
A AUSÊNCIA DE UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS COMO 
FORMA DE CONTROLE SOCIAL E ALGUNS PROCESSOS DE 

RESISTÊNCIA 
 
 
A “incoesão portuguesa” 
 
Portugal é hoje o país da União Europeia que revela maiores desequilíbrios e 
desigualdades, tanto em termos económicos1 como culturais. Esta situação actual não é 
mais que o culminar de uma evolução histórica em que, com excepção de curtos e 
intensos períodos de certa coincidência de interesses e aspirações (geralmente 
associados a lutas de afirmação nacional), se tem revelado, de forma clara e permanente, 
uma profunda fractura entre uma pequena elite e a grande maioria da população. 
Distanciamento, bem vincado em termos de poder social e económico, mas com igual 
projecção no que se refere a índices de educação formal ou de acesso à chamada cultura 
erudita.  
 
 Em lugar de me socorrer da suposta objectividade das estatísticas, prefiro ilustrar este 
depoimento com duas referências que são para mim sintomáticas desta ‘especificidade 
portuguesa’ dentro do contexto europeu. 
 
A primeira foi a ‘revelação’ que me surgiu ao visitar, em 1991, a Europália – um 
conjunto de exposições na Bélgica que nesse ano escolhera Portugal como tema central. 
A exposição “Tesouros do Barroco”, através daquelas peças dos séculos XVII e XVIII, 
de um valor incalculável, preparadas com matérias primas – ouro, prata, pedras 
preciosas – trazidas dos territórios então ocupados pela Coroa portuguesa, é prova 
inquestionável de que Portugal seria então um dos mais ricos países do mundo, em 
termos de riqueza acumulada e concentrada. Perante um tal entesouramento, duas 
opções fundamentais estariam abertas. A primeira seria a do desenvolvimento em prol 
da população em geral, trocando essas valiosas matérias por um capital produtivo - 
obras, equipamentos e infraestruturas - capaz de satisfazer as necessidades básicas por 
todo o território, o que asseguraria desde logo um nível de vida satisfatório a todos e 
produziria, eventualmente, um efeito multiplicador susceptível de colocar o país entre 
os pioneiros da ‘revolução industrial’. Havia, com efeito, em Portugal um capital 
potencial mais que suficiente para esse efeito, tanto ou mais importante do que aquele 
que nos Países Baixos e na Grã-Bretanha veio a assegurar a respectiva “descolagem 
económica”. Tal opção, contudo, era perigosa para a casta que monopolizava o poder e 
que fazia de Portugal uma verdadeira ‘colónia colonizadora’. Investir numa produção de 
massas significava um acesso alargado por parte dos ‘colonizados’ ao salário, ao 
consumo, e tudo o mais que viria por acréscimo. Significava um caminho de inclusão 
para todos, quando o sistema social se baseava na exclusão da grande maioria, nessa 
altura (e até aos anos 60 do séc. XX) predominantemente representada pelos 
camponeses pobres e pelos trabalhadores agrícolas. Então foi possível às considerações 
sociais falarem mais forte que as lógicas económicas e adoptar-se a segunda opção. O 
imenso tesouro, então disponível para possíveis investimentos úteis e produtivos, foi 
artisticamente neutralizado em relicários, custódias, baixelas, inúmeras importações de 
artigos de luxo e, igualmente, em sumptuosos monumentos de pedra: uma aplicação que 

                                                 
1 Onde, por exemplo, os 10% mais ricos usufruem de um rendimento que é 15 vezes superior aos 10% 
mais pobres. 
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reforçava visivelmente o prestígio da classe dominante e, ao mesmo tempo, abortava 
qualquer hipótese de progresso social e económico.   
 
A segunda constatação, que pessoalmente considero muito reveladora da enraizada 
incoesão portuguesa, é a obsoleta obsessão com o ‘prefixo’ Dr. (ou Engº ou 
Arquitecto...) aplicado aos membros da ‘elite qualificada’. Em contraste flagrante com 
os monsieur/madame, mr/ms., ou até os “you”, “tu”, “usted”, ou a facilidade com que se 
introduzem os nomes próprios logo em diálogos introdutórios, nos países de vivência 
democrática, este surpreendente fenómeno revela, a meu ver, por um lado, uma atávica 
dificuldade em adoptar um apelativo paritário nas relações entre cidadãos após tantos 
séculos de tratamento desigual entre as “senhorias” e “vossas excelências”2 e os simples 
plebeus; e, por outro, o atributo de “raridade” com que se pretendeu enaltecer e, ao 
mesmo tempo, proteger o estatuto de (social, tecnica e culturalmente) “superior”. É que, 
paralelamente à paralização forçada da sociedade portuguesa, e a fim de manter os 
‘colonizados’ portugueses em permanente situação de resignada aceitação, foi-se 
propagando a ideologia das virtudes da ignorância, pois “não queira o sapateiro ir além 
da sua chinela”, num processo em que colaborou activa e conscientemente a igreja 
católica oficial. Saber ler era perigoso, dado que permitiria o acesso a ideias alheias ou 
opostas aos dogmas em vigor. Era até praticamente interdito, ou fortemente 
desaconselhado, ler a Bíblia – um acto associado com uma profissão de fé “protestante”. 
A Bíblia era, em princípio, propriedade do ministro da igreja, que regularmente e 
oralmente a transmitia – na única interpretação religiosamente correcta – ao congregado 
“rebanho de fiéis”.3 
 
Um obscurantismo programado 
 
É paradigmático desta posição obscurantista por parte da classe política portuguesa o 
discurso de um dos ideólogos do regime despótico de Oliveira Salazar. Escreveu 
Alfredo Pimenta, em 1932, no jornal “A Voz”: “Ensinar o povo português a ler e a 
escrever, para tomar conhecimento das doutrinas corrosivas de panfletários sem 
escrúpulos, ou de facécias mal cheirosas que no seu beco escuro vomita todos os dias 
qualquer garoto da vida airada ou das mentiras criminosas dos foliculários políticos é 
inadmissível. Logo, concluo eu, para a péssima educação que possui e para a natureza 
da instrução que lhe vão dar, o povo português já sabe de mais.” Por certo inspirado 
por esta fundamentada argumentação, o regime de Salazar tinha já reduzido por esta 
altura o período de escolaridade mínima de 4 para 3 anos... E, em 1938, um deputado do 
partido único, Pinto da Mota, afirmava: “Deformar o espírito de quem aprende é a 
maior das desgraças; é melhor deixá-los analfabetos do que com o espírito 
deformado... Se nós queremos entregar esse milhão e seiscentos mil analfabetos nas 
mãos de qualquer professor, esses homens podem vir a transformar-se em inimigos da 
sociedade.”4 
 
Dado todo este contexto desfavorável a uma educação de todos, e particularmente dos 
milhões de adultos portugueses, é natural que se tenha iniciado o séc. XX com uma taxa 
de analfabetismo bem superior a 60% e que, por ocasião do golpe militar de Abril de 

                                                 
2 Tratamento ainda adoptado nos simples ofícios administrativos de rotina, dirigidos, por exemplo, a um 
director de serviços. 
3 A expressão não é ironia do autor, mas usualmente utilizada no discurso da igreja oficial em Portugal. 
4 Trata-se de citações que não recolhi directamente mas encontrei em leitura feita há alguns anos atrás e 
de que, “mea culpa”, não anotei a origem. 
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1974, essa taxa não tenha baixado significativamente (quase 40%). E, contudo, estas 
taxas de analfabetismo serão apenas a ‘ponta do iceberg’ de um fenómeno ainda mais 
vasto e profundo. O 1º Estudo Nacional sobre Literacia, apresentado publicamente em 
Outubro de 1985, avaliava da seguinte forma a capacidade dos adultos portugueses 
relativamente às competências de leitura, escrita e cálculo: 

- 10,3% (600.000 pessoas) não passam o nível zero; 
- 37% (ou 2 milhões e 300 mil) só atingem o nível 1; 
- 32,1% (2 milhões) não ultrapassam o nível 2. 

