dos formandos que relevam as novas condições em que se encontram para “serem úteis”: 

Perante a sociedade, eu também me comecei a sentir uma outra pessoa. 
Eu também já não sou aquela coisa que não serve para nada, embora 
não fosse pela minha vontade, correcto? Eu queria ser útil à sociedade; 
procurei muitas vezes emprego. O problema do nosso país [é que] a partir 
dos 35 anos, está-se velho para trabalhar, mas está-se novo para ir para 
a reforma! […] E então, qual era a minha saída? O que é que eu ia fazer? 
Pronto, consegui aqui. Posso dizer que foi quase um milagre, atendendo 
a todas estas situações, todas estas circunstâncias […] [E(FDO)6]

Este processo de re-significação pode envolver a vida latamente considerada: Se não hou-
vesse esta oportunidade, se os Cursos EFA não existissem, não faço a mínima ideia do que é que 
já poderia ter-me acontecido… [E(FDO)6]. Pelo menos ao nível do que fica expresso no plano 
discursivo, mudanças significativas ocorrem na vida das pessoas como efeito das práticas que 
tiveram lugar nos contextos de formação. Esta ideia é reforçada pelo discurso dos profissionais 
da Associação quando assinalam o alcance da reconstrução dos saberes dos formandos e as 
mudanças nas dimensões relacionais e de motivação: Ao longo de um ano e meio conseguiu-se 
dar uma reviravolta naquelas pessoas… ganharam mais gosto pela vida. [E(M)1]. 

A dimensão técnica e a dimensão pessoal são igualmente relevadas pelos empregadores 
quando interrogados sobre as razões que estiveram na base da contratação de formandos:

 […] porque tem uma formação específica […] é o conhecimento 
específico que essa pessoa traz e o know how que essa pessoa traz 
e que depois é validado, é reconhecido na altura de precisarmos 
de alguém e de admitirmos alguém para trabalhar. [E(EMP)3]

Neste processo, saem, pois, valorizados os próprios Cursos EFA, enquanto factor de mu-
danças expressivas na vida das pessoas, de modos de olhar e de estar no mundo, mas também 
as organizações que os promovem enquanto agências educativas capazes de criar as condi-
ções que permitem a emergência de tais efeitos, protagonizando percursos que se revelam 
adequados às condições de vida das pessoas em formação.

A pergunta que, na sequência, se deve colocar é a de saber quais as circunstâncias e as 
práticas que caracterizam os processos formativos que promoverão as mudanças relatadas.

1. A PRODUÇÃO DE NOVAS SOCIABILIDADES
Marca maior dos processos experienciados pelos formandos, e que se encontrarão na 

base das transformações relatadas, é aquilo que aqui designamos como novas sociabilidades, 
possibilitadas pelos novos quadros relacionais em que os sujeitos aparecem envolvidos.

A.  A CONSTRUÇÃO DE NOVAS SOCIABILIDADES …
A apreciação dos formandos sobre o processo de formação valoriza, em primeira instância, e 

de uma forma quase sistemática, os aspectos relacionais associados seja às práticas directamente 
educativas seja às que caracterizam o espaço de formação, envolvendo os parceiros de formação, 
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adultos com distintas histórias de vida. O novo quadro de relações interpessoais em que os sujeitos 
se vêem envolvidos permitia-lhes um outro olhar sobre a vida, perspectivando a realidade no que 
esta tinha de melhor e de menos bom, num processo por alguns designado como lição de vida:

 […] no curso éramos catorze formandas e eu era a mais nova. Por-
que eram todas senhoras casadas, já tinham uma experiência de 
vida fantástica e eu e outra colega minha, porque éramos as mais 
novas, fomos aprendendo algumas coisas com essas pessoas. […] 
depois descobrimos afinidades com algumas pessoas (com outras 
não), mas sempre nos demos muito bem e… acho que as duas par-
tes foram fundamentais para nós termos uma “lição de vida” […]. 
Fiquei numa turma com pessoas fantásticas e que tinham passado 
por problemas na vida delas (porque a vida nem sempre é fácil) e 
acho que aprendemos um bocadinho com isso. [E(FDO)1]

B. … EFEITO DE ORIENTAÇÕES ExPLICITAMENTE ASSUMIDAS PELA EqUIPA PEDAGÓGICA …
Este conhecimento da vida e do mundo, mediado pelo conhecimento dos outros, surge 

como efeito do trabalho realizado pela equipa pedagógica, através da criação de um ambiente 
no qual a interacção e a partilha de experiências são muito valorizadas: 

