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Aprender sem ser ensinado 

A importância estratégica da educação não formal 

 

“A escola é uma instituição fundada no axioma 
de que a educação é o resultado de um ensino, 
apesar das convincentes provas do contrário” 

Ivan Illich 

 

Neste texto, produzido no âmbito de um debate nacional sobre 
educação, promovido a propósito dos 20 anos da actual Lei de Bases do 
Sistema Educativo, aprovada em 1986 pela Assembleia da República, 
procuro, de acordo com o convite que me foi dirigido e que agradeço pelo 
estímulo que representa, dar um contributo que permita: uma análise e uma 
reflexão, retrospectiva e prospectiva sobre a importância decisiva das 
modalidades educativas não formais, em termos, quer de prática, quer de 
políticas; situar, na história recente do sistema educativo português, como é 
que a actual Lei de Bases, enquanto instrumento de ordenação normativa, se 
inscreve, ou não, num processo de valorização das potencialidades da 
educação não formal; evidenciar o rico património de experiências 
educativas, situadas no âmbito do não formal, de que dispomos e propor 
uma interpretação para a sua pouca visibilidade. Finalmente, tentarei fazer 
uma sistematização, embora muito longe de pretender ser exaustiva, do 
contributo da investigação em ciências da educação para o conhecimento 
mais lúcido de um campo de práticas educativas relativamente pouco 
valorizado e pouco (re)conhecido. 

Educação não formal: a face não visível da Lua 

Como afirmou Kant (2004), num curso de pedagogia no final do 
século XVIII “o homem só se pode tornar homem através da educação”. 
Esta consiste num processo permanente em que, como ser inacabado e 
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curioso, a pessoa afirma e constrói a sua especificidade humana, 
interrogando-se, construindo conhecimento sobre o mundo e sobre a forma 
de nele intervir. É neste sentido que é possível sustentar que o acto de 
aprender é tão necessário, natural e inevitável como respirar. Mas se todos 
estamos condenados a aprender, a verdade é que a maior parte daquilo que 
sabemos não foi aprendido na escola sendo esta, na sua forma moderna, 
uma invenção histórica muito recente, pela qual passou uma parte ínfima da 
humanidade. A aprendizagem de coisas que não são ensinadas, ou seja que 
não obedecem aos requisitos do modelo escolar, corresponde ao que de uma 
forma genérica se pode designar por educação não formal. No conjunto das 
situações educativas, a parte que é abrangida pela educação formalizada, 
deliberada, baseada na assimetria de papéis, ocorrendo num tempo, num 
lugar e numa instituição próprias, representa, apenas, a face visível do 
icebergue. A sua “invisibilidade” explica-se e compreende-se à luz do 
triunfo e da hegemonia do projecto de escolarização que marca a história 
contemporânea, desde os alvores da modernidade. 

A identificação, errónea, entre universo educativo e universo escolar 
apenas nos permite aceder a uma visão truncada, incompleta e redutora de 
um processo educativo definido a partir de organizações especializadas e 
balizada por sessões formais, programas, avaliações e certificados. A 
possibilidade de aceder ao (re)conhecimento da existência e da importância 
decisiva dos processos educativos informais, ou seja àquilo que, tal como no 
caso da Lua, permaneceu como uma “face oculta”,  implicou construir uma 
outra visão teórica sobre a educação que, enquanto utensílio mental, 
permitiu tornar visível o que permanecia oculto. A “visibilidade” dos 
processos educativos não formais ocorre e afirma-se. progressivamente, a 
partir da segunda metade do século XX e corresponde a um fenómeno que 
nasce do interior de um campo emergente de práticas educativas orientadas 
para públicos adultos. A história da consolidação e difusão de um campo de 
práticas educativas não formais é indissociável da afirmação e 
desenvolvimento do campo da formação de adultos, no período 
imediatamente posterior à Segunda Guerra mundial. 

Neste período histórico, marcado por um processo de crescimento 
económico a uma escala sem precedentes na história da humanidade, a 
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expansão da oferta educativa dirigida a adultos, bem como o crescimento 
exponencial dos sistemas escolares, só pode ser entendido no quadro da 
afirmação de uma ideologia “desenvolvimentista” que, de forma 
extremamente optimista, vê no investimento educativo a principal alavanca 
para o desenvolvimento e a construção de “sociedades de abundância”. Na 
articulação entre as políticas de expansão da oferta educativa e as políticas 
orientadas para o desenvolvimento, algumas organizações supranacionais, 
com grande relevância para a UNESCO, desempenharam um papel 
relevante. Sob a égide da UNESCO, emergiu um campo de educação e 
formação de adultos, marcado numa primeira fase pelas campanhas de 
alfabetização e que viria a conhecer um momento culminante com a 
afirmação, no início dos anos 70, do movimento de educação permanente. A 
acção conduzida pela UNESCO a nível planetário insere-se numa filosofia e 
prática educativas de “humanização do desenvolvimento” (Finger e Asún, 
2003), numa perspectiva de valorização e centralidade da pessoa humana, 
no âmbito dos processos educativos. É no quadro deste movimento de 
educação permanente, idealmente vocacionado para repensar e reorganizar 
toda a acção e percursos educativos, do nascimento à morte, que ganham 
visibilidade as distinções entre os diferentes níveis de formalização possível 
das situações educativas: num continuum educativo que cobre todo o ciclo 
vital, integram-se e articulam-se processos formais (cujo protótipo é o 
ensino dispensado na escola), processos não formais (marcados pela 
flexibilidade de horários, programas e locais, em regra de carácter 
voluntário, sem preocupações de certificação e pensados “à medida” de 
públicos e situações singulares) e processos informais (correspondentes a 
todas as situações potencialmente educativas, mesmo que pouco ou nada 
organizada ou estruturadas). O reconhecimento e a valorização dos 
processos e dinâmicas educativas não formais e informais é uma aquisição 
que nasce do interior do campo da formação de adultos, frequentemente 
sobreposto (de forma redutora) ao conceito de educação permanente1 
(entendida como educação pós escolar). Esta concepção larga de educação, 

                                                
1 Com base na Lei Orgânica do Ministério da Educação, foi criada, em 1971 (DL 408/71 

de 27 de Setembro) uma Direcção Geral da Educação Permanente, vocacionada para 
lançar um vasto programa educativo dirigido á população adulta. Só uma década mais 
tarde, esta estrutura viria a ser substituída por uma Direcção Geral de Educação de 
Adultos (Cf. Lima e outros, 1988. p.78).  



 5 

quer no sentido temporal, quer na diversidade de formas possíveis, está 
muito claramente expressa na definição de educação de adultos adoptada na 
Conferência de Nairobi, promovida pela UNESCO, em 1976 e que ainda 
permanece como uma referência: 

“ (…) O conjunto de processos organizados de educação qualquer que seja o 
conteúdo, o nível e o método, quer sejam formais ou não formais, quer prolonguem 
ou substituam a educação inicial dispensada nos estabelecimentos escolares e 
universitários e sob a forma de aprendizagem profissional, graças aos quais pessoas 
consideradas como adultas pela sociedade de que fazem parte desenvolvem as suas 
aptidões, enriquecem os seus conhecimentos, melhoram as suas qualificações 
técnicas ou profissionais ou lhes dão uma nova orientação, e fazem evoluir as suas 
atitudes ou o seu comportamento na dupla perspectiva de um desenvolvimento 
integral do homem e de uma participação no desenvolvimento sócio económico e 
cultural equilibrado e independente”. 

No seguimento deste texto, por razões de clareza da exposição e pela 
impossibilidade de delimitar fronteiras claras entre situações educativas que 
se situam num continuum, optámos por englobar no conceito de educação 
não formal as situações educativas (não formais ou informais) que se 
distinguem e demarcam do formato escolar.  

De um ponto de vista teórico, o reconhecimento da importância dos 
processos educativos não formais está associado a duas ideias relativamente 
simples: a primeira é a de que as pessoas aprendem com e através da 
experiência; a segunda é a de que não é sensato pretender ensinar às pessoas 
aquilo que elas já sabem. Ambas convergem naquilo que constitui o 
pressuposto principal da educação de adultos, segundo o qual o património 
experiencial de cada um representa o recurso mais importante para a 
realização de novas aprendizagens. Este pressuposto não exclui a 
importância de uma “via simbólica” (Malglaive, 1990) de aprendizagem que 
permite formalizar o que foi adquirido por intermédio da experiência. A 
fundamentação deste pressuposto assenta em três pilares teóricos essenciais: 
o primeiro consiste numa revalorização epistemológica da experiência; o 
segundo consiste em definir as situações educativas pelos seus efeitos e não 
pela sua intencionalidade; o terceiro corresponde a assimilar o processo de 
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aprendizagem a uma concepção larga, multiforme e permanente de 
socialização. 

No debate sobre a relação entre a experiência e a aprendizagem, que 
atravessa toda a história da filosofia, confrontam-se uma postura que associa 
a experiência a rotina e vê nela um obstáculo ao conhecimento, com uma 
outra postura que a encara como a primeira e necessária condição para 
aprender algo. Nesta última posição radica uma contemporânea 
revalorização epistemológica da experiência, para a qual contribuíram três 
grandes correntes no campo das ciências humanas. Em primeiro lugar, uma 
tradição de abordagem compreensiva dos fenómenos sociais, característica 
da Escola Alemã, prosseguida e reactualizada, no século XX pela chamada 
Escola de Chicago, que se traduz por uma forte valorização da 
subjectividade humana. Em segundo lugar, todo o legado do construtivismo 
psicológico, nomeadamente a obra de Piaget. Em terceiro lugar, uma 
corrente ligada ao que se pode apelidar de “educação experiencial” e que 
apresenta como autores de referência Dewey (que explorou a relação entre a 
investigação e a acção), Kolb (cuja teoria foi sintetizada naquilo que ele 
designou por ciclo de aprendizagem experiencial) ou David Schon (a quem 
devemos os conceitos de “reflexão na acção” e de “prático reflexivo”). Mais 
recentemente, no campo da francofonia, autores como Gaston Pineau, Pierre 
Dominicé ou Christine Josso desenvolveram uma importante produção 
teórica no âmbito da elucidação dos processos educativos, a partir das 
abordagens biográficas. Este conjunto de autores partilha, no plano 
científico, uma importante contribuição para, na análise e compreensão dos 
processos educativos, conferir ao sujeito e à sua subjectividade um estatuto 
epistemológico. 

De um ponto de vista especificamente educativo, estamos perante um 
confronto e uma ruptura irreversível com as concepções da “pedagogia 
experimental”2, colocando no centro da actividade educativa a pessoa que 
                                                
2 A concepção escolar de um aluno entendido como objecto de um ensino apoiado por 

uma “pedagogia experimental”, de cariz positivista, era teorizada, em Portugal, num 
passado muito recente. Num documento produzido pela Divisão pedagógica do 
GEPAE (Gabinete de Estudos e Planeamento da Acção Educativa), destinado a 
preparar a criação de um Instituto Nacional de Pedagogia, no âmbito da Reforma Veiga 
Simão, propunha-se que esse Instituto tivesse uma escola própria que “deveria receber 
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aprende, a sua experiência e acção sociais. Trata-se de um confronto directo 
e crítico com o modelo escolar que, no último quartel do século XX se 
exprimiu e concretizou primeiro no movimento de educação permanente e, 
um pouco mais tarde, na afirmação da corrente das “histórias de vida”. O 
movimento da educação permanente, sob os auspícios da UNESCO, 
afirmou, no início dos anos setenta, o primado da pessoa e do “aprender a 
ser”, propondo uma concepção de aprendizagem como algo de global e 
contínuo que ocorre em todos os tempos e lugares. Mas foi a corrente das 
histórias de vida que, ao formular a questão fundadora “Como se formam os 
adultos?” operou uma revolução paradigmática na perspectiva de abordar os 
problemas da educação, deslocando para a perspectiva da aprendizagem 
aquilo que o modelo escolar historicamente fixara na perspectiva do ensino. 

A construção de uma perspectiva larga dos processos educativos, 
superando a visão estreita que tende a reduzi-los ao modelo escolar, 
encontra na obra de Abraham Pain, publicada em 1990 e dedicada à 
educação informal, um importante suporte teórico. A contribuição principal 
desta obra3 consiste em pôr em causa o principal critério de definição das 
situações educativas e que tem prevalecido como dominante. Refiro-me ao 
princípio da intencionalidade. Pain propõe-nos uma inversão desta maneira 
de encarar o problema, qualificando uma situação como educativa, não a 
partir da explicitação prévia das intenções, mas sim com base nos seus 
efeitos educativos. Entende-se por efeitos educativos a concretização de 
mudanças duráveis de comportamentos e atitudes, decorrentes da aquisição 
de conhecimentos na acção e da capitalização de experiências individuais e 
colectivas. 

Este ponto de vista valoriza a aprendizagem, por contraste com o 
ensino, entendendo-a como um processo apropriativo de oportunidades de 
                                                                                                                        

dois tipos de classes (turmas): as classes-piloto e as classes-restemunho”. O primeiro 
tipo (classe piloto) seria destinado à “experimentação de novos métodos de ensino”, o 
segundo tipo (classe testemunho), para servir de termo de comparação, seria “regida 
pelos métodos tradicionais de nsino” e pelos “programas oficiais em vigor” (Ventura, 
1969, p. 20). 

3 Na síntese que apresento, a seguir, das obras de Abraham Pain, de Marcel Lesne e  
Yves Minvielle, recorro, de forma adaptada, a um texto por mim publicado em 1994, 
consagrado à análise do papel dos Centros de Formação das Associações de Escolas 
(Canário, 1994) 
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natureza educativa vivenciadas na vida quotidiana que se definem pelas suas 
consequências (efeitos) e não pela sua intencionalidade. Estamos, portanto, 
em presença de efeitos educativos que podem ser entendidos como co-
produtos de uma acção que não é a priori, concebida como prosseguindo 
finalidades educativas. Para fundamentar a sua perspectiva, Pain recorre a 
resultados de estudos empíricos que evidenciam o potencial formativo das 
organizações e das situações de trabalho, os efeitos educativos que decorrem 
da organização arquitectural dos espaços onde se desenrola a vida 
quotidiana, bem como o papel educativo decisivo desempenhado pelos 
meios de comunicação de massa, nomeadamente a televisão, num processo 
educativo não estruturado que atravessa globalmente as nossas sociedades. 

