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RESUMO 

O presente projecto insere-se na área de investigação dos 
processos de formação de adultos, nomeadamente dos modelos e 
estratégias de autoformação. 

Partindo do conceito de autoformação hoje defendido por 
muitos autores para quem autoformação é um processo de 
apropriação completa e individual do poder de formação, reconhece- 
se  que, nesse processo, cada pessoa é chamada a ser 
simultaneamente sujeito e objecto da sua própria formação. 

Atribuir ao sujeito um lugar central no seu processo formativo 
torna-se cada vez mais pertinente no contexto das actuais correntes 
de intervenção em educação de adultos. Igualmente, ao proceder ao 
aprofundamento dos actuais estudos teóricos se verifica que a 
autoformação é apontada como um dos processos mais adequados a 
formação dos adultos. 

Reconhecendo-se no método biográfico, nomeadamente nas 
histórias de v!da, afinidades heurísticas e formativas com a 
problemática da autoformação, na medida em que é a globalidade da 
vida o lugar privilegiado do conhecimento e da produção da pessoa, 
analisa-se a utilização das histórias de vida em vários domínios, 
evidenciando-se o valor epistemológico desta abordagem. 

Assim se fundamenta a opção metodológica de utilizar a 
história de vida de uma mulher do meio rural como terreno que 
permitiu analisar e aprofundar a problemática da autoformação neste 
projecto. 

Em diferentes etapas de investigação procurou evidenciar-se a 
estrutura do percurso de autoformação no contexto do percurso 
expresso na narrativa da vida. 

Através da identificação de experiências vivenciadas pela 
narradora como experiências formadoras, verdadeiros meios pelos 
quais se desenvolveu o processo de autoformação, e da constatação da 
influência nesse processo de diversos espaços instituídos, verifica-se 

que a autoformação permite a conc!uista de uma temporalidade 



própria, o estabelecimento de um novo tipo e uma diferente relação 
ao saber e, basicamente, a busca de uma identidade pessoal situada 
social e historicamente. 

Finalmente, reconhecendo o contexto em que se instaura, de 
modo consciente e refleldvo, o processo de autoformação, formula-se 
a hipótese de que ele e vivenciado como um processo de 
transformação de perspectivas, sincronica e diacronicamente 
atravessado por uma conflitualidade que se toma motor de 
desenvolvimento pessoal e, em última análise, conduz a produção 
singular de si-próprio . 



This project fits into the context of the various processes 
that research adult formation, narnely research on models and 
strategies of self-directed learning. 

Using Gaston Pineau's concept of self-directed learning as  a 
"complete take over of one's power to form oneself', each person, 
in this process, is called upon to be simultaneously the subject and 
the object of his own forrnation. 

Putting the subject in the central position of his own 
formation process is becoming more and more pertinent in recent 
theories of adult education. Thus, this research begins to deepen 
the theoretic base which places the area of self- directed leaming 
as one of the most satisfactory models for adult education. 

Reference was made to the use on individual life history in 
various ways, recognizing their "promissing epistemological 
connivence" with self-directed learning. It's epistemological value 
will be evidenced a s  a singular approach, based on "the 
fundamental paradox of the universal in the singular". 

In this sense, a methodological option was decided upon to 
use the biographic method, using the life history of a woman in a 
rural environment to analyze and explore the area of self-directed 
leaming. 

The structure of the procedure of self-directed learning as 
expressed in life narration was sought out in different stages of 
analysis. 

By identifying real-life experiences related by the narrator 
in question as  formative experiences, true means by which self- 
directed leaming developed, and by learning how this took place 
in various instiçutional spaces, one can verify that self-directed 
learning allows he conquest of one's own time, the construction of 4 a new type and different relationship with knowledge and, more 
basically, the qearch for a personal identity in a social and 
historical conte& 



Recognizing the context in which the process of self- 
directed learning initiates itself in a conscious and reflexive way, 
one can also wri@ that this is a living process of "perspective 
transformation", sincronically and diacronically traversed by 
conflits which become a factor for dynamism. This process, in the 
final analysis, leads to the production of one's own self. 



Ce projet s'insère dans le champ de la recherche des 
processus de formation d'adultes, en particulier celle des modèles 
et des stratégies d'autoformation. 

Partant du concept d'autoformation formulé par Gaston 
Pineau qui la considère comme "l'appropriation complète de son 
pouvoir de formation", on peut remarquer que, dans ce processus, 
chaque personne est appelée a être simultanément sujet et objet 
de sa  propre forrnation. 