[…] aquilo que para mim realmente faz desta casa um local espe-
cial é o ambiente familiar que as pessoas lhe conseguem dar, é 
o espírito que se vive aqui dentro. Porque as pessoas que cá tra-
balham e que continuam cá a trabalhar […] reúnem uma série de 
qualidades que permitem dar esse espírito à formação que aqui 
é dada. São pessoas simpáticas, preocupadas; conseguem-nos 
transmitir força. [E(FDO)4]

Esta é, de resto, uma estratégia educativa assumida explicitamente no sentido de esbater 
as diferenças entre os formandos, constituir grupos coesos e permitir o posterior desenvolvi-
mento do processo formativo. A relação com os formandos é particularmente valorizada pelas 
mediadoras. Ao reconhecerem que estes grupos são marcados pela heterogeneidade de histó-
rias de vida, pela diversidade de percursos educativos e formativos, pela variedade de proble-
mas e de necessidades sentidas, as mediadoras apostam no desenvolvimento de um trabalho 
centrado nos formandos enquanto pessoas e nas suas competências sociais:

Havia pessoas que a partir de determinada altura, mais do que a 
bolsa, também era pelo convívio, por saírem de casa, por estarem 
ali a desenvolver em outro aspecto da vida. Eu acho que essa é a 
educação e formação de adultos, não são só as competências edu-
cativas; trabalha-se também as competências sociais. [E(M)2]

C. … VALORIZANDO OS ADqUIRIDOS DOS FORMANDOS …
A coesão era em muitas circunstâncias conseguida pelo desenvolvimento de estratégias 

que pretendiam valorizar aspectos da vida dos formandos, resgatando-os da denegação a que 
mesmo pelos próprios eram votados:

Os RVCs, muitas vezes, até eram empobrecidos porque as pesso-
as… vinham com uma bagagem… não que não tivessem compe-
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tências, mas eles próprios, muitas vezes, até nem tinham verda-
deiramente consciência dessas competências e dos seus saberes, 
não fazia sentido… para eles era uma coisa, assim, sem importân-
cia, que ninguém valorizava. [E(M)3]

D. … E SELECCIONANDO MéTODOS PEDAGÓGICOS ADEqUADOS
Neste quadro, a selecção de métodos pedagógicos capazes de motivar os formandos e de 

desenvolver atitudes positivas para com o trabalho formativo, de envolver os sujeitos de forma 
dinâmica nas aprendizagens, é vista como particularmente relevante:

As sessões são dadas de maneira a incutir neles o gosto por aquilo 
que estão a aprender…. [E(FR)5]

2. A PROMOÇÃO DE NOVOS SABERES E NOVAS FORMAS DE RELAÇÃO COM 
OS SABERES

A criação de novos universos de referência e de novas formas de relação com esses sa-
beres é um outro aspecto que parece jogar um papel determinante nas transformações dos 
formandos referidas nos relatos.

A. A PRODUÇÃO DE NOVAS FORMAS DE RELAÇÃO COM OS SABERES …
É num quadro de interacções sociais que os sujeitos tomam como significativas que são 

desenvolvidas formas específicas de relação com os saberes. A caracterização dessas formas 
emerge nas falas dos formandos, assim como nas dos mediadores e formadores. Desde logo, 
a fase de reconhecimento de competências é vista como fundamental na valorização de modos 
particulares de relação com os saberes constitutivos do capital próprio dos formandos. Num 
percurso de revisitação e de reactualização de saberes, chega-se a uma tomada de consciên-
cia que se torna condição fundamental para novas aquisições:

[…] acho que fui buscar mesmo uma força interior quando não sa-
bia que ela estava aqui. E a partir daí, comecei a ir buscá-la em 
todas as situações da minha vida… Foi o momento de arranque. É 
completamente o momento de arranque, porque nós aprendemos 
a viver com o nosso passado, mas a vivermos bem e a não viver-
mos revoltadas, para quem teve um mau passado. [E(FDO)1] 

A alteração das formas de relação com os saberes, assente na revelação do que nem 
sequer era imaginado, constitui o alicerce sobre o qual os formadores vão assentar o desen-
volvimento das suas práticas:

As pessoas dizem que não percebem nada de informática, que 
nunca na vida hão-de perceber… depois sentem-se bastante moti-
vadas quando vêem que são capazes. [E(FR)7]

B. … NUM qUADRO DE PRÁTICAS COLABORATIVAS …
Estas formas de relação com os saberes estruturam-se num quadro de relações pedagó-

gicas que têm lugar em circunstâncias marcadas por práticas colaborativas:
Eu acho que aqui aprende-se coisas de uma forma melhor, sem 
ser tão brutal; porque lá fora a vida é complicada e aqui dentro 
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acho que tornam um bocadinho as coisas mais fáceis, mais dóceis, 
mas que se aprende e sai-se daqui com uma força interior muito 
grande. [E(FDO)1]

É neste quadro que os métodos e as estratégias que asseguram um efectivo envolvimento 
dos formandos na construção do saber são particularmente valorizados, evitando-se as rup-
turas com os quotidianos dos formandos e as suas vidas:

Fizemos imensos trabalhos que nos explicavam uma matéria intei-
ra do que nós estávamos a trabalhar, à base de trabalhos, desenhos 
e coisas assim. […] Com brincadeiras, com jogos, percebíamos tudo. 
O que numa escola normal para nós era mais complicado, porque 
passávamos o dia inteiro a ver números, a ver aquelas coisinhas 
todas, aqui não. A fazer desenhos, trabalhos, folhetos, coisas assim, 
aprendíamos a matemática de uma maneira diferente. [E(FDO)3]

C. … E DE UTILIZAÇÃO DE MéTODOS ACTIVOS …
Nesta mesma linha, as mediadoras, afirmando a consciência dos percursos escolares de-

senvolvidos pelos formandos enquanto crianças e adolescentes, marcados por práticas impo-
sitivas, afirmam o privilégio por abordagens pedagógicas activas:

Tendo em conta que são grupos de pessoas que já deixaram a escola há 
muito tempo, que não têm hábitos de estudo, já não têm aquele hábito 
de estar numa sala de formação. Tento que as sessões sejam activas 
e que eles intervenham muito […] de forma a que eles deixem de estar 
ali, inibidos, de alguma forma que eles se libertem um bocado. [E(M)1]

No desenvolvimento destas práticas colaborativas, de métodos pedagógicos mais activos e na procura 
de ligação aos quotidianos dos formandos, o trabalho sobre os Temas de Vida, referido por alguns formandos, 
mas particularmente enfatizado pelas mediadoras e pelos formadores, aparenta possuir grande potencial:

Os formadores tentam ajustar os critérios que têm para trabalhar me-
diante o Tema de Vida que têm e, dentro dessa lógica, fazem aquilo que 
acham melhor: uma exposição, uma peça de teatro, uma visita de es-
tudo, festas populares, etc. Não é fazer por fazer. Têm de ser coisas que 
não envolvam muitos custos, mas que [os formandos] aprendam algu-
ma coisa, que lhes diga alguma coisa… que lhes faça sentido. [E(M)1]

Ora, o desenvolvimento dos Temas de Vida apresenta melhores resultados quando os for-
mandos se envolvem, desde logo, na sua selecção, na definição dos objectivos e na prossecu-
ção das tarefas definidas. De resto, a abordagem por competências choca com abordagens 
pedagógicas e disciplinares mais tradicionais e não se coaduna em muitas circunstâncias com 
a imposição de temáticas, nem sempre relevantes para os adultos.

Uso um sistema que eles gostam muito que é com este Tema de Vida, 
o que é que eu aprendi? Quais eram as palavras ou as expressões que 
eu não sabia escrever, as palavras novas […] Aparecem termos com 
os quais eles nunca se confrontaram e que depois aplicam e contex-
tualizam bem e para mim isso é muito gratificante. [E(FR)5]
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D. … POTENCIADORES DA AqUISIÇÃO DE SABERES ESPECIALIZADOS …
A experiência associada ao convívio, ao ambiente e à coesão do grupo e processos de 

construção dos saberes apoiados em práticas colaborativas e valorizando a redescoberta de 
competências “escondidas” garantiam um terreno fértil para o desenvolvimento de saberes 
especializados. Entre estes sinalizam-se os de natureza mais escolar, nos quais o conheci-
mento formal se cruzava com os conhecimentos necessários para viver o quotidiano, e os de 
natureza profissional, valorizando-se o saber-fazer essencial para o acesso ao emprego:

Os módulos de cuidados de higiene, saber tratar, acompa-
nhar a pessoa idosa, saber vesti-los…essas aulas davam gosto. 
[E(FDO)5]

Estes saberes são particularmente enfatizados pelos formandos, sobretudo quando per-
mitem a articulação com a formação profissionalizante, com o mundo do trabalho ou com a 
própria vida, e são igualmente valorizados pelos formadores, em particular por aqueles que 
têm a seu cargo módulos de Formação Profissionalizante:

Existem pessoas que, ainda agora neste grupo que terminou, a 
nível escrito e oral, tinham algumas limitações; mas quando pas-
sam para o terreno do saber-fazer… do prático… as coisas mudam 
completamente… aí vem ao de cima a destreza manual, a destreza 
física que não são contempladas, por exemplo, nas sessões de Ma-
temática para a Vida ou de Linguagem e Comunicação. [E(FR)3]

E. … SABERES PROFISSIONALMENTE RELEVANTES …
A relação dos saberes característicos dos Cursos EFA com o mundo do trabalho, a po-

tenciação da sua relevância como factor de “empregabilidade” constitui preocupação maior e 
parece actuar de forma significativa na delimitação do universo de referência da formação:

A maior parte deles quando saem daqui já sabem… saem com uma 
ideia do que é que vão fazer. Porque, num curso de jardinagem, 
nós esperamos que saiam daqui bons jardineiros e que sejam in-
seridos no local […]. A escolha do estágio é feita com muito rigor 
porque às vezes é mais uma porta que se abre, que pode vir depois 
a desenvolver e até a ficar a trabalhar nessa área [E(FR)4].

F. … NUM qUADRO FORMATIVO ADEqUADO
Em síntese, perspectivando o seu percurso de formação, os formandos destacam as experiên-

cias ao longo do curso, na qual o convívio assumiu uma importância fundamental, efeito de estraté-
gias de criação de um bom ambiente de trabalho e de coesão do grupo construídas pela equipa pe-
dagógica. Porque os formandos possuem histórias de vida diferenciadas, o esforço de constituição 
de um grupo, que partilhe valores e objectivos, é assumido como uma tarefa central para os profis-
sionais ligados à Associação, esforço este identificado pelos formandos nas entrevistas efectuadas.

O processo de reconhecimento e validação de competências terá certamente contribuído, 
neste contexto, para que os formandos passassem a olhar para si próprios e para as suas 
vidas de forma diferente, pois como disse um dos formandos, […] desde que vim para o curso, 
[a minha vida] mudou. Comecei a abrir-me mais […] mesmo com as colegas, foi uma coisa… 
Ajudou-me muito a superar aquela dor que eu tinha… ajudou-me muito nisso. [E(FDO)7].
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iV. SOBRe O TRABALHO PedAGÓ-
GicO: FAMíLiAS de PRÁTicAS nOS
cURSOS eFA

Uma ‘pedagogia’ é um produto e uma produção de relações complexas que, num dado 
contexto, se estabelecem entre múltiplos factores: os sujeitos que “ensinam” e “aprendem”, 
os recursos, as tarefas e as formas de organização do trabalho, as práticas de avaliação. 
Neste sentido, uma pedagogia não é nunca “um processo de linear aplicação”, sendo cada 
caso “necessariamente, singular e contextualizado” (Canário, 2002, p. 51). Nesta perspec-
tiva, as pedagogias dos Cursos EFA devem ser entendidas sempre como efeito de uma pro-
dução local e a sua concepção não pode, em qualquer caso, deixar de prever as condições 
particulares que decorrem dos contextos e dos sujeitos reais que estão em causa.

Do trabalho pedagógico realizado no âmbito dos Cursos EFA na ATAHCA é possível de-
rivar um conjunto de princípios para a acção e um corpo de práticas com potencial para 
sustentar produtivamente o desenvolvimento da acção pedagógica em cursos daquele tipo. 
A eles nos referiremos agora.