 
Ora, como se admite geralmente que os níveis 3 e 4 de competências em literacia / 
numeracia são hoje exigidos para assegurar uma participação consciente e construtiva 
na sociedade moderna, serão bem mais de 80% (porque o Estudo não incluiu o milhão e 
300 mil com mais de 64 anos, que apresentam índices certamente ainda mais baixos) os 
portugueses excluídos, por esse factor, das bases necessárias ao pleno desenvolvimento 
das suas  capacidades e, por conseguinte, destituídos de uma cidadania em todas as suas 
componentes5. E esta fractura 80%-20% é aparentemente omnipresente nas várias 
assimetrias da sociedade portuguesa, quer se refira a propriedade ou rendimentos, quer a 
posse e leitura de livros, a compra de jornais, a fruição de bens culturais...6 
Vão no mesmo sentido as estatísticas do INE, segundo as quais, entre os cerca de 4,9 
milhões de adultos activos, mais de 3,2 milhões não possuem certificação equivalente 
aos 9 anos de escolaridade (hoje escolaridade mínima obrigatória). Neste domínio, o 
atraso relativo de Portugal é confrangedor, tanto na comparação com os demais 
Estados-Membros da União Europeia, como até com muitos países do chamado 
“Terceiro Mundo”. E não só as diferenças actuais são significativas, como a evolução 
recente nos diferentes países da Europa aponta para um agravamento constante da 
posição portuguesa em matéria de educação de adultos. 
 
Apesar das baixíssimas taxas de escolarização, de qualificação e de demonstração de 
competências/conhecimentos chave por parte da população adulta portuguesa, nunca a 
educação de adultos foi prioridade na agenda política dos governantes, quer em 
Monarquia quer em República, quer em regime ditatorial ou democrático. Os poderes 
públicos têm sido, assim, capazes de manter um dispositivo eficaz e coerente para 
desincentivar e impedir as pessoas adultas, e muito especialmente as mais necessitadas, 
de aceder à aprendizagem básica ou contínua. É que apenas a concretização, ao longo de 
anos, de uma estratégia voluntarista de elevação dos níveis de educação, de formação e 
de participação cívica de toda a população adulta poderia fazer face ao autoritarismo e 
elitismo que ainda caracterizam, de uma maneira geral, as relações e as instituições em 
Portugal, incluindo obviamente as instâncias e os processos formais da educação e 
formação. 
 
Principal conclusão a retirar desde já: a classe política portuguesa, os sectores 
hegemónicos na sociedade de ontem como de hoje, sempre alcançaram o maior sucesso 
no seu intento, ora deliberado e explícito, ora oculto ou subliminar, de impedir que a 
grande maioria dos adultos portugueses se construísse como cidadãos de pleno direito, a 

                                                 
5 Segundo este mesmo Estudo, 50% dos inquiridos gostaria efectivamente de melhorar as suas 
capacidades nos âmbitos da leitura, da escrita e do cálculo. 
6 Afinal para quem escrevem os 20% que sabem ler e escrever com maior proficiência? Uns para os 
outros, por certo, dado que os restantes 80% não mostram provas de saber apreender e interpretar 
mensagens escritas complexas. Mais um factor de agravamento da já referida ‘incoesão portuguesa’. 

 3



fim de poderem participar de forma informada e consciente na (re)organização e 
(re)criação da ‘res publica’. 
 
Com efeito, educação para todos e plena expressão da cidadania são faces de uma 
mesma moeda, instrumentos essenciais com que se reforça a democracia, a coesão e 
justiça sociais numa sociedade.  Têm-se revelado como directamente proporcionais, nos 
vários Estados deste planeta, por um lado, o interesse e o investimento públicos na 
educação de adultos e no apoio às organizações de cidadãos e, por outro, os níveis de 
democraticidade nas instituições e na sociedade em geral. A tradicional indiferença ou 
hostilidade dos poderes públicos portugueses perante a educação de adultos e os 
movimentos sociais de iniciativa cidadã é causa e efeito de uma sociedade fracturada, 
ainda autoritária, conservadora, fechada à mudança – em suma, uma sociedade 
‘deseducadora’. De facto, se não há, nunca houve, uma política nacional de educação de 
adultos, também não se tomaram iniciativas, nem nunca foi lançado um debate a nível 
parlamentar ou público, visando um quadro legal e institucional dedicado à promoção 
das organizações dos cidadãos e respectivas actividades e à regulação dos 
relacionamentos entre elas e as estruturas governamentais ou administrativas. Vive-se 
ainda em Portugal num regime sociopolítico em que está inerente uma ficção de 
coincidência estreita entre ‘espaço público’ e ‘espaço das instâncias políticas’.   
 
Mais do que crescimento económico, expresso em percentuais de PIB, a sociedade 
portuguesa precisa acima de tudo de coesão, de uma consciência generalizada do que é 
e de como deve promover-se o serviço público, como um bem comum; fixando, como 
ponto de partida, a resolução ou redução dos problemas multidimensionais que afectam 
a população em geral e, em particular, os mais desfavorecidos e marginalizados. A 
sociedade portuguesa necessita, pois, de um forte movimento social que, mobilizando 
múltiplos e diversos quadrantes, privados e públicos, locais ou regionais, permita 
pressionar no sentido de um contexto cultural, legal e organizacional mais propício à 
educação e à cidadania. Uma tal dinâmica, embora devendo exercer-se 
fundamentalmente “de baixo para cima”, deveria ser considerada como um real 
‘projecto de sociedade’ e, como tal, ser desenvolvida em estreita cooperação entre os 
poderes e os cidadãos. E, para arrancar, estruturar-se e ganhar peso social, dependerá 
sem dúvida de uma iniciativa voluntarista por parte da classe política. A inércia actual 
mais não faz que reforçar constantemente este estado de coisas: arrogância e miopia 
política, do lado dos poderes instituídos, e desresponsabilização7 e ‘queixotismo’8, por 
parte dos quase-cidadãos. Não se entendeu ainda que as aparentes “falta de 
competitividade” e “baixa produtividade” em Portugal estão em correlação directa com 
esta flagrante fractura sociocultural?  
 