Nesta perspectiva sobre as situações educativas, estamos perante 
modalidades de aprendizagem que correspondem àquilo que na tradição 
francófona se designa por “educação difusa” e que, na tradição anglo-
saxónica, se impôs na terminologia educativa como “educação informal”, 
para a qual Coombs (citado por Pain, 1990, 126) propôs a definição 
seguinte: 

“ (…) o processo ao longo da vida através do qual cada pessoa adquire 
conhecimentos, capacidades, atitudes, a partir das experiências quotidianas e do 
contacto com o seu meio ambiente (…). Regra geral a educação informal não é 
organizada, não é sistematizada, nem sempre é intencional. Ela constitui a maior 
fatia da aprendizagem total, durante a vida de uma pessoa, mesmo para aquelas que 
são altamente escolarizadas”. 

O quadro teórico proposto por Pain, apoiado em investigação 
empírica, remete para duas conclusões. A primeira diz respeito à 
possibilidade de construir políticas de intervenção educativa orientadas para 
o reforço deliberado e sistemático dos espaços em que as pessoas estão 
quotidianamente inseridas. Está em causa a possibilidade e a pertinência de 
favorecer e reforçar os efeitos educativos de modalidades educativas de 
natureza informal. A segunda conclusão conduz de forma directa a colocar a 
hipótese de conferir à educação não formal uma prioridade estratégica, na 
medida em que esta constituiria a matriz base do conjunto dos processos de 
aprendizagem. A educação formal (nomeadamente escolar) representaria, 
assim, um complemento dos processos educativos não formais. 
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Estas conclusões são reforçadas e corroboradas por uma perspectiva 
teórica que, construída a partir de um ângulo de análise de matriz 
sociológica, aproximando e sobrepondo os conceitos de “formação” e de 
“socialização”, permite “ver” os modos de intervenção educativa 
deliberados como processos de formalização daquilo que é informal. Refiro-
me ao conjunto da obra teórica de Marcel Lesne e, em particular, ao livro 
(também publicado em 1990), em co autoria com Yves Minvielle. 
Tradicionalmente a sociologia da educação ocupou-se separadamente dos 
processos de escolarização (formação intencional) dos processos de 
socialização, encarados como o resultado de constrangimentos exercidos 
sobre os indivíduos pelo meio social. Para Lesne e Minvielle a distinção é 
pertinente, mas não a oposição. Relembremos que a simultânea distinção e 
sobreposição dos dois conceitos está presente na obra clássica de Durkheim, 
cuja primeira edição remonta a 1922, que define a educação como “uma 
socialização metódica da geração jovem” (Durkheim, 1996, 41). 

A perspectiva teórica desenvolvida por Lesne e Minvielle apresenta 
duas ideias essenciais: a primeira consiste em encarar a socialização como 
um processo de natureza global, complexo, multiforme e permanente que 
acompanha todo o ciclo vital e não é susceptível de ser reduzido a meras 
situações de constrangimento externo. Cada pessoa, esta é a segunda ideia, 
além de ser objecto de socialização, desempenha um papel de sujeito 
(agindo sobre si próprio) e de agente de socialização (agindo sobre os 
outros). É esta distinção que suporta a célebre tipologia dos modos de 
trabalho pedagógico na formação de adultos, enunciada por Lesne (1977). 
Os dois conceitos (socialização e formação) são, portanto, distintos: o 
primeiro remete para um processo difuso não intencional correspondente à 
acepção larga de educação não formal; o segundo caracteriza processos 
educativos marcados pelo seu carácter, deliberado, consciente e finalizado. 
A distinção não representa, contudo, uma oposição, nem uma dicotomia, na 
medida em que ambos os conceitos reenviam a práticas e a situações sociais 
muito diversas, com fronteiras fluida e muito pouco nítidas. O carácter 
“natural” das situações de socialização faz delas situações educativas não 
intencionais, enquanto que o carácter “construído” das situações de 
formação as faz aparecer como processo deliberados de socialização. 
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O trabalho teórico de Marcel Lesne é rico de consequências no plano 
da acção educativa. A ideia de que a formação é parte integrante de um 
processo mais global de socialização torna possível apreender as acções de 
formação como “socializações que resultam de interacções quotidianas nos 
meios onde se desenrola a vida profissional e social” (Lesne e Minvielle, 
1990, 18) e está na origem do deslocamento dos projectos de formação 
profissional para os contextos de trabalho. Os projectos de formação em 
alternância radicam, em grande parte, na ideia de associar e potenciar, numa 
estratégia única, a “acção de formação” e a “acção socializadora da 
empresa” (p. 19). Seguindo, ainda, os mesmos autores, a “engenharia da 
formação”orientada por critérios de pertinência, tenderá a inspirar-se no 
funcionamento social efectivo para produzir novas formas de arquitectura 
das situações de formação, capazes de reforçar a eficácia “natural” dos 
processos sociais, a partir de procedimentos baseados no “isomorfismo dos 
processos de formação e dos processos de socialização” (p.174). Torna-se, 
então, possível, encarar os processos de formação intencionais como 
“processos de socialização reconstruídos” (p.175). 

Partindo de outros pressupostos e de outro ângulo de análise, a 
contribuição teórica destes dois autores conduz a valorizar a educação não 
formal, constituindo a socialização a base matricial dos processos de 
formação. É nesta perspectiva de conceber a formação profissional como 
coincidente com um processo de socialização profissional que pode 
compreender-se a redescoberta das organizações de trabalho como contextos 
privilegiados de aprendizagem. Esta redescoberta acompanha a erosão 
crítica do modelo escolar e o tendencial recuo de modos pontuais e 
escolarizados de pensar a formação profissional. 

Lei de Bases e educação não formal 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Assembleia da 
República em 24 de Julho de 1986, após a sua promulgação, viria ser 
publicada no Diário da República, em 14 de Outubro do mesmo ano (Lei 
46/86). Trata-se de um acontecimento geralmente apontado como um 
momento marcante e de viragem na história recente do sistema educativo 
português. Este acontecimento é precedido pela tomada de posse, em 18 de 
Março do mesmo ano, da Comissão de Reforma do Sistema Educativo 



 11 

(CRSE) criada, por Resolução do Conselho de Ministros, no final do ano de 
1985 e publicada no início de Janeiro de 1986. A relação temporal entre a 
criação da CRSE e a aprovação da LBSE não foi fortuita, tratando-se, 
embora, de iniciativas com origem e dinâmicas institucionais diversas as 
quais viriam a ser fonte de ambiguidades e de conflitos. Em 1986 vivia-se, 
em termos mais gerais, um ponto de viragem nos campos político e social 
com o processo de adesão à União Europeia e era aguda a percepção da 
necessidade de introduzir mudanças profundas e sistemáticas no sistema 
educativo português, como forma de combater o “atraso” e promover a 
“modernização” do país. A recém nomeada CRSE, no primeiro documento 
produzido (Portugal. CRSE, 1986, p. 11), identifica como factores 
determinantes da necessidade de uma “reforma global”, por um lado “a 
urgência de eliminar as causas profundas que estão na raiz dos principais 
problemas que vêm, cronicamente, sendo identificados” e, por outro lado, 
“o imperativo de uma resposta eficaz aos desafios do futuro, próximo e 
distante”. Por seu turno, em artigo publicado no Jornal de Educação, na 
mesma época, um dos parlamentares mais influentes na condução do 
processo que conduziu à sua aprovação4 considerava a LBSE como uma 
“prioridade nacional” destinada a explicitar uma política global de educação 
“definindo com clareza uma opção de grandes prioridades relativamente a 
resultados a atingir e a estratégias a seguir nos próximos lustros” (Campos, 
1986). Se é indiscutível que a Lei de Bases do Sistema Educativo viria a 
marcar “vários lustros”, já é mais discutível o respectivo “brilho”, 
nomeadamente no que se refere ao futuro “próximo e distante” da educação 
não formal, temática de que se ocupa o presente texto. Nesse artigo 
enunciam-se quatro objectivos prioritários que incidem, todos eles, sobre o 
sistema escolar, o que é, aliás concordante com a estrutura e o conteúdo da 
LBSE. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada em 1986, organiza-se 
em 9 capítulos e 64 artigos num conjunto que, definindo com 
desenvolvimento e minúcia tudo aquilo que diz respeito ao sistema de 
ensino, é particularmente económico e omisso no que se refere à educação 

                                                
4 Em termos de iniciativa legislativa, de condução do debate e de redacção da versão 

final da LBSE o Grupo Parlamentar do Partido Renovador Democrático (PRD), do 
qual Bártolo Paiva Campos era figura destacada, desempenhou um papel determinante. 
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não formal. Partindo, embora, de uma definição abrangente, mas também 
demasiado genérica, de sistema educativo, todo o texto se estrutura em 
função da dimensão escolar das gerações jovens, menorizando a 
importância concedida à educação e à formação de adultos, bem como às 
modalidades educativas não formais. 

O sistema educativo é definido, no nº 1 do artº 1º, como “o conjunto 
de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela 
garantia de uma permanente acção formativa orientada para favorecer o 
desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 
democratização da sociedade”. Esse mesmo sistema educativo é, contudo, 
apresentado, no ponto 1 do artº 4º, como compreendendo a “educação 
escolar”, precedida pela “educação pré-escolar” e complementada pela 
“educação extra-escolar”. É no ponto 4 deste artigo que, a propósito da 
educação extra-escolar é feita a única referência de todo o texto ao conceito 
de educação não formal (embora ele venha a estar implícito no articulado do 
artº 23º):  

“A educação extra-escolar engloba actividades de alfabetização e de educação de 
base, de aperfeiçoamento e actualização cultural e científica e a iniciação, 
reconversão e aperfeiçoamento profissional e realiza-se num quadro aberto de 
iniciativas múltiplas, de natureza formal e não formal.” 

Enquanto que à educação escolar são consagrados 17 artigos, quer a 
educação pré escolar, quer a educação extra escolar merecem um artigo cada 
(os artigos 5º e 23º, respectivamente). Da leitura e análise do artigo 23º, o 
único que se debruça sobre a “educação extra-escolar”, é possível concluir: 
que das três dimensões estruturantes da LBSE esta é a única que se reclama 
explicitamente de uma “perspectiva de educação permanente”, visando a 
“globalidade e a continuidade da acção educativa”, ressaltando da 
explicitação dos seus vectores fundamentais: a eliminação do 
“analfabetismo literal e funcional”; a vontade de propiciar oportunidades 
educativas aos que “não frequentaram ou abandonaram precocemente” o 
sistema regular de ensino; preparar para o emprego “os adultos cujas 
qualificações ou treino profissional se tornem inadequados face ao 
desenvolvimento tecnológico”; permitir ao adulto “adaptar-se à vida 
contemporânea”; favorecer “atitudes de solidariedade social e de 
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participação na vida da comunidade” (subentendendo-se tratar-se de 
populações “desfavorecidas”).  

Em síntese não será descabido afirmar-se que a Lei Quadro, aprovada 
há vinte anos, deveria ser designada, com mais propriedade, como uma Lei 
de Bases do Sistema de Ensino e não do sistema educativo, dado o seu 
carácter duplamente redutor: a educação é reduzida ao escolar e, na 
educação escolar, a educação e formação de adultos é reduzida a uma oferta 
de segunda oportunidade dirigida a públicos adultos analfabetos ou com 
muito baixas qualificações escolares e/ou profissionais. Acresce que 
também é redutora a concepção de educação permanente, encarada como 
uma formação pós-escolar, dirigida a adultos pouco escolarizados e com 
claras finalidades de adaptação e ortopedia social. Em termos de estrutura e 
objectivos a Lei 46/86 é uma réplica actualizada da Lei 5/73 que estabeleceu 
as bases da Reforma Veiga Simão. Apesar da mudança de regime político e 
das experiências de educação popular que marcaram o período do 25 de 
Abril, em termos conceptuais a LBSE não acrescenta nada de substantivo ao 
que já fora estabelecido em 1973 sobre a educação não formal5. Não 
surpreende, portanto, que da “aplicação” desta Lei de Bases não tivessem 
resultados alterações significativas no que diz respeito à educação não 
formal. No entanto, outra realidade e outras políticas teriam sido possíveis 
se tivermos em consideração o que sucedeu e o que precedeu a elaboração e 
a aprovação da Lei de Bases. 

 

Educação não formal e estudos preparatórios da CRSE 

A aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo, em 1986, criando 
um quadro normativo global, estruturado e coerente, representou o ponto de 
referência fundamental para a concepção e desenvolvimento de um processo 

                                                
5 A “evolução na continuidade” da política educativa de Veiga Simão (com o breve 

parêntesis do período revolucionário) nada tem de surpreendente tendo em conta, quer 
as cumplicidades anteriores ao 25 de Abril entre sectores da oposição e a ala tecnocrata 
do marcelismo, quer o facto de terem sido os discípulos e colaboradores directos de 
Veiga Simão a protagonizar a Grande Reforma iniciada em 1986 (nomeadamente 
Fraústo da Silva, Roberto Carneiro e Marçal Grilo). 
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de Reforma Educativa que iria marcar a agenda da educação, em Portugal, 
até aos meados dos anos 90. Se, como já vimos anteriormente, a Lei de 
Bases é quase omissa relativamente às políticas e modalidades educação não 
formal, circunscritas à educação de adultos, encarada como algo de residual 
e configurada como uma segunda oportunidade educativa, esse facto não 
explica o “eclipse” dessas vertentes educativas, nomeadamente se tivermos 
em conta a riqueza e a amplitude dos estudos que foram posteriormente 
realizados, operacionalizados em recomendações e propostas concretas, 
apresentadas aos órgãos de decisão política. 

Refiro-me, em concreto, aos Estudos Preparatórios, conduzidos no 
âmbito da actividade da Comissão de Reforma do Sistema Educativo 
(CRSE) que encarregou um Grupo de Trabalho6 da preparação de um 
relatório sobre a “Reorganização do subsistema de educação de adultos” 
(Lima e outros, 1988). Esse Grupo de Trabalho que, explicitamente, se 
subordinou às disposições consagradas na LBSE7, iniciou as suas 
actividades em Janeiro de 1987 e o seu resultado viria a ser apresentado à 
CRSE um ano depois, em Janeiro de 1988. Todo o documento é inspirado 
pelo reconhecimento da importância decisiva dos processos educativos não 
formalizados, ideia fortemente enfatizada logo no texto que apresenta o 
relatório e onde se sublinham três ideias chave (pp. 16/17): a primeira ideia 
é a de rejeitar a circunscrição da intervenção educativa “às instituições 
especializadas na transmissão do saber”, procurando valorizar as 
potencialidades educativas dos vários grupos sociais, famílias, associações e 
comunidades; a segunda ideia é a de encarar as “culturas locais” e as 
“iniciativas de base” como “mananciais de recursos”, indispensáveis à 
prossecução de qualquer programa sério e consistente de educação de 
adultos; a terceira ideia consiste em propor que seja levada “às últimas 
consequências” o reconhecimento de que grande parte dos saberes precisa 

                                                
6 Este Grupo de Trabalho foi constituído por Alberto de Melo, Licínio lima, Lisete de 

Matos, Manuel Lucas Estêvão e Maria Amélia Mendonça, contando com a colaboração 
de Amélia Vitória Sancho. 