1. PRINCÍPIOS E PRÁTICAS

A. PRIVILEGIAR PRÁTICAS SITUADAS …
Importa aqui relevar particularmente as acções pedagógicas que envolvem práticas de 

aprendizagem situada, de que a descoberta, a construção e a experimentação fazem parte. 
Esta família de práticas é definível, no que às actividades pedagógicas diz respeito, atra-

vés de trabalhos de ‘projecto’, de ‘pesquisas’, de ‘simulações’, de ‘trabalhos de grupo’, de 
‘montagens e desmontagens’, de ‘avaliações feitas em grupo’ que reenviam para práticas 
colaborativas de construção e avaliação do conhecimento. 

B. … EM CONTRAPONTO A CERTAS PRÁTICAS ESCOLARES …
Este universo de referência pode instituir como contraponto o de certas práticas ‘esco-

lares’, com as suas ‘disciplinas’, ‘leccionação’, ‘aulas’, ‘professores’ e ‘alunos’, ‘trabalhos de 
casa’, e ’correcção de trabalhos de casa’.

C… TENDO EM CONTA AS POSSIBILIDADES DE RECONTExTUALIZAÇÃO DO REFERENCIAL …
Ler e interpretar o referencial, nas diferenças que ele propõe, e na discussão com os 

outros [D.IRC4.1], num quadro em que é necessário diferenciar [D.IRC4.1], é uma orien-
tação  que se vai apresentando aos formadores como imprescindível, com impacto nos 
processos de ressignificação da acção pedagógica, particularmente nas áreas da forma-
ção de base. 

Especificamente, é no âmbito da formação profissionalizante que tende a sair relevada 
a aprendizagem por via experiencial, quasi situada e situacionadora, sendo na formação 
de base que, em função da maior ou menor proximidade das áreas de competência-chave 
a uma certa herança escolar, esta pode exercer a sua influência. 
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D. … ASSUMINDO A COMPLExIDADE DO PROCESSO DE CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DOS CURSOS…

O modelo de concepção e desenvolvimento dos cursos de que aqui se fala exige um traba-
lho laborioso, dado tratar-se de sujeitos cujas experiências de vida e papéis naquele contexto 
exigem um olhar particularizado, não compatível com uma formação estandardizada [E(FR)8], 
ainda que as pedagogias cartografadas deixem vir ao de cima um hibridismo, natural a uma 
esfera que, não sendo a escola, o é em muitos dos seus factores constituintes e constitutivos. 

A esfera de acção pedagógica representada é, pode dizer-se, algo como um “terceiro espaço”; 
para estes sujeitos um verdadeiro “entre-lugares”, onde as suas identidades e práticas profissionais 
vão sendo reconstruídas. Este aqui (por oposição ao lá, a escola), com estas modalidades de traba-
lho, é o que reconhecem e valorizam como o lugar de construção de aprendizagens significativas.

E. …CONFERINDO SIGNIFICADO À FORMAÇÃO NA VIDA E PARA A VIDA …
Neste quadro, ganha particular relevância a formação na vida e para a vida, onde o conhe-

cimento novo é construído colaborativamente, integrado nas experiências pessoais e colectivas 
anteriores, envolvendo a construção de uma rede sócio-cultural em que outros, por exemplo, a 
família, também participam, ou nas experiências também pessoais ou colectivas vividas nas visi-
tas de estudo, nos filmes visionados, na aprendizagem por tentativa e erro, na experimentação:

Vocês vão montar um computador. Vou trazer as peças ‘Ui, isso é 
uma maravilha…’ E depois quando chego ali, ponho aquilo e aqui-
lo funciona. Parece que fizeram uma nave espacial. Vão trabalhar 
para a NASA, não é? Para eles é uma coisa… [E(FDO)8]). 

F. … PROMOVENDO A PARTILHA DE DECISÕES NO DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO…
Esta família de práticas identificável no desenvolvimento da formação, é congruente com 

a existência de momentos em que entre formador e formandos há partilha de decisões nos 
processos de planificação e desenvolvimento das tarefas a desenvolver na área:

De repente eles aparecem com coisas giríssimas: ‘e se fizéssemos as-
sim?’ e depois dizem ‘não, vamos fazer antes assim’ e é esta partilha toda 
que resulta em trabalhos muito giros, coisas interessantíssimas. [E(FR)2]

G. … CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADEqUAÇÃO DOS PERCURSOS FORMATIVOS ÀS 
CARACTERÍSTICAS DOS FORMANDOS …

Neste processo ganha pertinência recordar continuamente, nas reuniões das equipas pe-
dagógicas, a necessidade de adaptação e flexibilidade face a sujeitos que 

não estudam já há muitos anos [D.AE2.1]; respeitando-se os rit-
mos individuais de cada um; sustentando o currículo nos pressu-
postos pedagógicos retirados do conhecimento da realidade indi-
vidual e colectiva do grupo [D.AFC3.1]. 