Criatividade sociocultural no pós-1974 
 
Nos tempos que se seguiram ao golpe militar de Abril de 1974, que terminou com um 
regime fascizante de 48 anos, surgiram alguns indícios de que a sociedade portuguesa 
poderia enfim ultrapassar a sua multissecular ‘incoesão’. Liberta da opressão, a 
criatividade social explodiu sem peias por grande parte do território. Grupos de base 

                                                 
7 Os níveis mais elevados da UE em sinistralidade rodoviária serão, a meu ver, uma expressão muito 
visível e dramática da ‘incoesão portuguesa’. 
8 Em paralelo com o ‘quixotismo’ espanhol, trata-se aqui de uma atitude muito portuguesa de combinação 
de queixa permanente com inacção quanto a alterar o que está mal, podendo falar-se também de uma 
‘resignação ressentida’. 
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foram criados em muitos pontos do país: cooperativas, empresas em autogestão, 
comissões (de moradores, de fábrica, etc.), associações diversas. Portugal viveu então 
um desses períodos históricos, tão raros na vida de uma sociedade política, em que tudo 
parece possível e ao alcance de todos e de cada um. Ao criar estes grupos de base, as 
pessoas pretendiam dar enfim satisfação, no momento e no lugar onde se encontravam, 
a necessidades e a aspirações reprimidas de há longa data. Entre essas carências então 
expressas e assumidas, as actividades de tipo cultural e educativo ocuparam um lugar de 
eleição. Praticamente todos estes grupos constituíram um comité cultural ou incluíram 
iniciativas culturais e educativas nos seus planos de acção.  
 
Variadas razões podem ser dadas para explicar este súbito e espontâneo interesse pela 
cultura e pela educação. Em primeiro lugar, tinha existido sempre uma hierarquia rígida 
entre a erudição escolar (“cultura de 1ª classe”) de um lado, e do outro esse conceito 
ambíguo de “cultura popular” ou “folclore”, onde se misturavam todas as expressões da 
“cultura de 2ª”, quer tradicionais quer reinventadas. Em segundo lugar, a entrada no 
sistema escolar tinha sido recusada àqueles que, aos milhões, provinham dos meios 
mais pobres, condenando-os assim ao estatuto de ‘analfabetos’. Em terceiro lugar, em 
todos estes grupos que iam assumindo novas responsabilidades em matéria económica, 
social e até política, revelava-se uma forte necessidade de novas formas de 
conhecimento e de competências, que se traduzia em exigências explícitas de educação 
e formação9. 
 
Durante algum tempo, políticos, administradores ou intelectuais que acompanhavam de 
mais próximo estas dinâmicas sociais acreditaram ser possível e conveniente encontrar 
resposta a essas necessidades através de uma abertura mais larga por parte do sistema 
escolar existente. Outros preconizavam uma campanha intensiva e massificadora, que 
“erradicasse o analfabetismo em três anos”. Em minha opinião, os movimentos sociais 
que se desenvolveram então em Portugal não eram de molde a ajustar-se a soluções de 
natureza instituída e centralizadora, pois continham dentro de si um gérmen instituinte, 
susceptível de ter gerado formas e processos radicalmente inovadores para abrir e 
modernizar a sociedade portuguesa.  
 
Um grupo de mineiros, nos arredores do Porto, por exemplo, organizara um museu em 
honra do seu trabalho, das suas lutas, dos seus instrumentos e dos seus achados 
subterrâneos (sobretudo fósseis) e pediam um subsídio ao Ministério da Educação para 
produzir uma brochura testemunhando uma das suas greves históricas. Solicitavam 
ainda o envio de uma equipa de cinema capaz de ‘dar vida’ ao seu museu local10. Uma 
associação cultural, perto de Tomar, mobilizara a população local para reconstruir como 
centro comunitário um velho teatro, abandonado há 15 anos, e pretendia que o 
Ministério disponibilizasse um animador cultural. Uma cooperativa agrícola pedia com 
toda a urgência um historiador e um arqueólogo que organizassem grupos de estudo 
com os trabalhadores para que descobrissem em conjunto as muitas ruínas históricas 
existentes no local. Outra cooperativa requeria cursos de contabilidade e gestão para 
todos os seus membros (incluindo os analfabetos) “para evitar nova divisão de 

                                                 
9 Se é um facto que certas formas de educação e formação conduzem ao “empowerment”, constata-se 
igualmente que o “empowerment” (por via de mudança pessoal e/ou social profunda) leva geralmente à 
emergência de necessidades educativas e à imediata expansão da procura de educação e formação. 
10 Com efeito, foi então realizado um filme (“O Museu”), terminado na Primavera de 1977 e seleccionado 
para o Festival de Berlim do ano seguinte. Este filme teve realização de Rui Simões e foi produzido pelo 
Ministério da Educação (DGEP). 
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trabalho”. Um ramo do Sindicato dos Ferroviários queria entrevistar os seus membros, 
activos e reformados, para rescrever a “verdadeira história dos caminhos de ferro 
portugueses”. Os mineiros de pirites, empregados de uma multinacional, pretendiam 
cursos de línguas francesa e inglesa, para poderem corresponder-se com colegas de 
outros países e obter informações sobre a utilização da matéria prima, os preços dos 
produtos finais, etc.  Um colectivo de adultos nos arredores de Lisboa, frequentando um 
curso que lhes traria o seu primeiro certificado escolar, escolhera como projecto de 
trabalho comum para dois semanas a redacção de uma extensa carta ao Ministério da 
Educação, exprimindo a sua opinião sobre quais deveriam ser os novos métodos de 
ensino e avaliação para pessoas adultas.  
 
Uma administração pública diferente 
 
Todos estes processos de educação de adultos tinham afinal rejeitado os manuais de 
leitura existentes, concebidos para crianças em idade escolar, e procuravam adoptar ou 
até produzir novos materiais, baseados nas suas experiências pessoais, sociais e 
profissionais. Perante tanto empenho e criatividade, reduzir a intervenção pública a uma 
campanha de alfabetização ou ao alargamento de cursos nocturnos seria impor o 
controlo, de cima para baixo, por parte da administração e da escola oficial; seria perder 
uma ocasião única para procurar reformar a própria escola a partir das necessidades 
vividas e das capacidades reveladas pelas pessoas adultas ‘em movimento’. Tomando 
como ponto de partida estes movimentos sociais, compostos por pessoas em processo 
radical de descoberta de si mesmas, da sua sociedade e do seu mundo, parecia possível 
iniciar, enfim, a construção em Portugal de um sistema, autónomo e coerente, de 
educação de adultos. E, a partir deste, uma reformulação dos sistemas de educação e 
formação, aos vários níveis, com base numa interacção constante e mutuamente 
enriquecedora, entre o “fora da escola” e o “dentro da escola”, entre o instituinte e o 
institucional, entre o espaço público e o campo político. Tratava-se de um projecto de 
experimentação social, organizado à escala nacional, e que se procurou realizar com 
base numa cooperação regular e estruturada entre a administração pública (Direcção-
Geral de Educação Permanente do Ministério da Educação, DGEP) e as organizações 
locais de cidadãos vocacionadas para a educação e a cultura. Vários instrumentos foram 
então produzidos pela DGEP para concretizar este processo: bolsas de actividade para 
animadores locais, um estatuto legal para as “associações locais de educação popular” e 
um dispositivo de apoios materiais, um novo sistema de avaliação para a educação de 
adultos.  
 