7 Essa subordinação ao quadro normativo estabelecido pela lei de Bases do Sistema 
Educativo não dispensa uma visão analítica e crítica do documento. Avalia-se de modo 
expresso e negativo o tratamento dado à educação de adultos “sempre disperso (a 
noção abrangente de E.A. não é nunca adoptada pelo legislador) e confinado a 
generalizações” (p. 39) 
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de ser encontrada “na própria sociedade, graças a projectos educativos que 
saibam associar formação, investigação e acção”. 

Este reconhecimento da importância das modalidades educativas não 
formais é explicitada e fundamentada na apresentação do enquadramento 
conceptual do estudo, que se reclama do conceito de Educação Permanente, 
encarado na sequência das propostas da UNESCO como um princípio 
reorganizador de todo o sistema educativo, orientado para um projecto de 
sociedade organizado como uma sociedade educativa: 

“ Parte-se do princípio de que não só o sistema formal de ensino como toda 
a sociedade educativa têm o dever de transformar em momentos educativos as 
situações de desempenho pelos adultos dos sus diversos papéis sociais: como 
produtor, como consumidor, como progenitor, como cidadão, como elemento do 
eco-sistema,..” (Lima e outros, p. 33). 

Desta afirmação decorre, logicamente, a conclusão de que, a par do 
sistema formal de ensino, se torna indispensável recorrer às virtualidades 
educativas de instituições e situações sociais como “ (…) o local de 
residência, a família, o ambiente de trabalho, as organizações colectivas” 
(p.33).  

Por outro lado, este importante e histórico relatório, procede a um 
balanço retrospectivo, do período anterior à aprovação da Lei de Bases, 
pondo em evidência, quer a riqueza educativa das “múltiplas iniciativas de 
base” que marcaram o período revolucionário pós 25 de Abril, em que o 
poder se deslocou “do Estado para a sociedade civil”, quer a acção 
institucional da Direcção Geral de Educação Permanente (DGEP), em 1974-
1976, quer o significado que poderia ter tido a tradução, em termos 
políticos, das orientações adoptadas em 1979, pela Assembleia da 
República, com a aprovação do Plano Nacional de Alfabetização e 
Educação de Base dos Adultos (PNAEBA) e com a consequente criação, 
junto da assembleia da República, do Conselho Nacional de Alfabetização e 
Educação de Base de Adultos (CNAEBA). 

O relatório do grupo de trabalho finaliza com a apresentação de uma 
proposta apresentada sob a forma de uma “estratégia integrada de 
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desenvolvimento da educação de adultos em Portugal” (pp. 220/222) que 
sintetiza aquilo que o Grupo de Trabalho entendia deverem ser as 
“principais linhas de força” a que deveria obedecer a “reforma do 
subsistema de Educação de Adultos, no quadro geral do sistema educativo 
português”. Nessa proposta de reorganização de um subsistema de educação 
de adultos “não subjugado ao sistema escolar” incluem-se medidas 
estruturantes e de largo alcance, como é o caso, quer da proposta de criação 
de uma Universidade Aberta, quer da proposta de criação de um Instituto 
público de educação de adultos, vocacionado para a promoção da 
investigação e da formação de formadores8. A proposta de uma estratégia 
integrada de desenvolvimento da educação de adultos é complementa da 
pela definição de um “Plano de Emergência” com o objectivo explícito de 
elevar o nível educativo da população. É particularmente interessante 
verificar o modo como o diagnóstico que sustenta este “plano de 
emergência” antecipa, em quase trinta anos, o diagnóstico que em 2005 
suporta a apresentação e justificação do programa governamental “Novas 
oportunidades” (Canário, 2006). 

Com efeito, o Plano de emergência propõe-se, como principal 
objectivo, “elevar o nível educativo da população portuguesa 
proporcionando uma segunda oportunidade a jovens e adultos” (p. 225), 
definindo como grupos alvo prioritários “A população activa, 
prioritariamente de baixos níveis de escolaridade ou de formação 
profissional” (p.226). Em termos de valores democráticos e humanistas, o 
plano de emergência, proposto em 1988, enfatiza dimensões que claramente 
o distanciam das propostas actuais:  

                                                
8 A criação da ANEFA (Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos), em 

1999, está longe de corresponder à ideia proposta em 1988, na medida em que ocorre 
num contexto de deriva que conduziu a educação de adultos em Portugal de uma lógica 
de educação popular a uma lógica de gestão de recursos humanos. Democracia não 
rima com competitividade e na lógica política que presidiu à criação da ANEFA foram 
determinantes as “ideologias modernizadoras e gerencialistas, de extracção empresarial 
e produtivista, subordinando a educação de adultos à condição de instrumento do 
vocacionalismo e da economia” (Lima, 2005, p. 49)  
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� Pela defesa da perspectiva de garantir aos mais desfavorecidos 
condições de acesso e de sucesso educativos, à luz da igualdade de 
oportunidades; 

� Pela afirmação de uma lógica de serviço público orientada para a 
plena rentabilização dos equipamentos e recursos públicos, com a 
abertura “à noite e nos fins de semana” de escolas e centros de 
formação profissional, admitindo-se modalidades de co-gestão dos 
adultos; 

� Por fim a afirmação do valor central da participação de todos os 
interessados, em todos os níveis do processo “desde a planificação 
da formação à sua execução, avaliação/controlo e certificação” (p. 
227).  

Em conclusão, apesar das omissões que marcam o texto da Lei de 
Bases do Sistema Educativo, não foi por ausência de estudos 
fundamentados, de diagnósticos precisos, de propostas de estratégia e de 
medidas de curto prazo que à educação não formal e à educação de adultos 
não foram conferidas a importância e a prioridade que as circunstâncias e os 
antecedentes justificavam. Se as ideias não faltaram, também não é lícito 
atribuir o caminho seguido à ausência de recursos. O período de 
regulamentação e “aplicação” da Lei de Bases do Sistema Educativo e a 
“batalha” da Reforma Educativa coincidiram com o período inicial de 
integração plena de Portugal na União Europeia e o consequente afluxo de 
recursos financeiros “generosamente” abundantes, por via do Fundo Social 
Europeu. 

Educação não formal: os antecedentes da Lei de Bases 

A fraquíssima relevância conferida pela Lei de Bases do Sistema 
Educativo às dimensões educativas não formais, bem como à construção de 
uma oferta educativa dirigida aos públicos adultos não é explicável pela 
ausência de uma tradição de política de educação de adultos. No período da 
ditadura, apesar dela e contra ela, a educação de adultos e a educação não 
formal afirmaram-se como um campo de resistência e de autonomia à 
margem da esfera do Estado. Foi esse património que alimentou a 
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“explosão” de educação popular no período revolucionário. Esse período 
que, do meu ponto de vista, marca a “idade de ouro” da educação e da 
formação de adultos, foi acompanhado e continuado, na esfera do Estado, 
pela acção desenvolvida pela Direcção Geral de Educação Permanente e 
virá a conhecer uma espécie de “canto do cisne”, no final dos anos 70 com a 
aprovação do PNAEBA e a criação do CNAEBA. Ou seja, tendo em conta 
os antecedentes imediatos, só é possível compreender as omissões da Lei de 
Bases do Sistema Educativo enquanto escolha política deliberada e 
consciente de um rumo construído em ruptura com o passado recente, 
percepcionado como perturbador e incómodo. 

O 25 de Abril como processo colectivo de aprendizagem9 

Em 25 de Abril de 1974 teve lugar um golpe militar que, pela 
iniciativa popular (abertamente contrariada, quer pelos militares, quer pelo 
poder civil emergente) e pelas movimentações de massas em que ela se 
traduziu, rapidamente se transformou numa revolução que, por sua vez, viria 
também a terminar com um golpe militar em 25 de Novembro de 1975. 
Nessa ocasião, os militares vencedores viram-se na necessidade de instaurar, 
durante um breve período, o “estado de sítio”. Nas duas situações, a 
manutenção da “ordem” exigia a passividade dos trabalhadores. Durante o 
período temporal que mediou entre Abril de 74 e Novembro de 75, em 
Portugal, do ponto de vista social, o mundo ficou “virado do avesso”. No 
período da “normalização”, que se seguiu ao 25 de Novembro, a fase do 
“Prec” (“Processo revolucionário em curso”) passou a ser 
“consensualmente” designada como o período dos “anos loucos”, do “caos”, 
dos “excessos” e da insensatez de todos aqueles (muitos) para quem o 
“futuro era agora” e que, portanto, exigiam “tudo” e “já!”. O ambiente 
vivido nas ruas e nas praças poderia ser objecto de uma descrição deste tipo: 

“Era uma festa sem princípio nem fim (…) via toda a gente e não via 
ninguém, pois cada indivíduo perdia-se na própria multidão inumerável e errante; 
falava com toda a gente sem recordar nem as minhas palavras, nem as dos outros, 

                                                
9 Retomo parcialmente, neste ponto, o texto “A educação popular e o movimento 

popular do 25 de Abril”, correspondente à conferência que proferi no Simpósio Luso-
Brasileiro sobre “Educação popular e movimentos sociais”, realizado em Almada, em 
Julho de 2006. Trata-se de um texto cuja publicação, na íntegra se prevê para breve.  
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pois a atenção era absorvida a cada passo por acontecimentos e objectos novos, 
por notícias inesperadas (…) Parecia que o universo inteiro estava invertido: o 
incrível tinha-se convertido em habitual, o impossível em possível e o habitual em 
insensato!” 

Ao contrário do que possa pensar o leitor, estas afirmações não 
correspondem a palavras de uma testemunha presencial dos acontecimentos 
da Revolução de Abril em Portugal, mas ao testemunho sobre um 
movimento revolucionário ocorrido na Europa mais de um século antes. 
Trata-se da revolução de 1848 e as palavras pertencem a Bakunine (citado 
em Hardman, 2002). As situações revolucionárias da época moderna 
apresentam sempre os mesmos traços distintivos. 

A emergência de um forte movimento popular durante o período 
revolucionário do 25 de Abril foi, simultaneamente, causa e efeito de uma 
suspensão temporária do poder exercido pelos patrões, os “excomungados 
de Abril”10 (muitos deles presos e /ou obrigados a exilar-se) e do poder 
repressivo do Estado, graças à neutralização das forças policiais e 
militarizadas e à fragmentação do poder militar. Foi nesse contexto que 
puderam tomar forma novos tipos de relações sociais e novos modos de 
organização social e de exercício do poder, materializados na criação 
generalizada de comissões, nos bairros, nas aldeias, nas empresas e nos 
quartéis. Estas comissões lideraram processos de ocupação que puseram em 
causa os princípios vigentes, quer da propriedade, quer do poder 
institucional tradicional (Igreja, Exército, etc.). Empresas, terras, escolas e 
em alguns casos quartéis, passaram para o controlo directo de comissões 
eleitas pela base, num quadro de democracia operária. Ao poder do Estado e 
dos patrões foi retirado o controlo de uma parte substancial das actividades 
económicas, que passaram a ser objecto de modalidades de autogestão por 
parte dos trabalhadores (empresas e terras na zona da reforma agrária). Este 
movimento popular, apesar da sua instrumentalização por diversos partidos 
políticos, da sombra protectora e tutelar da esquerda do MFA (Movimento 
das Forças Armadas) e das contradições que o amarraram a um projecto de 

                                                
10 Esta expressão corresponde ao título de uma obra recentemente publicada, na qual se 

descrevem as “perseguições” e “injustiças” exercidas sobre “os grandes patrões” no 
pós 25 de Abril. Cf: Fernandes e Santos, 2005 
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construção de um capitalismo de Estado, revelou uma dimensão autónoma 
considerável e em muitas situações incontrolável, como o comprova, por 
exemplo, o desenvolvimento do movimento grevista “selvagem” 
imediatamente posterior a Abril de 1974. Este movimento grevista afirmou-
se contra todos os poderes instituídos, incluindo as burocracias sindicais 
nascentes (Intersindical) que, inclusivamente, organizaram e realizaram 
manifestações de rua contra os trabalhadores grevistas.  

Este poderoso movimento popular constituiu um imenso e dinâmico 
processo colectivo de aprendizagem para milhões de trabalhadores, através 
da sua participação em múltiplas formas políticas de debate e de decisão 
(assembleias, comissões), de luta (greves, manifestações, ocupações, 
elaboração de cadernos reivindicativos), de gestão autónoma de empresas e 
herdades abandonadas ou tomadas aos patrões. É na acção transformadora 
que se aprende a exercer o direito à palavra e a eleger e pedir contas a 
representantes que, a qualquer momento, podem ser substituídos. Em 
síntese, é na acção transformadora que se aprende a exercer a democracia. É 
nesta perspectiva que uso e deve ser entendida a expressão “educação 
popular”, a não confundir com a pretensão de “educar o povo”, presente na 
chamada “corrente da alfabetização” (por contraposição à designada 
“corrente do poder popular”), de que são exemplos as “campanhas de 
dinamização cultural” ou o “serviço cívico estudantil”11. 

O movimento popular que sacudiu a sociedade portuguesa na fase 
imediatamente posterior ao 25 de Abril representou uma “explosão” de 
autonomia cujos antecedentes foram laboriosa e persistentemente 
construídos e preservados pela actividade autónoma do movimento operário, 
desde o século XIX até 1974, incentivada pelas suas principais correntes, 
libertária e comunista: refiro-me ao desenvolvimento das diversas formas de 
mutualismo; à criação, em zonas operárias (como é o caso de Almada) de 
uma densa rede de associações culturais, recreativas e de instrução; à 
construção do movimento sindical; ao movimento de criação de 

                                                
11 Esta distinção analítica entre a “corrente de alfabetização” e a “corrente popular” foi 

formulada por Steve Stoer numa obra de referência sobre a educação e a mudança 
social em Portugal, na década de 70 (cf: Stroer, 1986) 
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cooperativas, abrangendo a área do consumo de bens alimentares, de 
consumo de livros e do inquilinato cooperativo.  