H. … VALORIZANDO O POTENCIAL DE CERTAS ÁREAS DE FORMAÇÃO DE BASE …
A área de Cidadania e Empregabilidade é das que apresenta maior potencial para, desde cedo, 

dar corpo a práticas em que se destacam os trabalhos de grupo, os debates, a integração de activi-
dades realizadas no exterior, a produção de materiais, os registos fotográficos, as sessões de apre-
sentação de trabalhos, a participação em palestras, etc., actividades pelas quais se vê a centralida-
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de dos sujeitos como construtores das suas aprendizagens e um currículo orientado para a acção. 
Perspectivado pelas vozes de formadores e formadoras, trata-se de …ser o formando a descobrir 

coisas, a aperceber-se de coisas… serem eles a construir [E(FR)2], numa, às vezes, inversão de papéis:
Eu lembro-me há uns anos, foi um senhor, que depois ensinou o grupo todo, in-
clusive a mim, a fazer uns bonecos em que saía… a relva era o cabelo [E(FR)2].

Uma construção de sentidos/conhecimentos assente em acções autênticas, próprias de 
uma dada comunidade, ao serviço da vida real ou em práticas sociais ‘como’ as da vida (conside-
rem-se, aqui como exemplo, os já referidos role-playing, dramatizações, práticas de escrita as-
sentes nos testemunhos pessoais, etc.) está em latência nesta área onde encontra um bom lugar 
para um harmonioso desenvolvimento. As suas diferenças relativamente a outras áreas poderão 
constituir indicadores para a mudança e resposta aos desafios que os Cursos EFA impõem.

Foi verificada a possibilidade de, pela área de Cidadania e Empregabilidade, os formandos se 
identificarem com os assuntos, se reconhecerem como membros efectivos e participantes activos de 
uma dada cultura, capazes de tomarem como seus os problemas que aí se discutem. Em consequên-
cia, a importância das áreas de formação, na relação com a sua função social deve ser reconhecida. 

O quadro resultante é o da centralidade da dimensão cultural dessas aprendizagens – aquela dimensão 
que Jo-Anne Reid (1997, p. 150) caracterizou como “a produção ‘engajada’ de textos sociais para fins reais”. 

I. … VALORIZANDO A PRODUÇÃO LOCAL DE SENTIDOS …
Para esta construção, parece contribuir a família de práticas pedagógicas que põe as apren-

dizagens ao serviço de formas autênticas de produção de sentidos e que, por isso mesmo, em 
vez de conteúdos, temas, matéria, coloca no centro “vidas humanas, vistas como trajectórias, 
em múltiplas práticas sociais, nas mais variadas instituições” (Gee, Hull & Lankshear, 1996, p. 
4). Disto mesmo dão conta os formandos e as formandas quando repetidamente estabelecem 
comparações com o aqui e o lá. Para aqueles e aquelas, este é o lugar de um modo de aprender 
que, nas suas múltiplas dimensões, desconheciam existir:

A escola é diferente… nos liceus, nas profissionais é diferente, o tipo de 
escola. As aulas são diferentes, os professores são diferentes na ma-
neira de explicar as coisas. E aqui não! Eles sabem que uma pessoa 
tem aquele… não é defeito… mas é mais complicado numa escola nor-
mal perceber as coisas do que aqui. Eles têm outro jeito de explicar, 
sabem que uma pessoa precisa crescer e puxam por nós. [E(FDO)3]

J. … PERSPECTIVANDO A INSERÇÃO SOCIAL …
Para as pessoas envolvidas no processo de formação, relevante parece ser mesmo aquele lado 

que, por recurso a práticas reais ou quasi reais, tem poder para concretizar os seus fins últimos: a 
criação de condições para a inserção social – e muito do que se reconhece não tem a ver, apenas, com 
o certificado, mas também com as condições efectivas que podem gerar para a sua comunicação nos 
registos institucionais; a capitalização dos saberes e experiências na vida construídas; a criação de 
condições para aprender ao longo da vida: Uma pessoa muitas das vezes pensa que sabe tudo e não 
sabe nada, dirá um formando sobre as razões para incentivar alguém a frequentar os Cursos EFA. 