Respeitando a autonomia e a diversidade, estimulando a criatividade e a 
experimentação, oferecendo às organizações locais de educação de adultos meios de 
comunicação,  apoios materiais, técnicos e financeiros, a DGEP procurou assim lançar 
as bases de uma nova forma de ‘fazer administração pública’ e de ‘fazer política’, 
procurando colocar o aparelho de Estado ao serviço do cidadão. Obviamente, esta 
experiência foi efémera, pois a partir do Verão de 1976 iniciou-se a ‘normalização’ da 
vida social e política em Portugal e, em nome da preparação do país para a futura 
integração na Europa Comunitária, foram-se demolindo as ‘anomalias terceiro-
mundistas’ entretanto esboçadas. 
 
E não fora só no âmbito da educação básica de adultos que se tentara introduzir um 
gérmen de reforma radical. Também no quadro de uma comissão encarregada, em 
inícios de 1975, de preparar um relatório sobre a criação da Universidade Aberta em 
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Portugal, se abriu o debate entre a perspectiva de uma universidade como as outras, 
embora a distância, e a visão de uma universidade essencialmente diferente e 
efectivamente ‘aberta’. Num país sem coesão cultural, uma universidade aberta como 
instrumento de uma criação democratizada de cultura e de conhecimento, teria a função 
central de servir de interface entre ‘cultura erudita’ e ‘cultura popular’, entre teoria e 
prática, entre reflexão e acção. Face às inúmeras iniciativas locais, às agências e aos 
agentes de intervenção cívica e solidária, caberia à nova Universidade identificar as 
necessidades e potencialidades de cada interlocutor, nomear peritos que fornecessem de 
imediato a assistência solicitada, mas definindo simultaneamente os contributos que 
pretendia receber, em troca, por parte dos participantes. Recebidos estes trabalhos – 
elaborados, se necessário, com o enquadramento de profissionais da universidade -  
seriam avaliados com vista à concessão de um título legalmente equivalente aos 
diversos diplomas do sistema formal de educação e formação. Além disso, estes 
produtos finais seriam integrados num “Fundo Cultural” da Universidade Aberta, 
reconhecendo assim as expressões de sectores da população que não são ouvidos e 
procurando dar voz a culturas e práticas tradicionalmente mudas. Neste contexto, e além 
de outras funções, esta Universidade Aberta seria simultaneamente o Observatório e o 
Repositório das experiências de intervenção social, com dimensão cultural e educativa, 
levadas a cabo por todo o país.   
 
A evolução das organizações de cidadãos 
 
As organizações de acção local que após Abril de 1974 foram criadas ou emergiram de 
uma prudente clandestinidade, representaram de uma maneira geral expressões de 
cidadania activa numa perspectiva de mudança social. No entanto, a instrumentalização 
partidária que muitas delas sofreram, assim como a hostilidade cedo demonstrada pelos 
primeiros governos democraticamente eleitos (após o Verão de 1976), conduziram-nas a 
uma grave crise, situação que ocasionou a travagem intempestiva de uma dinâmica que 
poderia ter levado à efectiva consolidação de uma sociedade civil organizada em 
Portugal. Em 1979, como reminiscência da criatividade social e organizacional 
evidenciada uns anos antes, criou-se por legislação o estatuto das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), organizações privadas sem fins lucrativos e 
reconhecidas como parceiros privilegiados do Estado para os assuntos sociais. Esta 
institucionalização do relacionamento entre o 3º Sector, por um lado, e a Administração 
Pública, por outro, constituiu um marco histórico, embora não representando um 
precedente significativo. Com efeito, anos mais tarde outras organizações do 3º Sector 
viram formalmente reconhecido o seu estatuto de ‘parceiros civis’ (como as 
Organizações não governamentais para o Desenvolvimento, ou as Associações de 
Defesa do Ambiente), mas através de um tratamento sempre ‘controlado por cima’ e 
fragmentado (mais uma aplicação do princípio de ‘dividir para reinar’) que não presta 
justiça nem reconhece o peso social ou o potencial inovador do conjunto das 
organizações de cidadãos com intervenção na sociedade portuguesa.    
 
Numa fase mais recente, principalmente a partir de meados da década de 80, surgem 
novas formas de associativismo resultantes de situações sociais algo inéditas. Por um 
lado, multiplicam-se as colectividades de portugueses radicados em países da 
emigração. E, simetricamente, as dos que escolhem Portugal como terra de acolhimento 
e de trabalho. Nas periferias das grandes urbes, lançam-se inúmeros projectos e 
constituem-se diferentes estruturas para enfrentar os novos problemas da falta ou 
precariedade de habitação, do risco de exclusão de jovens e desempregados, da carência 
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de serviços, da interculturalidade, etc. Em paralelo, para fazer face ao despovoamento e 
à indiferença dos poderes políticos e económicos, emergem também no meio rural 
diversas iniciativas de defesa, promoção e revitalização de populações e de territórios 
sentenciados a uma morte lenta pelas tendências fortes da globalização economico-
financeira. Enquanto se multiplicam igualmente as associações e grupos mais ou menos 
informais em torno de grandes causas prosseguidas à escala planetária: da conservação 
da natureza aos direitos das mulheres, do comércio justo à defesa dos direitos humanos, 
da paz mundial à instauração de um imposto sobre as transacções financeiras de cunho 
especulativo, etc.    
 
A adesão de Portugal à então denominada Comunidade Europeia, em 1986, permitiu um 
afluxo de verbas provindas dos Fundos Estruturais. Embora este novo fenómeno tenha 
imediatamente fortalecido os poderes e as administrações centrais, que garantiram desde 
logo o monopólio da sua programação e gestão, alguns destes dinheiros acabaram por 
ficar acessíveis às organizações de intervenção social. Em regra, a obtenção destes 
fundos exige a definição prévia de programas, quer de iniciativa europeia quer nacional, 
e em seguida a elaboração de candidaturas específicas por parte das organizações, o que 
após aprovação permite a concretização financiada (total ou parcialmente) dos projectos 
submetidos. Seria natural que, até para assegurar taxas de execução mais próximas dos 
100%, governos e administração tivessem sabido estruturar preliminarmente – com os 
parceiros civis e sociais – uma plataforma de programação concertada e que, para 
encorajar a emergência de organizações autónomas por todo o território e com actuação 
nos mais diferentes sectores, uma pequena parte do orçamento público nacional fosse 
destinada a apoiar a criação e o funcionamento básico dessas organizações (o chamado 
“financiamento estratégico”). Assim ficariam estas devidamente capacitadas para se 
dedicarem ao trabalho essencial de diagnóstico de situações, de mediação entre actores 
e agências, de elaboração participada de planos de acção, etc., de forma a apresentarem 
projectos bem ajustados às realidades e a contribuírem decisivamente para a tão 
aguardada ‘modernização da sociedade e da economia’. A situação, contudo, foi mais 
de concorrência do que de colaboração, procurando em geral os serviços públicos 
reforçar e alargar o mais possível o seu poder financeiro, técnico e institucional, sem 
qualquer perspectiva de concepção / gestão partilhadas de programas e medidas. Uma 
vez mais a ‘incoesão portuguesa’ se manifestava de forma a gorar uma nova 
oportunidade de democratização das instituições e dos procedimentos da ‘res publica’. 
 