Um aspecto particularmente relevante do associativismo cultural 
manifestou-se através do movimento cineclubista. A ofensiva repressiva 
desencadeada nos anos 60 contra o Cineclube do Barreiro, ou a extinção da 
cooperativa Pragma mostram bem o grau de importância política do 
associativismo cultural na época. Também a proibição (por decreto de 1971) 
do desenvolvimento de actividades culturais por parte das cooperativas, 
documenta bem a dimensão política da acção desenvolvida por cooperativas 
livreiras (casos da “Livrelco” e da “Devir”), cooperativas de consumo 
agrupadas na Unicoope (casos, por exemplo, da Cooperativa Piedense, na 
Cova da Piedade, ou da cooperativa “Novos Pioneiros”, em Braga), ou, 
ainda, de outras instituições mais antigas como é o caso do “renascido” 
Ateneu Cooperativo ou da “velha” Associação de Inquilinos Lisbonenses 

A estas formas institucionalizadas acrescem múltiplas modalidades de 
organização informal e de resistência (durante o período do fascismo) e que 
passam pela existência de círculos de estudo e de leitura informais, pela 
constituição de bibliotecas operárias nas empresas e intercâmbio de livros, 
modalidades de associação para a compra e leitura de jornais, modalidades 
de solidariedade para com presos, formas de convívio e lazer nascidas de 
práticas de luta e visando o reforço da coesão do grupo. Estas diversas 
modalidades informais de organização de solidariedade e de luta, que 
incluem o estudo e as aprendizagens realizadas nas prisões políticas 
(Canário, 2006), estão profundamente enraizadas na história do movimento 
operário e nelas se inscrevem as origens de modalidades de organização 
mais complexas e formalizadas.  

Esta leitura do movimento popular do 25 de Abril como um processo 
colectivo de aprendizagem é corroborada num trabalho de referência sobre a 
educação neste período em que, segundo o autor (Santos Silva, 1990, p. 19), 
prevalece uma perspectiva de “educação popular”, de acordo com a qual, 
mais do que promover acções educativas escolarizadas, torna-se mais 
importante “desenvolver as dimensões educativas de práticas sociais” e “as 
oportunidades e virtualidades formativas e comunitárias dos momentos e 
práticas lúdicas”, em que o horizonte é a “revolução social”. É neste cenário 
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que a educação de adultos e a educação não formal se sobrepõem, numa 
situação de crise do Estado que: “ (…) resulta principalmente de iniciativas 
sociais – do trabalho das múltiplas associações, ‘organizações populares de 
base’ e movimentos políticos que proliferam e actuam a nível local e 
regional e constituem uma densa malha de estruturas e práticas de 
animação”. 

Também Rui Grácio (1995), num texto em que faz o balanço das 
transformações democráticas da educação, “quatro anos depois” do 25 de 
Abril, enfatiza a importância da educação não formal (“a Educação não se 
circunscreve à moldura escolar, ao sistema de ensino formal”, p. 396), 
mostra como a “criatividade popular” tornou possível que o povo português 
fizesse desenvolvimento comunitário “por conta própria” e identifica as 
dimensões educativas deste processo de dinâmica de acção popular 
autónoma em que se optimizam “recursos exteriores ao sistema formal de 
ensino”. Num contexto rico de estímulos “as mentes enriquecem, liberta-se 
e treina-se a palavra, oral e escrita, crescem a confiança e a capacidade para 
analisar situações e problemas, tomar decisões, imaginar soluções 
alternativas” (p. 398). Num texto produzido para intervir num debate 
político nacional sobre a educação, não resisto a dar mais longamente a 
palavra a Rui Grácio, relembrando e homenageando o contributo da sua 
inteligência, lucidez e integridade de carácter para a educação em Portugal. 
A citação refere-se, expressamente, ao que ele designa por democratização 
do processo educativo não formal: 

 

“Perdido o medo, acordada a esperança, verificou-se, como é por demais sabido, 
uma libertação verdadeiramente explosiva da capacidade criadora nas populações, 
que encontraram formas de correcção e de compensação, relativas é certo do descaso 
a que tinham sido votadas pela ditadura fascista: a ocupação de casas devolutas e o 
incremento da construção clandestina; as acções de saneamento (água, esgotos) e de 
defesa do consumidor; as clínicas e os postos populares; os caminhos e as estradas; o 
parque infantil e os jardins de infância; a reparação das escolas e a organização do 
tempo livre dos filhos; o aprendizado das ‘letras’ e o ‘exame da 4ª’; a presença na 
sessão cultural, no plenário, no comício, na manifestação. Um conjunto de acções e 
produtos que ilustram uma vontade nova, uma esperança nova de justiça e reparação 
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em matéria de bens e direitos essenciais: o tecto, o pão, a saúde, a educação, o 
recreio, a cultura, a intervenção laboral, cívica, política. Uma vontade, uma 
esperança de melhorar a qualidade de vida”. (p. 396) 

 

DGEP: uma política de incentivo à educação popular 

“A educação dos adultos será obra dos próprios adultos”. Esta frase é 
o título de um artigo escrito por Alberto de Melo (1977) que sintetiza, 
sistematiza e divulga o essencial da política prosseguida pela Direcção 
Geral de Educação Permanente (DGEP), durante o curto período de nove 
meses (entre Outubro de 1975 e Julho de 1976) em que ele foi o seu 
responsável máximo (com a colaboração directa e próxima de Ana 
Benavente). Esta intervenção, que perdurou durante alguns meses depois do 
golpe militar de 25 de Novembro de 197512, como resultado da “alteração 
da relação de forças, no poder de Estado, interior à esquerda que permitiu a 
esta concepção ganhar voz” (Santos Silva, 1990, p. 21). Originalmente 
publicado pela UNESCO (1978), o livro que apresenta o balanço descritivo 
da actividade desenvolvida pela DGEP, no período temporal atrás referido, 
foi publicado em Portugal no mesmo ano (Melo e Benavente, 1978). É esta 
a fonte da breve síntese que a seguir se apresenta. 

Uma das características importantes da política conduzida consistiu 
em não a configurar como uma “campanha” de alfabetização que conduziria 
não só a uma perspectiva redutora da educação de adultos, mas, também a 
isolar e estigmatizar os “analfabetos”. Encarando a educação de adultos 
como um processo de auto-educação, ela deveria ter como base “a 
organização colectiva autogerida criada para fazer face aos múltiplos 
problemas quotidianos” (p. 11). Neste sentido, foi dada prioridade ao 
desenvolvimento de actividades que permitissem disponibilizar um apoio “à 
organização popular lá onde ela aparecia mesmo se os seus objectivos não 
eram, na origem, de ordem educativa” (p. 11). O objectivo central definido 
                                                
12 Como documenta o estudo preparatório realizado para a Comissão de Reforma do 

Sistema Educativo, na sequência deste curto período verificou-se uma “paralisação, na 
prática, do funcionamento da DGEP durante quase dois anos” (Lima e outros, 1988, p. 
83  
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consistiu em acompanhar de perto os grupos de iniciativa popular, 
favorecendo a afirmação da sua autonomia, quer através de equipas 
regionais de bolseiros, quer de equipas móveis, quer fornecendo a esses 
grupos apoio técnico, material, financeiro e meios de comunicação de 
massa. Assim nasceu o jornal Viva Voz que, no editorial do seu primeiro 
número se definia desta forma (p. 128): 

“ Não foi portanto o jornal da DGEP que hoje saiu, foi, sim, o porta-voz de todas as 
colectividades, de base local, que queiram ensinar-nos o que estão a fazer, que 
queiram informar o País sobre as suas iniciativas, os seus projectos, as suas 
dificuldades e as soluções já encontradas. É uma achega, embora pequena, ao 
estabelecimento de tal comunicação entre todos, daquela troca entre o que uns sabem 
e outros querem saber, que queremos seja a educação permanente” 

A política e as actividades desenvolvidas pela DGEP, durante estes 
nove meses, testemunham a possibilidade de criar novos tipos de relação 
entre os organismos oficiais e as iniciativas populares “colocar a 
administração pública ao serviço das iniciativas populares” (p. 16) 
constituía para os responsáveis de então uma necessidade óbvia para 
viabilizar a criação e o desenvolvimento de um sistema de educação 
permanente. Esta concepção de apoiar a iniciativa das organizações 
populares de base demarca-se de forma muito clara dos projectos de “educar 
o povo” que caracterizaram algumas intervenções oficiais, no período 
revolucionário, tributárias de um projecto de construção de um sistema de 
capitalismo de estado. Refiro-me às Campanhas de Dinamização Cultural, 
ao serviço Cívico Estudantil, às campanhas voluntaristas de alfabetização “à 
força”13.  

Apesar de afirmar de forma muito clara a doutrina “humanista” da 
UNESCO da educação permanente como matriz teórica de referência, os 
                                                
13 Segundo Lima e outros (1988, p.81), a adopção do Plano Nacional de Alfabetização 

produzido por um Grupo de trabalho, em Maio de 1975, a concretizar-se teria 
conduzido, necessariamente a “decisões de natureza coerciva e em relação aos próprios 
analfabetos”, cada um deles considerado como “um átomo estatístico”. Como também 
refere Santos Silva (1990, pp. 20/21), métodos de intervenção vertical baseados na 
ideia de esclarecer pessoas “iletradas” e não preparadas cívica e politicamente, só 
poderia visar a “espectacular conversão ideológica “ de milhares de “vítimas do 
obscurantismo”.  
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responsáveis da DGEP, como resultado das próprias circunstâncias 
históricas vividas em Portugal, ultrapassam uma visão ingénua  desse 
humanismo, manifestando uma compreensão dos limites de uma acção 
dominada pela lógica do Estado e, portanto, a necessidade de uma 
autonomia popular que não pode ser outorgada: 

“Do ponto de vista das organizações de base, é impensável esperar que este tipo de 
estrutura de administração pública ‘quase ideal’ esteja instalado para então agir. 
Aliás, essa instalação não se fará enquanto as organizações de base e outros grupos 
de pressão não forem suficientemente fortes para se imporem” (p. 18). 

Esta ideia é reforçada no parágrafo final do livro em que, 
reconhecendo que “durante os nove meses que a história lhe concedeu”, foi 
jogada a fundo na DGEP a carta da “autogestão na educação de adultos”, se 
conclui com uma afirmação lapidar e que mantém plena actualidade: “Aos 
grupos locais compete prosseguirem na tarefa que eles próprios começaram” 
(p. 135). 

 

PNAEBA: o “canto do cisne” 

O encargo de elaborar um Plano Nacional de Alfabetização e 
Educação de Base de Adultos (PNAEBA) foi cometido ao governo com 
base na Lei 3/79 que havia sido aprovada, por unanimidade, em sede 
parlamentar, em Novembro de 1978. Em Junho de 1979, era publicado o 
Relatório de Síntese (Portugal. ME, 1979) dos trabalhos preparatórios para a 
elaboração do Plano. Mais do que o relançamento de uma política de 
educação popular, este documento programático, que no essencial nunca 
passou do papel, representa o fim de um ciclo desencadeado com o 25 de 
Abril. Trata-se de um documento historicamente importante, que consagra, 
por um lado, as orientações doutrinárias da UNESCO em matéria educativa 
e, por outro lado é ainda influenciado pela memória da explosão de 
criatividade e de dinâmica educativa populares do período revolucionário. 
Deste documento não se encontram marcas na Lei de Bases do Sistema 
Educativo que viria a ser aprovada meia dúzia de anos depois e que, do 
passado, viria a fazer “tábua rasa”. 
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A marca da orientação doutrinária das concepções de educação 
permanente patrocinadas pela UNESCO está, desde logo, presente no texto 
de introdução com a famosa definição de educação de adultos adoptada pela 
Conferência de Nairobi de 1976 (p. 9). A centralidade da pessoa nos 
processos educativos, a valorização da participação na vida cultural, social e 
política, a globalidade e continuidade da acção educativa, no quadro de um 
sistema de educação permanente orientado para o desenvolvimento, 
constituem eixos estruturantes dos objectivos explicitados para o PNAEBA 
(p. 84). Ao contrário do que viria a ficar expresso na Lei de Bases do 
Sistema Educativo, a educação de adultos é encarada não como um 
segmento menor e supletivo do sistema escolar, mas como a “linha motriz 
na transformação de todo o sistema de ensino, segundo as exigências da 
educação permanente e o ideal da sociedade educativa” (p. 93). 

As concepções educativas que atravessam todo o documento não 
poderiam deixar de atribuir um papel relevante e estruturante às 
modalidades de educação não formal e sua articulação com a educação 
escolar. Esta valorização do não formal está presente, quer na definição de 
estratégias, quer nas orientações pedagógicas que são propugnadas. Do 
ponto de vista da estratégia defende-se uma intervenção localizada, marcada 
pelo seu carácter integrado, endógeno e participativo, que valoriza muito 
particularmente a optimização dos recursos locais, dos quais sobressaem os 
recursos humanos. A partir da verificação da existência, a nível nacional, de 
uma rede de equipamentos colectivos e de recursos humanos subutilizada, 
propõe-se a criação, com base na transformação jurídica das casas do povo 
numa rede nacional de centros de cultura e de educação permanente. 

Esta estratégia de combinação entre a intervenção educativa e o 
desenvolvimento local viria a ter um esboço de concretização ao nível dos 
“programas regionais integrados” (foram lançados quatro a título 
experimental e que funcionaram como experiências fugazes, mas marcantes 
do ponto de vista metodológico, como assinala Santos Silva (1990) que 
explica com o facto de terem sido assumidos compromissos internacionais 
que os “projectos regionais integrados” tenham sido o único segmento do 
PNAEBA posto em prática, ainda que de forma inconsequente. Como 
experiência particularmente bem sucedida ficou, em termos de património 
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de experiência educativa, o Projecto de Mogadouro que Santos Silva 
classificou como “uma experiência a vários títulos notável de animação 
local para o desenvolvimento” (1990, p. 45). Esse projecto está 
documentado em brochura editada pela Direcção Geral de Educação de 
Adultos (Conselho da Europa, 1983) que permite identificar alguns dos 
contributos metodológicos mais relevantes: o papel indutor do projecto ao 
nível regional; a inserção do projecto numa rede europeia; a articulação da 
educação de base; da animação cultural e da formação profissionalizante; o 
fomento do associativismo e a valorização do património cultural local; a 
acção concertada de vários parceiros locais com papel de destaque para as 
autarquias. A definição e o ensaio das “abordagens territoriais integradas” 
ficou, talvez, como a principal herança do PNAEBA. 