L. … PROMOVENDO O SENTIDO DE PESSOA E DE PERTENÇA.
São práticas que promovem o sentido de pessoa e o sentido de pertença, como aquelas que 
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levam à identificação enquanto membro efectivo do grupo que para si é socialmente significativo:
Tenho os papéizinhos, tenho os bilhetinhos que às vezes trocávamos uns com 
os outros, com os formadores, tenho tudo! Desenhos, trabalhos, tenho tudo! 
Tudo… disquetes, CD’s que fazíamos das imagens, cadernos que fazíamos 
aqui, tenho tudo! … foi a melhor coisa que me podia ter acontecido! [E(FDO)3].

2. NO CAMINHO DE UMA PEDAGOGIA SITUADA
Os olhares sobre o desenvolvimento dos Cursos EFA, na ATAHCA, permitiram dar conta da 

natureza compósita e complexa das práticas produzidas em situação e, também, de um progres-
sivo apagamento de fronteiras entre as famílias de práticas; particularmente pelo que diz respeito 
à incorporação, por parte das áreas mais próximas do currículo escolar ‘tradicional’, de práticas 
contextualizadas, geradas na intersecção das necessidades e interesses de vida dos formandos e, 
nesse sentido, pela sua instituição como motor do currículo e das modalidades de aprender. 

De facto, vão ficando progressivamente registadas diferenças quanto: i) à maior interdiscipli-
naridade – a referência, em cada área, da relação com as outras áreas; ao mais forte poder dos 
Temas de Vida para gerar as práticas nas distintas áreas (embora, algumas vezes ainda, como 
referência apenas ao facto de ser tema aglutinador e como forma de enquadrar as actividades 
realizadas ou temas abordados); ii) à relação com o Referencial de Competências-Chave respec-
tivo, por meio de uma remissão, progressivamente mais frequente, para esse instrumento; iii) às 
modalidades de avaliação, em que as frequentes fichas e testes de intenção classificatória dos 
primeiros cursos vão dando lugar a avaliações já com algumas características formativas.

Neste percurso, não parece ser precipitado dizer que é o saber que se vai construindo sobre a 
forma de Temas de Vida que contribui para a apropriação de um discurso que aponta para a mu-
dança. A esse mais forte papel de “suporte e base de coerência das diferentes áreas de compe-
tência-chave” (Couceiro e Patrocínio, 2002, p. 17) que estas temáticas transversais vão assumindo 
de curso para curso, ao longo dos anos, sobretudo ao nível do discurso produzido no circuito ins-
titucional, não será alheia a frequente e progressivamente mais profunda reflexão, sobre as suas 
formas de existência nos desenhos curriculares. Das iniciais “dúvidas sobre a adequação dos 
conteúdos curriculares com os temas de vida” [D.CC1.1], passa-se à sua quase total assunção 
como elemento estruturador da acção curricular, inclusivamente na avaliação. Desta sustenta-
ção só podem resultar práticas mais contextualizadas e, porque é a elas que os formandos e as 
formandas hoje atribuem o seu crescimento, verdadeiramente significativas. 

As características identificadas nas práticas declaradas – diversidade e dispersão de saberes e 
de procedimentos, mas também as formas da sua distribuição e partilha em interacção com sujei-
tos, ferramentas, recursos, tecnologias; saberes e práticas muitas vezes tácitos, isto é, construídos 
no quotidiano e regularmente difíceis de serem verbalizados, saberes profundos e especializados, 
mas também quotidianos e populares; saberes construídos em redes sociais – permitem ver estes 
Cursos EFA como ‘espaços de afinidade’ (Gee, 2004), nos quais as pessoas ali reunidas por objec-
tivos e interesses comuns constroem saberes a que dão significado. Será por isto, também, que de 
entre muitas, é a dimensão afectiva aquela de que mais facilmente se fala.

Se é esta natureza eclética e híbrida que acaba por dar identidade a tais espaços e, por isso, 
nela se devendo investir como forma de criação de condições para a construção de itinerários de 
vida mais felizes, uma outra forma de hibridismo, aqui identificado, deve ser objecto de particular 
atenção: a que resulta das tentativas, bem intencionadas terá de se reconhecer, do mascaramen-
to afinal daquilo que a escola não tem de melhor. 
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