No entanto, e fundamentalmente graças à possibilidade de candidaturas directas a 
Bruxelas11, organizações do 3ª Sector puderam constituir-se ou fortalecer-se, através da 
realização de projectos, quer de base territorial, quer de âmbito sectorial, visando dar 
resposta a problemas bem intrínsecos à sociedade portuguesa, nomeadamente, o de uma 
pobreza endémica que, ao longo de gerações, tem afectado um sector significativo da 
população (ainda hoje a rondar os 25%), ou o fenómeno mais recente de um 

                                                 
11 Bem cedo, e graças a “escândalos financeiros” devidamente amplificados, se restringiu drasticamente 
esta possibilidade e as candidaturas passaram a fazer-se essencialmente com a (ou através da) 
administração pública portuguesa.  Com o tempo, alguns serviços públicos, à medida que foram 
conhecendo e reconhecendo a actividade das organizações do 3º Sector, tornaram-se mais receptivos a um 
trabalho ‘em parceria’. Do mesmo modo, alguns importantes programas de intervenção socioeconómica e 
sociocultural foram inseridos em recentes Quadros Comunitários de Apoio. No entanto, a situação está 
ainda bem longe de uma efectiva democratização e descentralização (“princípio de subsidiaridade 
horizontal”) relativamente à acção das organizações de cidadãos na sociedade portuguesa, tendo-se 
verificado mesmo algum retrocesso nos últimos anos. 
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‘esvaziamento’ do território, com uma crescente concentração da população na faixa 
litoral urbanizada. 
 
Entre estas expressões da sociedade civil organizada, em Portugal, colocarei o enfoque 
do presente trabalho nas chamadas ‘associações de desenvolvimento local’ (ADL). 
Trata-se de um novo tipo de organizações do 3º Sector que emergiram em meados dos 
anos 80, e se afirmaram com especial vigor durante a década de 90. Quer da iniciativa e 
sob o controle de cidadãos, quer impulsionadas e tuteladas por instituições, com 
destaque especial para as autarquias, estas organizações dedicam-se à defesa e ao 
desenvolvimento de territórios previamente demarcados e das respectivas populações, 
com base numa intervenção integrada ou inter-sectorial e na mobilização e valorização 
dos recursos endógenos (quer humanos, quer materiais). Para tal, têm sabido seleccionar 
os programas e medidas mais relevantes para conduzir uma estratégia territorial de 
apoio à revitalização social, cultural, ambiental e económica das respectivas áreas de 
intervenção. Dado que, na sua vasta maioria, esses dispositivos públicos são de natureza 
sectorial, têm sido estas associações a assegurar, no seio do respectivo território, uma 
relativa articulação entre medidas fragmentadas a fim de as traduzir em sustentáculos de 
um plano integrado, adequado e coerente, em que invariavelmente iniciativas de 
educação e formação têm um papel determinante. 
 
A criação de muitas das actuais ADL coincidiu com o arranque, em 1992, da Iniciativa 
Comunitária LEADER, um programa de desenvolvimento rural que, de forma inédita, 
exigira ser executado por organizações de direito privado sem fins lucrativos, 
reservando à instituição pública o papel de mediação financeira, supervisão e avaliação. 
Logo em 1993, foi possível constituir uma associação, tipo rede nacional, das 
organizações e agentes envolvidos em processos de desenvolvimento local – a 
ANIMAR, ou Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local.  Podem destacar-
se, entre as suas iniciativas: a organização da “MANIFESTA”, Assembleia, Feira e 
Festival do Desenvolvimento Local em Portugal, um evento bienal de 4 dias, já com 5 
edições, que reúne periodicamente alguns milhares de intervenientes e de visitantes; a 
elaboração e publicação do Guia das Iniciativas de Desenvolvimento Local, onde se 
constata que existirão no nosso país mais de 400 destas organizações que promovem 
acções integradas em prol da melhoria das condições de vida das populações, quer em 
meio urbano, quer em meio rural. E é um facto que na sua quase totalidade todas elas 
têm sido responsáveis, de uma forma mais permanente ou mais ocasional, pela 
concepção e organização de acções de educação e formação de adultos. Trata-se de uma 
afirmação que pôde comprovar-se aquando de certas iniciativas da ANEFA12, pela 
grande adesão das ADL ao Concurso Nacional de Boas Práticas e ao processo de 
candidaturas a Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, 
e igualmente pela sua participação maciça em programas europeus e nacionais com uma 
forte componente de educação e formação de adultos (NOW, HORIZON, CPC, FSE 
Artº 6º, INTEGRAR, ADAPT, EMPREGO, Planos Regionais de Emprego13, EQUAL, 
POEFDS, etc.) 

                                                 
12 Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos, criada em Setembro de 1999 e extinta em Maio 
de 2002. 
13 Dentro do Plano Regional de Emprego para o Alentejo, é de realçar o Programa Iniciativa Piloto de 
Promoção Local do Emprego (PIPPLEA, 1998-2000), que, na esteira do LEADER, decidiu descentralizar 
a sua execução em Associações de Desenvolvimento Local. A sua popularidade e o seu sucesso atingiram 
níveis muito elevados, mas as instituições públicas responsáveis decidiram não lhe dar continuidade nem 
o disseminar a outras regiões do país. 
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Uma experiência local entre muitas: a Associação In Loco 
 
Perante a inexistência de uma política nacional, coerente e integrada, visando a 
educação e formação de adultos, têm sido as diversas organizações da sociedade civil, 
de natureza cívica e solidária, a assumir em parte os ‘custos da articulação’, procurando 
– quer numa perspectiva sectorial, assente em ‘públicos alvo’ específicos, quer numa 
abordagem territorial, circunscrita a zonas previamente demarcadas – integrar na 
intervenção social e/ou socioeconómica uma forte dimensão de educação e formação. 
Com base numa experiência específica de intervenção levada a cabo pela Associação In 
Loco - iniciada em 198514 e focalizada no interior rural da região mais meridional do 
país, o Algarve - parece ser já possível retirar algumas lições relevantes quanto às 
articulações mutuamente enriquecedoras entre dinâmicas de desenvolvimento local e 
processos de educação e formação de adultos. Esta associação foi constituída 
exclusivamente por cidadãos preocupados com a ‘morte anunciada’ das áreas rurais 
portuguesas e, especificamente, dos territórios da Serra do Caldeirão (entre Alentejo e 
Algarve). O projecto inicial foi lançado por 3 pessoas, em 1985; em 1988, 12 associados 
constituíram formalmente esta organização; 8 anos mais tarde era já responsável pela 
execução – em 9 Concelhos do Algarve e do Alentejo - de mais de 50 projectos, 
contando com cerca de 70 colaboradores (associados ou não) remunerados. 
Actualmente e após ter circunscrito a sua área de intervenção a 4 Concelhos centrais na 
região do Algarve, tem ainda mais de 40 colaboradores permanentes. 
 