Em termos de orientações pedagógicas, o Relatório Síntese, propondo 
uma articulação permanente entre a educação formal e a educação não 
formal de adultos, confere a esta última dimensão um papel predominante: 

“ Designadamente, ao nível da alfabetização e educação de base, a resposta às 
situações educativas existentes deve repousar numa via de educação não formal. 

Entende-se sumariamente por educação não formal uma forma de organização 
descentralizada e controlada pelos participantes, de tipo associativo, e uma 
actividade cujo objecto principal é a valorização e o enriquecimento dos saberes e 
dos prazeres dos adultos participantes” (p. 94). 

O desenvolvimento preferencial de acções educativas “num quadro de 
tipo associativo que garanta a participação dos intervenientes na gestão 
dessas actividades” (p. 95) implica a rejeição de concepções educativas 
baseadas na “adaptação para adultos” do modelo escolar. Pelo contrário, 
segundo o texto, a experiência aconselha a adopção de metodologias que 
permitam e facilitem a funcionalidade das aprendizagens, o que supõe (p. 
96):  

� Uma relação estreita entre os conhecimentos, as práticas e o meio 
de vida do adulto; 
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� O reconhecimento do saber adquirido por experiência, 
nomeadamente quando ele não está associado a uma expressão 
discursiva; 

� A possibilidade de reinvestir na acção o saber adquirido. 

É neste contexto que se atribui à acção e à formação de animadores 
um carácter prioritário, em que a “formação de animadores do próprio 
meio” representa a “única garantia de uma continuidade de acção” (p.105). 
A Formação de formadores e, nomeadamente de animadores, constitui, aliás 
um dos vectores fundamentais do futuro Instituto de Educação de Adultos 
(IEA), cuja proposta de criação virá a ser retomada no âmbito dos estudos 
preparatórios da Comissão de Reforma do Sistema Educativo. A pesquisa, 
no sentido lato, é outro dos vectores essenciais cometido ao mesmo 
Instituto, o que é coerente com a verificação de que a “carência” de 
conhecimentos científicos e técnicos sobressai como uma das dificuldades 
mais importantes ao desenvolvimento da educação de adultos em Portugal. 

 

Educação: a “normalização educativa” como escolha política 

Na sequência do 25 de Novembro de 1976, entrou-se num período de 
“normalização” da vida social, económica e política, em contraste com o 
“caos” e os “excessos” do período revolucionário, do qual os conservadores 
guardam, naturalmente, uma recordação sombria. Como reconhece, de 
forma muito pertinente, Santos Silva, o processo dito de “normalização” , 
preservando um modelo democrático, “fez deslocar a educação popular para 
um gueto marginal e suspeito ao sistema educativo”. A Lei de Bases do 
Sistema Educativo, a doutrina e orientação que define, a Grande Reforma 
Educativa (com o “sucesso” conhecido) a que dá origem e o limbo para que 
são remetidas a educação de adultos e a educação não formal de cariz 
emancipatório, correspondem a uma escolha política deliberada que devolve 
todo o protagonismo aos discípulos de Veiga Simão que, assim, puderam 
retomar a orientação interrompida com a transformação do 25 de Abril num 
movimento revolucionário. Com o 25 de Novembro inaugura-se uma 
terceira república construída, explicitamente, contra o movimento popular 



 29 

de 1974 e 1975, que, de um ponto de vista histórico, Marçal Grilo (1996) 
descreve nos seguintes termos: 

“O período considerado é, para o sector da educação, um dos períodos mais 
conturbados de toda a história da educação em Portugal”, marcado por um processo 
de democratização que “rapidamente se transformou em anarquia, dado não existir 
liderança política capaz de conter os excessos” (p. 406).  

“Isto é, a Revolução de 1974 acabou, em certa medida, por se transformar num 
obstáculo às reformas educativas concebidas pelo Prof. Veiga Simão e pela sua 
equipa em 1970 e consagradas na lei de bases que foi aprovada e publicada em 1973 
(Lei nº 5/73, de 25 de Julho) e que para a época representava um passo 
extremamente relevante para a modernização e a abertura do sistema educativo 
português” (p. 407). 

Sendo esta uma interpretação genérica e consensualmente partilhada 
pelos dirigentes e responsáveis pela política educativa do regime 
democrático instaurado com o 25 de Novembro, não constitui qualquer 
mistério, nem a “paralisia” ou “ausência” de uma política de educação de 
adultos, nem a deriva “vocacionalista” do sistema educativo no seu 
conjunto, nem a passagem de um horizonte de “educação permanente”, para 
uma concepção de “aprendizagem ao longo da vida” (Canário, 2003) 
totalmente subordinada aos imperativos da racionalidade económica de uma 
civilização do mercado. 

 

Educação não formal: os contributos da investigação 

A invenção histórica dos sistemas escolares modernos instituiu e 
tornou hegemónica uma forma de aprender, baseada numa relação social 
inédita (“pedagógica”) que tende a autonomizar-se das restantes relações 
sociais. O triunfo do modelo escolar veio introduzir e generalizar uma forma 
de aprender, em ruptura com os processos que, até então, tinham sido 
dominantes e que privilegiavam a continuidade da experiência individual e 
social. Nas últimas décadas, a prática e a investigação educativas vieram 
ajudar a proceder a uma reabilitação de modalidades educativas não 
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escolares, tornando possível um olhar crítico mais fundamentado e mais 
relativizado sobre a forma escolar. Um conhecimento mais fino dos 
processos de aprendizagem por via não escolar permite-nos interrogar a 
forma escolar e pensar a sua superação. É nesta perspectiva que, 
relativamente a Portugal e ao período temporal dos últimos vinte anos (em 
que nasceram e se afirmaram as ciências da educação), me proponho 
proceder a um balanço dos principais contributos da investigação em 
ciências da educação, para produzir conhecimento sobre modalidades 
educativas não formais. Esse balanço organiza-se em torno de quatro 
tópicos: a formação em contexto de trabalho; a educação não formal no 
quadro de processos de intervenção local; o reconhecimento do valor das 
aprendizagens realizadas por via experiencial; a relação entre a escola e a 
educação não formal. 

Formação e contextos de trabalho 

Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, a questão da 
formação em contextos de trabalho não é nenhuma novidade. Não se trata 
de algo novo (no sentido de não ter existido antes), nem sequer recente. 
Numa perspectiva de tempo histórico de longa duração, também não pode 
ser considerada como uma prática marginal minoritária no âmbito das 
práticas de aprendizagem profissional. Para ilustrar esta afirmação, vejamos 
um texto redigido em 13 de Maio de 1878, portanto há pouco mais de cem 
anos, num tabelião no Porto, em que se encontraram dois homens para 
passarem a escrito um contrato que tinham acabado de estabelecer (citado 
por Mariz, 1993). Esses dois homens eram, por um lado, um relojoeiro 
chamado António dos Dias Reis Castro, e, por outro lado, um negociante de 
Celorico da Beira chamado Joaquim Mendes da Cunha. Este último fez uma 
deslocação de cerca de duzentos quilómetros, acompanhado pelo filho 
adolescente, com o fito de fazer aprender ao rapaz a arte de relojoeiro.  

O contrato explicitava as condições de aprendizagem e o António 
Castro (que era o relojoeiro) obrigava-se, segundo o contrato, a: “ (…) 
ensinar-lhe progressiva e completamente tudo quanto diz respeito ao ofício 
de relojoeiro, fazendo-o trabalhar na sua oficina debaixo da sua vista e 
direcção, durante um prazo de três anos”. Esta era a condição base do 
contrato. Mas, o contrato estipulava ainda que o mestre receberia o rapaz em 
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sua casa como aprendiz dando-lhe, e continuo a citar: “albergue, alimento e 
lavagem de roupa, segundo a sua condição”. Estabelecia-se, também, o 
compromisso, por parte do relojoeiro, de tratar o aprendiz “como bom pai 
de família”. Em contrapartida, o pai responsabilizava-se por obrigar o seu 
filho a proceder para com o mestre com “fidelidade, obediência e respeito, e 
a prestar o seu trabalho conforme as suas forças e aptidão”. Depois 
aparecem cláusulas sobre o que é que acontece se ocorrer alguma doença, 
ou se houver falecimento do aprendiz, especificando-se no contrato que o 
aprendiz não poderá ser obrigado a trabalhar “em cousas estranhas ao dito 
ofício de relojoeiro, nem aos domingos, nem mais de doze horas por dia”. 

Este documento corresponde a um contrato de trabalho que é, ao 
mesmo tempo, um contrato de aprendizagem. Estamos perante um exemplo 
de como a aprendizagem, o trabalho e a construção da identidade 
profissional se realizam num mesmo espaço, em que, aliás, se sobrepõem e 
confundem o espaço profissional com o espaço privado familiar. Este 
contrato foi celebrado há pouco mais de cem anos, o que indicia, como 
assinala José Mariz, que em Portugal, durante o século XIX e também 
durante o século XX (embora de modo menos formalizado), se manteve em 
funcionamento um modelo de aprendizagem profissional que funcionou 
durante séculos em toda a Europa, ou seja, “a completa integração do 
aprendiz na vida familiar do respectivo mestre”. Numa perspectiva histórica 
larga, esta coincidência entre o trabalho e a aprendizagem é que é a 
modalidade que dominou a história da formação profissional. Hoje fala-se, 
escreve-se e consagram-se longas horas de meditação e teorização sobre o 
valor formativo dos contextos de trabalho, como se estivéssemos a proceder 
a alguma invenção ou descoberta. O que estamos efectivamente a fazer é a 
redescobrir algo que foi de alguma maneira eclipsado mas que nunca 
desapareceu completamente. Quer dizer, contratos ou situações deste tipo, 
embora menos formalizados, existiam com regularidade há 40 ou há 30 
anos, com a finalidade de aprender os mais diversos tipos de ofícios.  

Na história da aprendizagem profissional aquilo que não é a norma, 
mas sim a excepção, é o curto período histórico em que a afirmação 
hegemónica do modelo escolar estabeleceu uma desvalorização dos saberes 
adquiridos por via experiencial e dissociou os espaços de aprendizagem dos 
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espaços de trabalho. Como bem demonstra o documento que invoquei, 
ainda em 1878 estes contratos constituíam uma forma normal e habitual de 
organizar as aprendizagens dos ofícios. A emergência e a afirmação da 
instituição escolar viriam a contribuir para desvalorizar este processo de 
aprendizagem, que era um processo de imersão na experiência profissional.  

Os professores aprendem nas escolas 

A formação de professores dominou, enquanto temática, a 
investigação produzida, no campo das ciências da educação, nas duas 
últimas décadas. Essa investigação permitiu evidenciar, por um lado, a 
dominância persistente de modalidades de formação, escolarizadas, 
marcadas por uma dupla exterioridade (em relação aos professores e às 
escolas) e, por outro lado, o potencial formativo dos contextos de trabalho. 
A escola é o lugar onde os professores “aprendem a sua profissão” (Canário, 
1998). Com a criação dos CFAE (Centros de Formação das Associações de 
Escolas), o ano de 1993 marcou um ponto de viragem na formação contínua 
de professores, transportando um conjunto de expectativas que não viriam a 
concretizar-se. A investigação produzida sobre os CFAE permitiu dispor de 
um conjunto de pesquisas empíricas, notavelmente convergentes na 
definição de um “retrato” da formação oferecida aos professores, ou seja 
uma formação escolarizada, descontextualizada, instrumental e adaptativa. 
Refiro-me a inquéritos extensivos conduzidos por equipas da Universidade 
de Lisboa, da Universidade do Porto e da Ese de Santarém quer à totalidade 
dos centros da região de Lisboa e Vale do Tejo (Barroso e Canário, 1995; 
Barroso e Canário 1999), quer à totalidade dos centros da região norte 
(Correia, Caramelo e Vaz, 1997), quer ao conjunto de centros da Lezíria e 
Médio Tejo (Roldão e outros, 2000). Numa abordagem mais circunscrita e 
intensiva, várias pesquisas individuais (no âmbito de programas de 
mestrado) chegaram a resultados convergentes (Silva, 1997; Gonçalves, 
1997; Ruela, 1997; Ferreira, 1997). 

O facto de a acção dos CFAE se ter traduzido por uma clara frustração 
das expectativas iniciais não invalida o facto de ser possível identificar, em 
Portugal, uma tradição de formação “centrada” no contexto de trabalho em 
que é possível filiar experiências como os CRAP e os CAP (Canário, 1994) 
ou o Projecto ECO (Espiney e Canário, 1992). Desde o início dos anos 70 
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que, sob a égide do CERI (agência especializada da OCDE para a inovação 
educativa), se multiplicaram os projectos, as pesquisas e os seminários sobre 
a formação de professores “centrada na escola”. Em Portugal, esta 
perspectiva teve acolhimento ao nível das políticas e das práticas de 
formação de professores, ganhando um novo “fôlego” (embora de natureza 
predominantemente retórica) com a “descoberta” do estabelecimento de 
ensino como unidade crucial da inovação, durante os anos 80 e, 
principalmente na fase de “aplicação” da reforma educativa, decorrente da 
aprovação, em 1986, da LBSE. A pertinência teórica do conceito de 
“formação centrada na escola” baseia-se na concepção da formação como 
um processo de socialização profissional que comporta vertentes formais e 
não formais, deliberadas e não deliberadas. Centrar a formação (socialização 
deliberada) na escola corresponde a, de alguma maneira, formalizar aquilo 
que é informal. Trata-se de conferir um carácter intencional e consciente ao 
que, por norma, não o é: o processo de socialização difusa que coincide com 
o exercício profissional.  

Um outro conjunto de trabalhos de investigação, orientada para 
elucidar o modo como se cruzam a produção de práticas profissionais, com 
processos de aprendizagem e de produção da identidade profissional, tem 
permitido evidenciar o potencial formativo e qualificante das organizações 
educativas e do exercício profissional, em particular quando está em causa a 
produção instituinte de mudanças. No plano da dimensão organizacional da 
aprendizagem profissional são particularmente esclarecedores os trabalhos 
de Clara Rolo (1997), que analisa o caso de uma escola do 1º ciclo, e o 
trabalho de Fernando Oliveira (1997) que, no âmbito de uma escola EB23, 
reconstrói o processo de aprendizagem vivido por uma equipa de 
professores que cria e gere uma inovação organizacional (neste caso um 
“centro de recursos”). O modo como, em contexto de jardim-de-infância se 
articula a produção de práticas profissionais com as dinâmicas de identidade 
profissional, foi abordado com base num estudo múltiplo de caso (Matos, 
2002). 