No decurso das suas actividades, ao longo de quase 20 anos, podem destacar-se – no 
âmbito da educação e formação de adultos – três fases de inegável importância 
estratégica. De início, entre 1986 e 1991, as acções de formação para o auto-emprego, 
ou para a produção, visando o arranque de iniciativas económicas que viabilizassem a 
fixação de famílias residentes e provocassem um efeito multiplicador nas economias 
locais. Mais tarde, e já enquadrada no Programa LEADER, a partir de 1992 e até 2000, 
uma formação em alternância para os chamados ‘animadores locais de desenvolvimento 
rural integrado’, tendo em vista a capacitação de jovens adultos residentes e a sua activa 
participação num Projecto de Desenvolvimento para a zona serrana, compreendido e 
assumido pelas populações locais e alicerçado em projectos individuais apoiados e 
acompanhados. Mais recentemente, uma fase de colaboração com a ANEFA15, através 
da abertura de um Centro de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências, organização de Cursos SABER+ e, futuramente, de Cursos EFA e da 
criação de um Clube SABER+; além disso, no âmbito do POEFDS e da Iniciativa 
Comunitária EQUAL, a “In Loco” tem realizado ultimamente formações específicas 
para “públicos mais desfavorecidos”16.   
 

                                                 
14 O início das iniciativas, nos seus primeiros 3 anos, foi exclusivamente financiado por uma Fundação 
holandesa, Bernard Van Leer, dado que nenhuma instituição em Portugal, pública ou privada, local ou 
central, se mostrou aberta a apoiar financeiramente este tipo de trabalho de interesse colectivo. 
15 Após Maio de 2002, com a Direcção-Geral de Formação Vocacional, que a substituiu e integrou. 
16 Estas últimas iniciativas não serão tratadas no presente trabalho. Por um lado, os instrumentos 
adoptados são descritos e analisados noutras contribuições e, por outro, são demasiado recentes (iniciadas 
em 2003) para permitir ilações minimamente fundamentadas.  
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Educação e formação de adultos para o empreendimento 
 
Desde 1986, e tendo em vista a criação de alguns auto-empregos e o arranque de uma 
dinâmica de revitalização económica em freguesias da Serra do Caldeirão, foram 
lançados cursos de formação profissional, inseridos num programa do IEFP e 
concebidos como processos de criação de pequenas unidades produtivas17. Sendo as 
mulheres os elementos mais disponíveis e motivados, dentro destas comunidades, com 
elas se iniciou este trabalho. Dado o papel essencial das mulheres na estruturação da 
vida familiar e social, os cursos foram desenhados e organizados de modo a favorecer a 
descoberta e amadurecimento pessoal de cada participante, a par da sua formação 
profissional. 
 
Num território cuja economia tem ainda predominantemente uma base familiar, 
ancorada no passado e visando assegurar sobretudo uma subsistência no presente, não 
cabiam projectos de desenvolvimento, endogenamente concebidos e realizados, e muito 
menos com um âmbito colectivo e supra familiar. No entanto, se os elementos da In 
Loco pretendiam travar a desertificação em curso, tornava-se imprescindível, a seus 
olhos, criar as bases de uma cultura de desenvolvimento e de uma sociabilidade mais 
alargada. Os sete cursos18, efectuados entre 1987 e 1991, procuraram portanto 
representar outros tantos espaços de reflexão e de tomada de decisões em colectivo, 
como projectos voltados para o futuro e ainda como um meio de transformar cada 
participante em agente de desenvolvimento no interior da sua comunidade. 
 
O processo de educação e formação de adultos requer diversos agentes e uma 
organização eficaz dos seus diferentes contributos. Nestes cursos, a In Loco recorreu 
sempre a um monitor local, vários formadores externos e um supervisor de formação, 
criando com todos eles um colectivo a que se chamou ‘gabinete técnico’.  O monitor 
local é o formador que acompanha pessoalmente o grupo durante todo o curso. 
Pertencendo sempre que possível à própria comunidade, contribui com os seus saber e 
saber-fazer tradicionais. É o monitor que no dia-a-dia ajuda a ultrapassar conflitos e a 
resolver problemas técnicos e que enquadra as actividades práticas que facilitam a 
apropriação pessoal dos conhecimentos fornecidos pelos outros formadores. Os 
formadores externos, representantes da ‘modernidade’, não podem transmitir a sua 
‘matéria’ como o fariam em qualquer outro lugar (numa escola secundária, por 
exemplo), nem limitar-se a vertê-la numa versão esquemática e simplista, procurando 
furtar-se às inevitáveis dificuldades de aprendizagem de participantes com baixo nível 
de escolarização e há muito afastados dos estabelecimentos de ensino. Veículos de uma 
cultura exterior, cabe-lhes garantir as condições da sua assimilação real, como meio de 
valorização pessoal, como componente de formação profissional, como elemento de um 
projecto de criação empresarial, como factor de renovação cultural. O gabinete técnico 
reúne regularmente (de preferência, mensalmente) todos estes agentes, permitindo a 
definição conjunta e recorrente de um projecto de educação e formação e um 
enquadramento constante e participado da sua concretização. Se este gabinete técnico é 

                                                 
17 Esta parte da apresentação apoia-se no artigo ”Serra do Caldeirão – Construindo a vontade colectiva de 
mudança”, da autoria de Priscila Soares e Alberto Melo, publicado na Revista FORMAR, do IEFP, nº 12 
(Agosto-Outubro 1994) e na publicação “Formação para o Desenvolvimento – Formação / Inserção 
Profissional Territorializada”, Priscila Soares et al., Edição In Loco, 2001. 
18 Tecelagem Manual; Confecção e Modelagem; Bordados e Bonecos de Juta; Doçaria Tradicional; 
Malhas e Técnicas Associadas; Brinquedos e Jogos de Madeira; Produção, Apanha e Transformação de 
Platas Medicinais e Aromáticas.  
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a instância que procura assegurar a formação como processo integrado e integrador de 
uma aprendizagem pessoal e de grupo, é ao supervisor que cabe, através de um trabalho 
de coordenação e de animação permanente, transformar este processo num projecto 
vivo, mobilizador e viável. 
 
Os conteúdos da formação, no seu conjunto e em interacção, procuravam fornecer um 
conhecimento alargado e organizar uma experiência significativa, possibilitando e 
favorecendo: 

- a descoberta e o amadurecimento pessoal de cada participante; 
- a descoberta da realidade ‘grupo’ e um certo controlo dos seus mecanismos de 

funcionamento; 
- o (re)conhecimento da cultura local (com incidência nos aspectos que 

constituem objecto específico de cada curso); 
- a sensibilização para a problemática do desenvolvimento da zona; 
- a aquisição dos conhecimentos teóricos necessários ao enquadramento do 

projecto e à compreensão das técnicas utilizadas; 
- o domínio das técnicas específicas; 
- a aprendizagem e ensaio da gestão empresarial (incluindo uma iniciação às 

actividades de comercialização); 
- o desenvolvimento da capacidade de criação; 
- a concepção e testagem de novos produtos. 

 
Estes cursos comportaram diferentes tipos de aprendizagem, realizando-se em espaços e 
em tempo muitos variados. A par das sessões de índole mais teórica (módulo sobre 
microbiologia, por exemplo, ou teoria da cor), surgem actividades de pesquisa no 
terreno (levantamento das utilizações terapêuticas tradicionais das plantas, por 
exemplo), a experimentação (realização de tingimentos ou ensaio de novas receitas), 
exercícios de criação (construção de paleta de cores para a produção de amostras de 
tecido ou desenho de motivos para peças bordadas a partir da exploração das formas 
decorativas da arquitectura local), gestão da unidade produtiva embrionária 
(organização da produção, controlo da qualidade dos produtos, manutenção de uma 
contabilidade corrente, etc.), controlo das técnicas específicas de cada curso (domínio 
das máquinas de carpintaria ou de confecção, preparação de doces, trabalhos de tear,...). 
Consequentemente, os espaços e os tempos das aprendizagens são também 
diversificados. Aprende-se no interior das instalações destinadas ao curso, mas também 
nas ruas e nos arredores da aldeia, em contacto com os outros residentes e com o meio 
físico e cultural. Fazem-se visitas de estudo – ida a museus, descoberta de cidades, 
contacto com fornecedores de matérias-primas e equipamentos, participação em feiras e 
exposições, em Portugal e no estrangeiro, discutindo preços, prazos, condições de 
entrega e de pagamento com clientes. 
 
Há que referir ainda um instrumento de formação e registo – o Dossier de Formação – 
essencial para a assimilação e integração das várias aprendizagens e para a criação de 
uma memória, capaz de reconstituir o processo e o percurso efectuados. Cada 
participante organiza o seu próprio dossier, coligindo todos os elementos referentes à 
sua participação no curso: textos teóricos entregues pelos formadores, desenhos, 
cálculos, exercícios realizados, ensaios e amostras, relatórios sobre viagens, contactos, 
idas a feiras, fichas de avaliação, textos de carácter mais pessoal, fotografias... 
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Cada curso foi organizado em torno de uma ideia simples mas plena de consequências: 
a formação deve ser estruturada em função de um projecto concreto: nestes casos, a 
transformação de um grupo de participantes em unidade produtiva, projecto que começa 
a desenrolar-se desde o primeiro dia de formação. 
 
A ‘metodologia de projecto’ é de facto um instrumento ímpar que permite transformar 
uma situação de formação profissional num processo vivo, numa ‘coisa real’. No 
entanto, um excessivo enfoque na criação da unidade produtiva, com a obsessão da sua 
viabilidade económica, pode também conduzir o grupo a um pragmatismo produtivista 
e a recusar ou a resistir, assim, a aprendizagens aparentemente desligadas da meta final.  
Só uma concepção muito cuidada do programa de cada componente, à luz do projecto 
global de educação e formação, juntamente com a constante integração dos módulos e 
actividades das diferentes partes ao longo da realização do curso e com a avaliação 
permanente do processo com todos os formadores e formandos, podem evitar uma 
eventual tendência reducionista. 
 
A metodologia de projecto conduz, na prática, a uma pedagogia de situação. Sem 
prejuízo das planificações estabelecidas, há que saber aproveitar o momento em que 
uma necessidade emerge e se exprime, ou um problema mobilizador se manifesta, para 
desencadear o ensino-aprendizagem de um dado conteúdo, de uma técnica apropriada. 
A dinâmica de grupo não é aqui aplicada em situações simuladas, mas aproveitando as 
ocasiões em que é preciso resolver um conflito, tomar uma decisão difícil, ultrapassar 
um obstáculo à boa comunicação entre todos os participantes. Como escreve Priscila 
Soares19, “na nossa ideia de metodologia de projecto coexistem os seguintes aspectos: 
existência de um problema concreto a que é necessário dar resposta; criação de um 
espaço de comunicação; desenvolvimento de um processo de investigação-acção; 
necessidade de assegurar um carácter integrado e integrador à acção”20. 
 
Educação e formação de adultos para uma cultura de desenvolvimento 
 
O Projecto de Formação de Animadores Locais de Desenvolvimento Rural foi uma 
iniciativa destinada a assegurar uma formação em alternância a 27 agentes (entre 1992 e 
1993; e a 12, a partir de 1994) dentro de uma área de intervenção correspondente a 27 
freguesias. Estes animadores intervêm no âmbito do Projecto de Apoio à Revitalização 
Rural Integrada na Serra do Caldeirão – Alentejo/Algarve (ou ARRISCA), plano de 
acção territorial concebido e gerido pela Associação In Loco, no quadro do Programa 
europeu LEADER. Constituem uma peça fulcral no processo de sensibilização, 
informação, dinamização das populações e na concepção, lançamento e 
acompanhamento de projectos e iniciativas locais. 
 
Dada a necessidade de manter, desde o início, estes animadores em actividade nos seus 
locais de residência, adoptou-se um esquema muito flexível de formação em 
alternância, assente em duas componentes essenciais: 

- acompanhamento individualizado permanente, no terreno, de cada animador 
local e dos projectos e iniciativas por este apoiado, a cargo de um elemento da 
equipa central da Associação In Loco; 

                                                 
19 Um dos três elementos fundadores, em 1985, do processo que originou em 1988 a Associação In Loco 
e, desde 1997, Presidente da respectiva Direcção. 
20 In “Formação para o Desenvolvimento”, op. cit., p. 38.  
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- organização ‘por medida’ (e ‘just in time’) de módulos de formação, em sala, 
sobre temas específicos dirigidos ao colectivo de animadores locais (em regra, 
uma sessão mensal de dois dias, em regime residencial). 

 
Eram objectivos gerais deste processo de educação e formação de adultos: 

- dotar os animadores locais dos conceitos e modelos específicos ao 
desenvolvimento rural integrado; 

- fornecer os conhecimentos técnicos necessários a uma intervenção adequada no 
quadro de um projecto de desenvolvimento integrado e participado; 

- possibilitar aos animadores o conhecimento aprofundado das instituições, órgãos 
de poder e serviços públicos (actuais ou potenciais) parceiros no processo de 
desenvolvimento; 

- favorecer a emergência de uma consciência ecológica capaz de conduzir os 
animadores à formulação de projectos que integrem claramente a componente de 
defesa e valorização ambiental; 

- propiciar a compreensão da necessidade e vantagens de uma actuação 
concertada entre os vários serviços e órgãos de poder, entre os vários actores 
locais e entre os técnicos exteriores e a população local. 

 
E objectivos específicos: 

- fornecer aos animadores a informação técnica e institucional necessária à 
concepção e encaminhamento de projectos e iniciativas locais; 

- propiciar aos animadores o saber-fazer imprescindível ao enquadramento de 
projectos e iniciativas locais; 

- criar uma rede de intercâmbio e de entreajuda integrando todos os animadores 
locais da zona de intervenção; 

- criar, a nível da equipa central, um corpo de técnicos especializados susceptíveis 
de apoiar de forma eficaz a acção, e o desenvolvimento pessoal, social e 
profissional,  dos animadores locais. 