A utilização de uma abordagem inspirada no método biográfico tem 
permitido captar, a partir da exploração da subjectividade dos professores, o 
modo singular como, em contexto de trabalho, são vividos e construídos, 
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simultaneamente, percursos profissionais e percursos de formação. Deste 
ponto de vista, o trabalho de Abílio Amiguinho (1992), incidindo sobre uma 
equipa de professores do projecto ECO (Arronches), teve um papel 
pioneiro. Num quadro de referência idêntico se situam os trabalhos de 
pesquisa de Teresa Ferrão (2002) e de Isabel Correia (2002) que incidem 
sobre amostras intencionais, baseadas em critérios de tipicidade, de 
educadores de infância, sinalizados pelo reconhecimento profissional dos 
pares e pela sua ligação profissional a projectos de intervenção comunitária. 
Num universo com características bem diferenciadas, um outro trabalho de 
investigação analisa como, num trabalho interactivo com crianças e 
comunidades ciganas, os professores e educadores de infância “se formam”, 
aprendendo a trabalhar com estes públicos, a partir de uma atitude de 
“escuta” e de reflexão na acção (Montenegro, 2002). 

Este conjunto de trabalhos apresenta como méritos principais, por um 
lado, o de tornar mais evidentes os limites das formações pensadas num 
quadro de mera racionalidade técnica e, por outro lado, o de tornar mais 
claras as articulações entre uma dimensão biográfica e uma dimensão 
contextual nos processos de formação em contexto de trabalho. Os 
profissionais formam-se na acção, numa lógica de resolução de problemas, 
através de uma forte interactividade com os pares e com os destinatários da 
acção educativa.  

Formação e exercício profissional na saúde 

A partir dos anos 80, verificou-se, em Portugal, um desenvolvimento e 
expansão quantitativa da oferta de formação contínua dirigida a 
profissionais da saúde, acompanhada por um progressivo enriquecimento, 
diferenciação e complexificação da paisagem profissional no domínio da 
saúde. Emergem Instituições do Ensino Superior Politécnico, vocacionadas 
para uma formação mais qualificada de pessoal não médico, e a 
multiplicação de programas de formação pós-graduada permitiu, desde o 
início dos anos 90, construir uma significativa “massa crítica” de 
investigação, no âmbito das ciências da educação, sobre os processos de 
formação destes vários tipos de profissionais. 
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Os trabalhos de pesquisa empírica desenvolvidos por Arminda Costa 
(1998; 2002) permitiram evidenciar como o processo de produção de 
práticas de cuidados (no caso vertente, relativamente a idosos) se articula 
com as características dos respectivos contextos organizacionais. O contexto 
organizacional funciona simultaneamente como um recurso e um 
constrangimento na construção de práticas profissionais pertinentes e esta 
dupla dimensão do potencial formativo do contexto de trabalho também é 
elucidada num estudo de caso de um centro de saúde, numa região do 
interior (Palmeiro, 1995). O estudo de caso de um centro de saúde de uma 
grande cidade (Carraça, 1994) permitiu, analisando as práticas profissionais 
dos médicos, compreender o desfasamento verificado entre a orientação da 
formação inicial e a prática profissional em contexto. A discrepância 
observada entre, por um lado, a filosofia das políticas de saúde, a orientação 
positiva dos médicos para o modelo de cuidados proposto, a orientação da 
formação por que passaram os médicos e, por outro lado, o funcionamento 
efectivo do centro de saúde e as práticas profissionais aí desenvolvidas 
(individual e colectivamente), só se torna compreensível à luz do efeito 
fortemente socializador do contexto organizacional do centro, relativamente 
aos profissionais que o habitam (Canário, 2003a).  

Este efeito socializador não se restringe, obviamente, aos profissionais 
de saúde e o trabalho de investigação empírica, muito mais recente, de 
Miguel Serra (2005) é, a este respeito muito esclarecedor. Este estudo, 
realizado em contexto hospitalar, aborda a situação de internamento do 
ponto de vista do doente que vive um processo de socialização que é 
também um processo de aprendizagem (“aprender a ser doente”). Os 
resultados desta investigação empírica são ricos de consequências ao nível 
do esclarecimento sobre os processos de formação contínua dos enfermeiros 
em contexto profissional e da importância, nesse processo, do feedback 
fornecido pelos utentes. Ao nível da dimensão colectiva e organizacional do 
exercício profissional, está em causa a possibilidade de tomar o ponto de 
vista dos destinatários da prestação de cuidados de saúde como um 
referencial para a inteligência do funcionamento global da organização de 
saúde, fazendo-a evoluir para uma organização capaz de “aprender” 
(Canário, 2005). 
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Um conjunto de estudos mais recentes chega a resultados 
convergentes com a valorização do potencial formativo dos contextos de 
trabalho: um estudo de caso, cuja unidade de análise foi um centro de saúde 
onde decorre um projecto de prestação de cuidados a diabéticos, em 
contexto comunitário, mostra como “A construção dos cuidados a nível 
comunitário assenta na articulação de um conjunto de dispositivos informais 
e não formais que promovem uma globalidade potencialmente formativa” 
(Cosme, 2004); um outro estudo de caso, também em contexto de 
intervenção na comunidade, que analisa um Projecto de Cuidados 
Continuados, desenvolvido a partir de um centro de saúde, evidencia o 
carácter formativo da “interacção entre enfermeiros, utentes e familiares”, 
em que “o domicílio surge como contexto privilegiado de prestação de 
cuidados de enfermagem”, assistindo-se a “uma (re)construção de práticas 
de enfermagem em contexto comunitário bseada numa perspectiva de 
cuidados de proximidade” (Martins, 2006); um estudo etnográfico 
conduzido numa unidade de cuidados intensivos pediátricos possibilitou 
identificar a existência de “modalidades formativas que se articulam na 
prática diária, num processo dinâmico, interactivo e muitas vezes não 
percepcionado pelos próprios intervenientes”. A realização de 
aprendizagens surge, principalmente, no domínio do informal “ a passagem 
de turno e a visita médica constituem momentos formativos privilegiados, 
onde a reflexão crítica e a partilha de informações e experiências promovem 
a aprendizagem em conjunto” (Lopes, 2005); um outro estudo, realizado 
num serviço hospitalar de medicina, incidiu sobre a actividade de uma 
equipa multiprofissional de saúde, através da observação sistemática das 
respectivas reuniões de trabalho, tendo como finalidade proceder à análise 
das respectivas dinâmicas de funcionamento. O estudo permitiu evidenciar o 
potencial formativo destas reuniões, concluindo-se pela “importância da 
formação não formal e informal em contexto de trabalho” (Alves, 2005). 

Os trabalhos empíricos, quer de Arminda Costa (1998; 2002), quer, 
em particular, de Wilson Abreu (1994; 1997; 1998) constituem referências 
indispensáveis à compreensão das articulações entre os processos 
formativos em contexto de trabalho e a produção de configurações 
identitárias dos enfermeiros, na sua relação com outros profissionais de 
saúde, nomeadamente os médicos. Na sua dissertação de doutoramento, 
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Wilson Abreu apresenta o processo de construção identitária dos 
enfermeiros como um processo dinâmico, susceptível de ser observado 
diacronicamente, através de uma sucessão de momentos e lugares de 
socialização. A produção e a recomposição de configurações identitárias 
passa pela coexistência, no contexto de trabalho, de uma dinâmica formativa 
que corresponde a reinventar novos modos de socialização profissional, só 
possíveis de concretizar na acção (Canário, 2003). A articulação entre os 
processos de socialização e de formação vividos, alternadamente, na 
instituição de formação inicial e nos contextos de trabalho (práticas clínicas, 
estágios) é realçada, no caso dos enfermeiros pelo estudo de Luísa 
d’Espiney (2003) e, mais recentemente, na dissertação de doutoramento de 
David Tavares (2006), sobre a relação entre a formação e a produção da 
identidade profissional dos técnicos de cardiopneumologia. 

Ainda no campo da formação não formal, é de registar o trabalho 
empírico, pioneiro, de José Botelho (1993) que, a partir de um inquérito a 
cerca de duas centenas de enfermeiros, a frequentar um curso de 
especialização, realçou como, durante um longo período da sua vida 
profissional, foram desenvolvidas múltiplas actividades correspondentes a 
percursos individuais autoformativos, em que cada um gere e se apropria de 
um conjunto de situações e de influências por que passou, realizando um 
trabalho sobre si mesmo, de construção como pessoa e como profissional. 

Formação e situações de trabalho na Administração Local 

A disponibilização de importantes recursos financeiros com origem 
comunitária, tem permitido, nos últimos anos, um significativo crescimento 
da oferta de formação profissional contínua, comum aos sectores privado e 
público. Em Novembro de 2000, com início da execução em 2001, foi 
criado o Programa FORAL (Programa de Formação para as Autarquias 
Locais), orientado para a qualificação dos recursos humanos e a 
“modernização” administrativa. Na fase inicial deste programa, foi realizado 
um estudo de diagnóstico da situação, de âmbito nacional (Canário, Cabrito 
e Aires, 2002) que permitiu identificar um conjunto de problemas chave que 
podem ser assim sintetizados: ausência de uma “cultura de formação”; 
predominância de uma oferta de tipo “catálogo”; exterioridade da oferta 
formativa, relativamente às pessoas e às organizações; fortes assimetrias no 
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acesso á formação, penalizando fortemente os grupos profissionais, 
maioritários, menos qualificados. A definição deste “retrato” (que permite 
compreender os baixos níveis de execução e a fraca eficácia da formação) é 
congruente com anteriores estudos de avaliação, sobre programas de 
formação na Administração Pública (Madureira, 2001; Neves, 2001), bem 
como com estudos empíricos recentes como, por exemplo, um estudo de 
caso realizado na Câmara Municipal de Lisboa (Miranda, 2006) que conclui 
que: a política de formação se apresenta como um “um fim si mesma”, sem 
ter em conta um projecto global para a organização, sendo os processos de 
construção da oferta formativa marcados pelo modelo burocrático e 
administrativo que prevalece no conjunto da organização. 

O diagnóstico que foi realizado esteve na origem de uma proposta de 
orientação estratégica e do desenvolvimento de alguns programas de 
formação de formadores, desencadeados a nível central (Canário, Cabrito e 
Cavaco, 2005). Em Julho de 2006, foi finalizado e apresentado 
publicamente, o relatório final de um estudo nacional de avaliação do 
Programa Foral (Nóvoa, Cabrito e Canário, 2006), baseado na realização de 
12 estudos casos14, abrangendo as várias regiões do território continental. 
Partindo de um enfoque qualitativo e intensivo, procurou-se cobrir de forma 
diacrónica a evolução da execução do Programa Foral, tomando como 
unidades de análise os casos de Câmaras Municipais ou de Associações de 
Municípios, incidindo sobre uma amostra intencional, marcada pela 
diversidade regional e escolhida pela sua tipicidade.  

Não estando em causa a apresentação deste estudo e dos seus 
resultados, parece-me, contudo, pertinente, apresentar algumas das 
conclusões e recomendações que enfatizam a importância de modalidades 
de formação contextualizadas, em que as dimensões formais e não formais 
se combinam de modo fecundo. Em termos de identificação de modalidades 
de formação “portadoras de futuro”, assinalam-se exemplos de práticas 
apoiadas “numa relação fecunda entre a formação e os contextos de 

                                                
14 Estes Estudos de Caso foram conduzidos a nível regional por equipas de investigação, 

ligadas a instituições do ensino superior, coordenadas por Manuel Sarmento (Norte), 
Pedro Silva (Centro), Belmiro Cabrito (Lisboa e Vale do Tejo), Abílio Amiguinho 
(Alentejo) e Alberto de Melo (Algarve). 
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trabalho”, bem como práticas “baseadas em redes territoriais” que 
possibilitam optimizar recursos e promover a “articulação entre a formação 
e políticas integradas de intervenção” (p. 74). No sentido de melhorar a 
eficácia da formação, recomenda-se a adopção de modalidades de trabalho 
pedagógico que permitam superar o carácter escolarizado que continua a 
dominar a oferta, nomeadamente, incentivando: 

“ (…) projectos de formação orientados para a resolução de problemas concretos, 
viabilizando intervenções formativas de duração longa, integradas e integradoras, 
que incorporem mecanismos de regulação e de avaliação e que prevejam e 
explicitem efeitos esperados ao nível organizacional. Uma formação orientada para a 
resolução de problemas implica a capacidade de utilizar e combinar um leque 
alargado e diversificado de modalidades de trabalho pedagógico, construindo 
dispositivos de formação em que a dimensão da animação tem um papel central e 
estruturante” (p.77). 

 

Formação nas empresas 

O lugar hegemónico do escolar tem restringido o desenvolvimento da 
investigação em ciências da educação no contexto empresarial. Neste 
balanço impõe-se uma nota, ainda que breve, que dê conta do 
reconhecimento da importância do não formal nos processos de 
aprendizagem em contexto de trabalho. Instituída a partir das escolas de 
formação inicial, a criação de dispositivos que articulam diferentes espaços, 
momentos, modalidades e vias de aprendizagem, ganhou progressiva 
visibilidade, concretizando-se através do que se designa por “formação em 
alternância”. O trabalho de investigação empírica, realizado por Belmiro 
Cabrito (correspondente à sua tese de mestrado) representou, entre nós, um 
estudo pioneiro na exploração, sistematização e síntese do conhecimento 
nesta área (Cabrito, 1994). Num estudo mais recente, conduzido na Região 
dos Açores, foi possível a partir de uma abordagem empírica sobre o 
“sistema de aprendizagem” identificar os limites e até “perversões” desta 
via de estudos escolares, mas, também realçar as potencialidades dos 
processos formativos baseados em dispositivos de alternância que superem 
uma mera justaposição de espaços e tempos diferenciados, promovendo um 
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contínuo vaivém entre a escola e a empresa e entre o simbólico e o 
experiencial (Lima, 2003). 

Sobre a temática da formação profissional em contexto empresarial e a 
importância das vertentes educativas não formais, estão em curso, na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, vários trabalhos, 
nomeadamente de Alda Bernardes que, em trabalho anterior deu uma 
importante contribuição para o conhecimento e elucidação da possibilidade, 
da pertinência e da eficácia de modalidades de formação, em contexto 
empresarial, superadoras do horizonte redutor do escolar. Refiro-me ao 
trabalho de investigação que incidiu sobre o caso de uma empresa 
multinacional do sector do comércio e distribuição (Bernardes, 2003). 
Tratou-se de uma investigação-acção visando definir uma metodologia 
capaz de conceber a formação em articulação e em coincidência física e 
temporal com o exercício do trabalho. No sector da confecção, por exemplo: 

“ (…) foi criada uma equipa dos arranjos, em que desde o operador da expedição a 
um director operacional, houve todo um trabalho conjunto que culminou com a 
redução das incidências e dos problemas que existiam e que se prendiam com a não 
existência de uma mesma forma de trabalhar em cada piso de confecção. Quantas 
acções de formação teriam de ser feitas para se resolver este problema que se 
resolveu com o simples envolvimento e participação de todos” (p. 166). 

Este trabalho deu um contributo importante, no interior da empresa, 
para privilegiar a formação-acção. Tratou-se de deixar de conceber a 
formação de modo uniforme e pré programado, para passar a centrá-la na 
resolução de problemas, previamente diagnosticados. O trabalho formativo 
passou a situar-se ao nível de “uma investigação participativa”, com 
intervenção em “situações reais e não em situações de laboratório” (p.170). 
Num outro trabalho empírico, incidindo sobre uma realidade completamente 
distinta, Clara Mata deu conta do potencial formativo de um escritório de 
advocacia e do modo como, nesse contexto os advogados aprendem a sua 
profissão (Mata, 2003). 
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Educação não formal e intervenção local 

Dispomos, em Portugal, de um património muito rico e diversificado 
de experiências educativas ligadas à intervenção e ao desenvolvimento 
locais, acumulado desde o 25 de Abri de 1974, e cuja importância só muito 
mais tarde começou a ter correspondência em termos de investigação e de 
reflexão teórica no campo das ciências da educação. Um desses primeiros 
contributos é precisamente um artigo de cariz sociológico sobre educação 
não escolar que abriu caminho, entre nós, à ruptura com uma concepção 
redutora da sociologia da educação, abrindo-a à exploração de “ novas 
formas de educação e de novos contextos de aprendizagem que não se 
confinam à escola tradicional” (Afonso, 1989,91).  

Um dos domínios em que, desde os meados dos anos 80, se tem 
desenvolvido esta orientação investigativa, primeiro através do Projecto 
ECO e depois, a partir da década de 90, através do Projecto das Escolas 
Rurais, é o mundo rural. Embora o ponto de partida deste projecto tenha 
sido a intervenção na escola, rapidamente ela ganhou um carácter mais 
abrangente de intervenção territorial integrada, em que as diferentes 
gerações (crianças, adultos, idosos) são protagonistas de projectos 
educativos. 

Em Portugal, como noutros países da Europa com situações similares, 
desenvolveram-se, a partir dos anos 90, movimentos de defesa da escola e 
do mundo rurais (Canário, 1995) que, em Portugal, foram protagonizados 
pelo Projecto das Escolas Rurais, por iniciativa do Instituto das 
Comunidades Educativas (ICE), associação de professores, educadores e 
autarcas. O Projecto das Escolas Rurais cuja dimensão é nacional, mais do 
que uma experiência de inovação pedagógica, representa: 

[um] “movimento social de base educativa, porque confronta directamente as 
realidades sociais, económicas e políticas que presidem à reestruturação das relações 
sociais nos campos portugueses, contemporaneamente, apresentando, a partir da 
educação, uma alternativa enunciada nos planos do desenvolvimento rural, da 
organização do trabalho educacional e da administração simbólica da infância” 
(Sarmento e Oliveira, 2004, p.13). 
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Embora ainda escassa, a bibliografia portuguesa sobre a educação em 
contexto rural, e, nomeadamente, sobre as suas vertentes não formais, conta 
com alguns trabalhos recentes de maior fôlego que sintetizam investigação 
anteriormente produzida (Ferreira, 2005; Amiguinho, 2004, 2005; Oliveira, 
2005), e um conjunto de pesquisas, de incidência mais localizada, ao nível 
de mestrado (Prada, 2001; Lopes, 2003; Magalhães, 2003). Estamos já 
perante uma valiosa masssa crítica que nos esclarece sobre a problemática 
da educação em meio rural e, em particular, sobre a dinâmica criada com o 
Projecto das Escolas Rurais. Em relação a este projecto são de realçar, por 
um lado, o trabalho de síntese de Sarmento e Oliveira (2004) e o trabalho de 
investigação empírica sobre o Projecto das Escolas Rurais na região 
Nordeste do Alentejo, da autoria de Abílio Amiguinho (2004).  

No Nordeste Alentejano, O projecto amadureceu e desenvolveu-se na 
medida em que foi capaz de reequacionar o problema inicial, associando a 
existência e o funcionamento das escolas ao próprio futuro do mundo rural, 
uma vez que, não só o encerramento das escolas apressa a morte das aldeias, 
como a existência de escolas com projecto pode contribuir decisivamente 
para a revitalização social e cultural do mundo rural.  

A orientação do projecto para a concretização de projectos educativos 
integrados em comunidades precisas e baseado no protagonismo das 
crianças entendidas como produtores de saber favoreceu o envolvimento 
das famílias e da população, em particular das gerações mais idosas, bem 
como dos poderes locais e outros parceiros (associações, centros de saúde, 
etc). Assim nasceram e se desenvolveram projectos de intervenção local que 
se traduziram em experiências ricas e bem documentadas (Amiguinho, 
2004; Canário e Santos, 2002). São os casos, a título de exemplo, de: 

! Criação, por iniciativa da escola e com a participação da 
comunidade de um Museu Etnográfico local, na vila de Alpalhão, 
o que supôs um trabalho de pesquisa, de recolha e de organização 
de materiais sobre a história e a cultura locais; 

! A reabilitação de uma actividade artesanal (ateliers de marionetas) 
na aldeia de Santo Aleixo; 
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! A criação de uma biblioteca comunitária na aldeia da Urra; 

! A criação de um centro comunitário na aldeia de Ouguela, 
articulando o funcionamento da escola com um centro de dia para 
idosos que passaram a ter uma intervenção constante nas 
actividades da escola; 

! A campanha realizada em três aldeias do concelho de Monforte, 
por iniciativa das escolas, e que tornou possível o reinício do 
serviço de distribuição postal, ou seja o “regresso do carteiro”. 

A investigação que foi conduzida permitiu evidenciar a pertinência 
deste projecto de intervenção a quatro níveis distintos: o da afirmação e 
consolidação do profissionalismo dos professores, com base no trabalho de 
equipa e na reflexão sobre as suas práticas; a importância das actividades de 
produção desenvolvidas pelas crianças, o que significa tratá-las como 
pessoas e não como “alunos”, privilegiando a construção de um sentido 
positivo para o trabalho realizado na escola; a contribuição da intervenção 
educativa escolar na construção de redes e de processos de animação social 
e cultural, territorialmente inseridos; a importância dos processos educativos 
de natureza não formal e o modo como as suas potencialidades podem ser 
revertidas em favor da construção de uma “outra” escola.  

A partir da investigação empírica realizada nesta região, é possível 
reconhecer um conjunto de traços comuns às práticas educativas presentes 
na generalidade das redes de escolas inseridas no Projecto das Escolas 
Rurais e que configuram aquilo que Sarmento e Oliveira (2004) designaram 
por “uma pedagogia em acção no contexto rural”: a valorização da produção 
escrita num contexto de cultura oral; a investigação e recolha sobre o 
património local (histórico, cultural, ambiental); modos de trabalho 
pedagógico orientados para o “fazer”, para a descoberta e para a 
materialização dos saberes em produtos comunicáveis; a mobilização para a 
acção educativa de diversos agentes comunitários, promovendo um 
envolvimento entre diferentes gerações; uma pedagogia baseada em 
permanentes intercâmbios, redes e no valor da participação; a recriação e 
reconfiguração dos espaços e dos tempos educativos que ultrapassam os 
tradicionais limites do mundo escolar. 
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O trabalho de investigação de Fernando Ilídio Ferreira (2005) incide 
sobre as dinâmicas educativas, num concelho rural do Minho (Paredes de 
Coura), desencadeado por um projecto de intervenção educativa, orientado 
para melhorar as condições de acolhimento das crianças e melhorar o seu 
sucesso escolar e que teve origem não no mundo escolar, mas no Centro de 
Saúde. Refiro-me ao Projecto OUSAM, cujo principal animador prossegue, 
noutros locais intervenções similares (Cardoso Ferreira, 2005; 2004). A 
pesquisa de Ferreira (2005) é de grande importância por três razões: 
preserva e devolve-nos a memória de um projecto pioneiro e de grande 
significado que inspiraria outras intervenções (casos do Projecto das Escolas 
Rurais e da Educação de Infância Itinerante); analisa diacronicamente, num 
período longo, o desenvolvimento ao nível local de lógicas e dinâmicas de 
acção de sentidos diversos e mesmo contraditórios; contribui para 
complexificar teoricamente a análise da intervenção educativa em contexto 
local, desconstruindo criticamente o mito do “local redentor”. 

Um outro exemplo de referência de intervenção educativa local, que 
evidencia as potencialidades da educação não formal, refere-se ao trabalho 
sistemático que iniciado nos anos 80, com o Projecto Radial, viria a 
prosseguir, até hoje, impulsionado pela Associação In Loco. Essa 
intervenção tem em Alberto de Melo a principal figura em termos de 
concepção, divulgação e teorização de uma prática de intervenção exemplar 
que sintetiza as vertentes do viver, do aprender e do trabalhar. Na 
impossibilidade de fazer, neste texto, uma apresentação adequada dessa 
experiência, remeto o leitor para três textos de Alberto de Melo: o primeiro 
(2002) constitui uma notável síntese da dinâmica criada na Serra do 
Caldeirão (Algarve), desde o início do Projecto Radial; o segundo, também 
muito sintético e claro, como é característico do autor, teoriza a relação 
entre a educação de adultos e o desenvolvimento local (2005); o terceiro 
(2005a) procede a uma apresentação do que tem sido a actividade da In 
LOCO, enquanto associação virada para a animação comunitária e o 
desenvolvimento local.  

Para finalizar este ponto, duas referências curtas a duas áreas onde a 
investigação futura poderá recolher e tratar informação rica para a 
compreensão do papel e das potencialidades da educação não formal. A 
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primeira para me referir à Educação Recorrente, na sua vertente extra 
escolar. Um trabalho de investigação recente (Simão, 2005) reconstitui a 
memória da actividade de uma Coordenação Concelhia de Educação de 
Adultos, num período curto e recente e ilustra o empobrecimento educativo 
a que conduziu uma política de asfixia da educação de adultos, circunscrita 
a um ensino escolar de segunda oportunidade, em que actividades de outra 
dimensão ficaram reduzidas a uma existência residual. Um outro trabalho de 
investigação (Fernandes, 2006) ilustra, precisamente, as potencialidades de 
uma acção educativa dessa natureza, através da análise do modo como 
pessoas idosa viveram a sua participação em actividades de alfabetização, 
em meio rural, no contexto de um projecto de luta contra a pobreza, entre 
1998 e 2004. 

A segunda referência diz respeito ao campo do associativismo, nas 
suas várias dimensões e manifestações para destacar dois estudos empíricos 
recentes que reforçam a ideia da importância da educação não formal, bem 
como a fertilidade empírica de um campo de investigação que permanece 
actual e em renovação e cujo património histórico está, em larga medida, 
por estudar. Um dos estudos procede a um levantamento descritivo da 
realidade associativa num concelho e procede à análise intensiva do caso de 
uma associação cultural e recreativa “bem sucedida” (Martins, 2006). O 
segundo corresponde ao estudo de caso de uma associação cultural singular, 
fundada antes da queda da ditadura, em 1974, cujo percurso é reconstituído 
e interpretado ao longo de três décadas. Essa perspectiva dá-nos, através da 
história de uma associação uma perspectiva longitudinal sobre a evolução 
do próprio campo da educação de adultos, na vertente associativa, e da 
transformação de uma associação muito interveniente no campo cívico, 
numa (quase) inócua, mas eficaz, associação do “terceiro sector” (Coelho, 
2005). 

 

A aprendizagem por via experiencial 

A revalorização epistemológica da experiência nos processos de 
aprendizagem, evidenciando, ao mesmo tempo, a distinção e a 
complementaridade de uma “via experiencial” e de uma “via simbólica”, 
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representa um adquirido do conhecimento produzido no quadro das ciências 
da educação, por intermédio de uma corrente de investigação que, em 
Portugal, se inspira, desde os anos 90, na corrente das “histórias de vida”, 
introduzida neste campo disciplinar a partir da área de educação de adultos 
(Canário, 2006). Os primeiros trabalhos de investigação empírica, neste 
domínio, remontam aos anos 90 e incidiram, predominantemente, sobre 
professores e educadores, o que não é o caso dos trabalhos pioneiros e que 
constituem, neste domínio, referências de base, de Maria do Loreto 
Couceiro (1992; 2000). Para exemplificar trabalhos mais recentes, e que 
alargam significativamente o campo de pesquisa nesta matéria, recorro a 
dois exemplos:  

O primeiro exemplo refere-se ao estudo empírico realizado por 
Cármen Cavaco (2002) que, de um ponto de vista teórico, mobiliza uma 
revalorização epistemológica do património experiencial de quem aprende, 
articulando-a com a mobilização heurística do conceito de educação não 
formal. Ao construir um objecto de estudo com base na abordagem 
biográfica de um grupo de idosos não escolarizados, situados num contexto 
rural, tendo em vista a reconstrução e a compreensão dos seus percursos 
formativos, a autora procedeu a uma opção limite que ajuda a evidenciar as 
duas vertentes que atrás assinalei. Por um lado, o papel do património 
experiencial no seu processo de autoconstrução como pessoa e, por outro 
lado, a importância decisiva dos processos não formais de aprendizagem. 
Este trabalho representou, também, um contributo particularmente 
pertinente e oportuno para reequacionar o problema de como lidar com 
adultos nada ou pouco escolarizados. 

O segundo exemplo diz respeito a um estudo empírico (Fonseca, 
2006) que visa compreender o processo de formação dos desempregados 
que criaram o seu próprio emprego ou empresa, apoiados por medidas 
destinadas a esse efeito, geridas pelo Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP). Este trabalho de pesquisa parte do pressuposto de que 
os indivíduos adquirem saberes ao longo do seu percurso de vida, através de 
processos formativos formais, não formais e informais. Procura-se 
compreender como é que estes adultos adquiriram formação e a que 
estratégias recorreram para fazer face aos desafios e dificuldades resultantes 
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de uma situação de desemprego. Conclui-se, neste estudo, que a aquisição 
das competências exigidas a estes adultos, para se reconverterem em 
“empresários”: 

“Só é possível pela mobilização do seu percurso num processo formativo que 
implique um trabalho sobre si mesmo e sobre o seu percurso de vida, pelo 
accionamento de uma série de competências adquiridas pelos indivíduos, nos vários 
contextos pessoais, profissionais, sócio-culturais que se constituem como 
capitalizações, reorganizando uma aparente desordem de vida” (p. 181). 