 
Também aqui se pode falar de uma metodologia de projecto, dado que toda a formação 
se baseia num processo de aquisição, organização, aplicação, reelaboração e integração 
de conhecimentos teóricos, técnicos ou práticos, através do progressivo 
desenvolvimento de um projecto de intervenção social, que a cada instante possibilita, 
estrutura e dá sentido ao percurso efectuado e às aprendizagens realizadas. A 
metodologia de projecto propiciou aqui uma permanente dialéctica entre teoria e prática, 
entre produção do saber e intervenção de terreno, entre desenvolvimento pessoal e 
investimento social. Destinado a formandos em situação real de trabalho e 
proporcionando um apoio individualizado aos animadores locais através de deslocações 
frequentes dos formadores ao terreno, este projecto de educação e formação de adultos 
adoptou igualmente uma pedagogia de situação, procurando tirar partido do potencial 
pedagógico, intrínseco às mais diversas situações emergentes da dinâmica social em 
curso.  Trata-se, com efeito, de uma abordagem pedagógica e de intervenção muito 
participada, em que cabe aos formandos um papel essencial na definição permanente 
das necessidades de formação, tornando possível uma constante adequação dos 
conteúdos e dos instrumentos de aprendizagem.  
 
A Associação In Loco definiu-se, desde o início das suas actividades, como instrumento 
de um processo de acção-investigação-formação, uma abordagem de natureza 
fundamentalmente educativa. Com efeito, conceber e levar a cabo um projecto de 

 14



educação e formação para uma zona em profunda crise cultural e económica, como era 
a Serra do Caldeirão em meados dos anos 80, exigia uma ruptura radical com os padrões 
convencionais de ensino, baseados em espaços especializados e exclusivos e numa 
relação unidireccional professor-aluno, na base de programas de estudo previamente 
definidos, inamovíveis e descontextualizados. De facto, adoptar programas pré-
estabelecidos para este tipo de situações não faria mais que reproduzir os interesses, as 
motivações, os saberes adquiridos e não questionados dos próprios formadores, sem 
preocupação de um real ajustamento à situação sobre a qual se é suposto intervir. Sem a 
humildade de assumir a posição de um ‘fornecedor de respostas parciais’ ou, melhor 
ainda, de um ‘co-pesquisador de respostas apropriadas’ face a ‘encomendas’ que, de 
forma mais objectiva (através de estudos prévios de diagnóstico) ou mais subjectiva 
(através de pedidos expressos por parte dos participantes), apenas podem ser realmente 
definidas nos próprios locais e momentos da intervenção no terreno. 
 
Considerações finais 
 
Acima de tudo, o que é fundamental é criar ‘situações educativas’ ou ‘dinâmicas 
educadoras’, em torno de problemáticas que efectivamente afectam a vida das pessoas e 
que possuem potencialidades de constante aprofundamento, nas áreas do cognitivo, do 
técnico, do estético-afectivo, da sociabilidade, etc. Num contexto de desenvolvimento 
local, é necessário viver a educação e formação de adultos, não como uma situação em 
que o especialista ensina algo ao ignorante, mas sim como um processo em movimento 
em que todos os que intervêm, aos mais diversos títulos, têm contributos a dar e 
realizam aprendizagens, pela auto-formação, pela interacção entre si, pela análise dos 
problemas e pela procura comum21 das melhores soluções. Em suma, pela simples 
inserção, mas activa e consciente, num movimento social que é gerador de novos 
conhecimentos, competências e atitudes. A intervenção social permite a eclosão de 
situações de grande potencial educativo; uma investigação paralela conduzirá, de forma 
crescentemente participada, a uma melhor definição dos métodos e conteúdos que vão 
actualizar esse potencial, através de novas e ajustadas acções de educação e formação; 
estas, por seu turno, vão direccionar-se de forma a provocar a multiplicação e o 
aprofundamento de novas iniciativas e projectos locais...  
 
Deixando de novo a palavra a Priscila Soares22: 
 
“Correndo o risco de simplificar excessivamente, diríamos que um processo de 
promoção do desenvolvimento local se concretiza através de acções de animação, de 
formação e de organização. 
 
A animação traduz-se num conjunto de actividades e projectos que visam criar uma 
dinâmica, um movimento de fundo, que se deve estender até englobar todos os grupos 
da população de um território, criando um quadro favorável à iniciativa, ao 
empreendimento, em suma, ao processo de desenvolvimento local. 
 
A formação – e não apenas a formação profissional – centra-se na capacitação de 
pessoas e estruturas para a concretização de projectos e a condução de processos. As 

                                                 
21 Daí utilizar-se muitas vezes a expressão inglesa ‘searching community’ para designar o conjunto de 
actores implicados num projecto de intervenção inspirado no conceito de investigação-acção participada. 
22 In “Formação para o Desenvolvimento”, op. cit., p. 18. 
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acções de formação constituem formas de intervenção mais intensivas, conduzidas com 
grupos restritos da população. 
 
Quanto à organização, aposta na criação de espaços e ligações de cooperação entre 
actores e entidades locais, no interior de um território, e na articulação regulada de 
uns e de outras, bem como das estruturas a que tenham dado origem, com o exterior. 
 
Em nosso entender, todas estas acções – mesmo as de animação e de organização – são 
formativas, na medida em que constituem formas de participação e de capacitação para 
a participação, responsável e eficaz, num processo de desenvolvimento local. 
 
Neste sentido, o que a In Loco procura fazer, através da sua intervenção concreta e 
polivalente, é educação de adultos e formação para a cidadania”.    
 
Este aparente alargamento do conceito de educação e formação de adultos está, aliás, de 
acordo com uma Recomendação da UNESCO23, onde se diz, por um lado, “a educação 
de adultos deveria contribuir para (...) desenvolver uma compreensão crítica dos 
grandes problemas contemporâneos e das transformações sociais, e a capacidade para 
participar activamente no progresso da sociedade numa perspectiva de justiça social”; 
e, por outro, que a educação de adultos deve adoptar, como um dos seus princípios de 
base, o reconhecimento “como parte integrante do processo educativo, das formas de 
organização colectiva criadas pelos adultos com vista a solucionar os seus problemas 
quotidianos”.  
 
É inegável o potencial de processos de educação e formação de adultos, quando 
enraizados em movimentos sociais, para gerar e veicular radicais inovações visando a 
melhoria da qualidade de vida e a justiça social, nas comunidades locais e, por extensão, 
na sociedade em geral. É, por conseguinte, compreensível que os sucessivos poderes 
sociopolíticos em Portugal, ciosos de conservar uma ancestral  posição hegemónica e de 
obstar a eventuais partilhas de poder, tenham sempre preferido defender posturas 
tecnocráticas e burocráticas, fomentando até ocasionalmente o ‘extensionismo escolar’ 
para as pessoas adultas, em lugar de procurar definir, de forma largamente participada e 
coerentemente estruturada, uma verdadeira política para a promoção da educação e 
formação de adultos e, paralelamente, para a afirmação e expressão da cidadania activa. 
 
Alberto Melo 
Universidade do Algarve 
Agosto 2003  
 
   
 
   
 
 

                                                 
23 Recomendação sobre o Desenvolvimento da Educação de Adultos, aprovada em 26 de Novembro de 
1976. Tradução portuguesa com apresentação e notas de Maria José Gusmão e António Gomes Marques, 
Projecto de Educação de Adultos, Caderno nº 1, Universidade do Minho, Braga 1977. 
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