Desta conclusão decorre, segundo a autora, que as formações a 
conceber para estes adultos ganharão em articular “num trabalho biográfico” 
“uma tensão criadora entre uma reflexão individual e a inserção profissional 
e social num determinado contexto” (p. 181). 

A corrente das histórias de vida e a consequente revalorização 
epistemológica da experiência, no âmbito das ciências da educação, 
forneceram os fundamentos de natureza teórica para sustentar a emergência 
de políticas, dispositivos e práticas de “reconhecimento de adquiridos”, 
como eixo central das políticas de “aprendizagem ao longo da vida”, 
nomeadamente no espaço europeu. Dispomos de um notável trabalho de 
sistematização e síntese comparativas realizado por Ana Luísa Pires, na sua 
dissertação de Doutoramento (Pires, 2002). Estamos perante um campo de 
investigação que, emergindo de diferentes terrenos empíricos e de diferentes 
campos disciplinares, se situa em distintos planos de análise (macro, meso, 
micro): “tanto no campo da educação/formação no sistema escolar, no 
ensino superior e nas universidades, no sistema de formação profissional, 
etc. – como no mundo do trabalho e no sistema de emprego – nas empresas 
e organizações, nas associações profissionais e sectoriais” (Pires, 2006, 
439). 

Em Portugal assistimos, nos anos mais recentes, à criação de uma rede 
de Centros de Reconhecimento Validação e Certificação de Competências 
(CRVCC), associada à promoção dos Cursos de Educação e Formação 
(EFA), com base numa dupla certificação (escolar e profissional). A 
expansão desta rede de CRVCC e da oferta de cursos EFA constitui um eixo 
central da política educativa definida pelas instâncias governamentais para 
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os próximos anos, a concretizar através do “Programa Novas 
Oportunidades”. 

Em relação aos Cursos EFA e à rede de CRVCC na região norte 
dispomos já de uma pesquisa empírica de fôlego que é um dos primeiros 
grandes contributos para o conhecimento e análise desta nova realidade. 
Refiro-me ao trabalho de Luís Rothes (2005), autor de uma vasta 
bibliografia na área da educação de adultos. A expansão rápida da oferta de 
cursos EFA e da rede de CRVCC, acompanhada da emergência de um 
numeroso e diversificado grupo de novos profissionais, incentivou o 
desencadear de numerosos trabalhos de investigação, a maioria dos quais 
em curso, que abordam esta nova realidade. Sendo ainda cedo para realizar 
sínteses de uma produção que está no seu início e exige amadurecimento 
por via de intercâmbios e debates, no interior da comunidade científica, 
deixo, a título de registo, a referência a alguns trabalhos recentemente 
concluídos (Bentes, 2006; Januário, 2006; Umbelino, 2006). 

 

Educação não formal e mundo escolar 

A “descoberta” e a visibilidade da educação não formal são 
contemporâneas da designada “crise da escola”, diagnosticada a partir dos 
anos 70. As fortes críticas que incidem sobre o modelo escolar convergem 
com a emergência de uma visão ampla e integrada do pensamento e da 
acção educativos, induzida pelo movimento de educação permanente. O 
reconhecimento da centralidade da pessoa num processo de aprendizagem 
que, necessária e desejavelmente, combina uma grande diversidade de 
modalidades, corresponde a entender o processo educativo como um 
continuum que integra e articula diferentes graus de formalização da acção 
educativa. Nesta perspectiva, educação escolar e não escolar, educação 
formal e não formal não são mutuamente exclusivas, nem estão separadas 
por fronteiras estanques. Encarada como um “meio de vida”, a escola 
constitui um ecossistema de aprendizagem que integra, simultaneamente, 
tanto as actividades formais características da sala de aula, quanto as 
modalidades educativas não formais que ocorrem, em permanência, fora 
dela. Neste sentido, o enriquecimento deliberado do ambiente escolar, 
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multiplicando as oportunidades de aprender sem “ser ensinado”, pode 
representar um caminho importante para a “reinvenção” da escola. 

Por outro lado, a territorialização da acção educativa escolar consiste, 
precisamente em, à escala de um território local referenciado por uma escala 
de proximidade, tentar criar e multiplicar as interacções entre diferentes 
modalidades, graus de formalização e parceiros da acção educativa. Trata-se 
de reforçar o potencial educativo de um território o que implica esbater as 
fronteiras entre o escolar e o não escolar e entre a educação formal e não 
formal. É deste ponto de vista que a valorização da educação não formal 
pode afirmar-se como uma estratégia central de renovação e melhoramento 
da educação escolar. 

A entrada “em força” da referência à educação não formal no universo 
escolar corresponde, depois dos anos 60, à criação e desenvolvimento de 
novos tipos de dispositivos documentais nas escolas, correspondendo a um 
processo, incentivado pela UNESCO, de transformação das tradicionais 
bibliotecas escolares em modernos “centros de recursos” (que foram 
adoptando designações diversas). Na investigação produzida em Portugal, 
no campo das ciências da educação, existe um corpo significativo de 
investigações sobre este tipo de inovação. Por razões de economia, remeto o 
leitor para uma síntese que recentemente redigi (Canário, 2005a, 101-118). 

A importância decisiva das modalidades de educação não formal, em 
contexto escolar, está, também, documentada e fundamentada na 
investigação produzida e já referenciada sobre a educação escolar em meio 
rural, ou na investigação produzida sobre a experiência dos Territórios 
Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP)15. A importância da adopção 
de estratégias de intervenção educativa marcadas pela não formalidade está 
assinalada na literatura produzida sobre várias experiências no campo da 
educação de infância. O não formal constitui uma marca genética do 
Projecto dos CAIC 16(Centros de Animação e Infantil e Comunitária), no 
                                                
15 Sobre esta experiência consultar: Vários (2000) e Canário, Alves e Rolo (2001). 
16 O Projecto de Animação Infantil e Comunitária decorreu entre 1988 e 1992, sob a 

responsabilidade da Divisão de Educação Pré Escolar da Direcção Geral dos Ensinos 
Básico e Secundário. Foi produzido um relatório final, da autoria de Isabel Guerra, 
Maria Odete e Maria Regina Azevedo.  
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seio do qual nasceu a experiência do CAIC do Bairro da Bela Vista, em 
Setúbal que esteve na origem do Projecto Nómada (intervenção educativa 
junto de comunidades ciganas). Várias experiências de educação de 
infância, nomeadamente a experiência do CAIC da Bela Vista estão 
apresentadas e documentadas por Mirna Montenegro (1997) que também 
realizou uma investigação sistemática sobre o Projecto Nómada e o carácter 
estruturante da intervenção educativa não formal no desenvolvimento desse 
projecto (Montenegro, 2003). 

Numa perspectiva territorializada de educação é importante referir o 
trabalho de investigação realizado por Irene Santos (2004) que descreve e 
analisa, enquanto processos educativos não formais, os processos de 
socialização de crianças de bairros da periferia urbana de Lisboa. Essa 
socialização ocorre, de modo articulado no contexto familiar, na rua, na 
escola e noutras organizações sociais com dimensão educativa, numa 
autêntica imersão nas dinâmicas de sociabilidade que atravessam o bairro e 
o ligam à escola. Esta evidência da importância da vertente não formal da 
educação é tão intensa no Bairro da Cova da Moura (onde a principal 
referência educativa é a Associação Moinho da Juventude e não a escola), 
como no Bairro da Outurela em que a construção da relação pedagógica 
entre o professor e os alunos é mediada pelos contactos frequentes e 
informais com a comunidade e as famílias. A experiência da escola da 
Outurela, é objecto de uma apresentação, análise e reflexão sistemáticas, 
numa obra de pendor autobiográfico, por parte do respectivo professor, 
Pascal Paulus, que a partir do interior da escola nos desvenda os 
mecanismos e dispositivos de carácter pedagógico que permitem 
modalidades de educação escolar baseadas na participação e implicação das 
crianças, num processo que ultrapassa as dimensões da formalidade escolar 
(Paulus, 2006).  

A questão da participação infantil na organização escolar representa 
uma dimensão educativa essencial, da ordem do não formal e que marca 
numerosas e estimulantes experiências de que destaco, a título de exemplo, 
a emblemática Escola da Ponte (Canário, Matos e Trindade, 2004). Num 
estudo de caso de uma experiência de participação infantil numa escola do 
1º ciclo, os autores (Sarmento, Abrunhosa e Soares, 2005) colocam em 
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evidência a importância da criação de dispositivos participativos que 
permitem superar a tradicional “gramática” da organização escola e abrem 
pistas de renovação das práticas e do sentido de uma escola pública em que 
as crianças são tratadas como pessoas e não como alunos: “No caso 
vertente, as assembleias de escola, as assembleias de turma, as comissõe e 
os grupos de estudo e investigação avultam como particularmente 
importantes na configuração de um modelo” em que “a participação das 
crianças põe em acção a ‘imaginação organizacional na elaboração das 
regras e na criação de recursos diversificados de participação” (p. 84). 

 

Conclusão breve: o que está em debate? 

O século XX foi marcado pelo triunfo pleno da escolarização, mas o 
diagnóstico actual sobre a escola é sombrio e o seu futuro, no mínimo, 
incerto. De solução, a escola passou, desde há muito, a fazer parte do 
problema, marcada por um défice de sentido e por um défice de 
legitimidade. Produzindo o contrário do que promete a escola produz 
legiões de insatisfeitos. As críticas ao modelo escolar começaram, desde há 
décadas, a ser assimiladas e recuperadas, dando origem à emergência de 
uma “forma educativa” que se substitui à predominância do modelo escolar 
clássico. Num certo sentido, como procurei argumentar ao longo deste texto, 
as ideias visionárias de Ivan Illich sobre a “desescolarização” ganharam 
concretização empírica e vivemos num mundo em que a educação cada vez 
mais transcende as fronteiras do escolar. Nesta perspectiva o século XXI 
poderá assinalar a predominância educativa do não formal. 

A utilização cada vez mais frequente, na literatura técnica, política e 
científica da expressão “educação/formação” representa de forma 
sintomática um esbatimento e fluidez dos diversos tipos de fronteiras 
(institucionais, temporais, etárias, etc.) que têm separado a educação escolar 
e não escolar, a educação formal e não formal, a educação e o trabalho, a 
educação e o emprego, a educação e o lazer. Vivemos hoje, no tempo da 
“Aprendizagem ao longo da Vida”, uma espécie de concretização dos ideais 
do movimento de Educação Permanente, sem as preocupações de 
humanização do desenvolvimento que foram a imagem de marca das 
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políticas da Unesco durante os anos 70 (Finger e Asún, 2001) e num 
contexto em que desapareceu da linha de horizonte a perspectiva do pleno 
emprego. 

Actualmente, as políticas e práticas de educação escolar inscrevem-se 
num conjunto mais vasto e coerente de políticas de educação/formação 
funcionalmente subordinadas aos imperativos da racionalidade económica 
dominante e, portanto, às exigências de “produtividade”, “competitividade” 
e da “empregabilidade”. A emergência desta realidade nova, decorrente do 
processo de globalização, conduz a fazer valer a educação como uma 
mercadoria, concebendo-a como um processo de produção para o mercado 
de trabalho de indivíduos “empregáveis”, “flexíveis”, “adaptáveis” e 
“competitivos” (Charlot, 2005). Estas mudanças traduzem-se, no plano 
pedagógico, por uma erosão da centralidade da educação escolar que inclui 
a erosão da centralidade da escola no monopólio legítimo da certificação de 
conhecimentos (Martucelli, 2001) e com a afirmação do modelo do “sujeito 
que aprende”. Este modelo transcende largamente os limites do território 
escolar, e exprime, no campo educativo, o acentuar da responsabilização 
individual já dominante no campo da economia. A individualização da 
educação tem como finalidade produzir “empresários de si” disciplinados 
(Lawn, 2005).  

Debater a educação, o seu futuro e os caminhos para a melhorar não 
será um debate pertinente se permanecer confinado no terreno das “querelas 
pedagógicas” (sobre a suposta superioridade de uma outra modalidade ou 
método de educação), nem no terreno da racionalidade instrumental sobre as 
melhores condições de, no quadro actual, atingir a “qualidade”. O debate 
sobre a educação, na medida em que esta não seja entendida como uma 
preparação para a vida, mas sim como a própria vida, só pode ser um debate 
político no sentido mais amplo e mais nobre do termo: a possibilidade de 
escolher entre vários futuros possíveis, por contraposição à conformidade 
com um destino visto como inexorável.  

A este propósito será útil recuar a um momento de debate sobre a 
educação em Portugal, há um quarto de século, em que Rui Grácio num 
exercício de balanço e de prospecção, apontava para dois futuros educativos 
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muito diversos, em função do rumo que viesse a ser adoptado. Perguntava-
se ele: 

“(…) rumará Portugal a um marcelismo ‘aggiornato’, sem o ónus colonial e com a 
democracia quanto baste para viver, embora com modéstia, na alta roda europeia? 
Ou, então, rumará o país por uma via de democracia socialista, em que as maiorias 
sociais, os trabalhadores, as massas populares, possam fazer prevalecer, no quadro 
de um pluralismo político-institucional, as suas aspirações vitais de bem-estar, 
segurança, cultura?” (Grácio, 1995, p.481). 

Sabemos hoje, muito bem, qual foi a escolha e quais as suas 
consequências. A via do “neo-capitalismo liberal”, conduziu, utilizando os 
termos de Grácio “à funcionalização do aparelho de ensino na perspectiva 
dos interesses de grandes grupos económicos que terão entretanto 
conseguido lograr a reprivatização das áreas mais lucrativas do sector 
público, subordinar este ao desenvolvimento de uma economia ‘social’ 
(claro) de mercado” (p. 483). Mas o debate não ficou encerrado. É urgente 
aprender a recolocá-lo em novos termos e num quadro que, como hoje 
sabemos bem, não poderá ser o quadro do Estado Nacional nem a definição 
de uma política educativa “portuguesa”. Face à barbárie que não só se 
anuncia, mas que se manifesta quotidianamente, é necessário, do ponto de 
vista político, repensar a educação numa perspectiva de emancipação que só 
pode ser a emancipação do trabalho humano dos seus vínculos à exploração 
e à alienação. Numa tal perspectiva as “soluções” serão, necessariamente 
“essenciais”, ou seja, “devem abarcar a totalidade das práticas educacionais 
da sociedade estabelecida” (Mészáros, 2005).  
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