Attribuer a l'individu un role central dans son processus 
formatif devient de plus en plus pertinent dans le contexte des 
courants actuels de l'éducation des adultes. Aussi a-t-on procédé a 
l'approfondissement de l'encadrement théorique que situe la 
problématique de l'autoformation comme l'un des processus les 
mieux adaptés a la formation des adultes. 

Reconnaissant dans les histoires de vie "des connivences 
épistémologiques prometteuses" avec la même problématique, 
dans la mesure ou une vie dans sa globalité est le lieu privilégié de 
l'autoformation, i1 a été fait référence a l'utilisation des histoires de 
vie dans des domaines variés, mettant ainsi en évidence la valeur 
épistémologique de cette approche du singulier basé sur  "le 
paradoxe fondamental de l'universel dans le singulier". 

De cette façon a été faite l'option méthodologique d'utiliser 
la méthode biographique, l'histoire de vie d'une femme de milieu 
rural étant le terrain qui permet d'analyser et d'approfondir la 
problématique de l'autoformation. 

Au long des différentes étapes de l'analyse, on a cherché a 
mettre en évidence la structure du parcours de l'autoformation 
dans le contexte du parcours exprimé dans le récit de vie. 

Au moyen de l'identification des expériences vécues par la 
narratrice comme étant des expériences formatrices, a partir 
desquelles s'est développé le processus d'autoformation, et par la 
constatation de la façon dont l'autoformation s'est approfondie 
dans le contexte des différents espaces institués, on vérifie 
combien celle-ci permet la conquête d'une temporalité propre, 
l'élaboration d'un nouveau type et d'une relation différente avec le 



savoir et, basiquement, la recherche d'une identité personnelle 
situé socialement et historiquement. 

En connaissant le contexte dans leque1 le processus 
d'autoformation s'instaure d'une façon consciente et réflexive, on 
peut voir qu'il est vécu cornme un processus de "transformation de 
perspectives", synchroniquement et diachroniquement traversé 
par une conflictualité que devient moteur de dynamisme et qui, en 
dernière analyse, conduit a la production singulière de soi-même. 
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O desejo de compreender melhor os processos de 
autoformação, cerne da  presente investigação, decorre de uma 
interrogação que progressivamente se me foi impondo no sentido de 
compreender os processos de formação que de modo mais 
pertinente contribuissem para a atribuição de um sentido a 
globalidade da vida das pessoas. 

Trabalhando profissionalmente nos últimos anos no quadro da 
educação formal, ao interrogar-me frequentes vezes sobre a 
adequação dos modelos de formação procurava afinal uma proposta 
que pudesse ser um contributo para dar corpo a uma nova teoria da 
formação. 

Consciente de que não é possível produzir saber sem se 
interrogar a si próprio e a s  fontes pessoais donde pode emergir 
conhecimento, questionei o meu prdprio processo de formação e 
procurei situá-lo no quadro da minha história pessoal. 

Ao mergulhar nesse percurso deixei que emergissem no 
consciente a irAuição e a reflexão que ao longo do tempo foram 
tomando forma no contexto dos múltiplos envolvimentos pessoais, 
profissionais e sociais que o foram atravessando. 

Percorri o tempo da vida de forma não linear e reconheço hoje 
a importância dos contextos não formais onde se processou, de forma 
determinante, a minha própria formação. Assim aconteceu, por 
exemplo, quando interrompi os estudos universitários durante um 
ano para dar prioridade a dimensões da formação que rompiam com 
o modelo fechado e escolar que era o universitário. Assim aconteceu, 
por exemplo, com o distanciamento da vida profissional durante 
alguns anos para colaborar na realização de projectos de natureza 
socio-cultural, em contexto não formal. Essa não linearidade 
aconteceu também dentro dos proprios contextos formais de 
educação onde, no âmbito profissional, fui assumindo 
responsabilidades diversificadas não tendo seguido um percurso 
continuado enquanto professora de uma dada disciplina. 



Os espaços/tempos formais educativos ocupam obviamente 
largo tempo na minha biografia e contribuiram, nalguns casos, para a 
formalização dos saberes. No entanto, não são os exclusivos nem os 
prioritários no meu processo formativo. 

Foi a vida na sua globalidade, o tempo permanente, que se 
tornaram, afinal, formadores. Foi através de múltiplos contextos que 
se desencadeou a formação de tal modo que a minha memória está 
hoje povoada de factos, acontecimentos, pessoas, acções, 
experiências, projectos, que fazem parte desse processo. 

Reconheço que o processo formativo ocorre e se desenvolve a 
medida que cresce a consciência de que somos sujeitos da própria 
formação e que é assumida, como projecto, a produção de uma forma 
própria, reunindo de modo global, variados elementos e múltiplos 
fragmentos. 

Assim, pela interrogação dos modelos formativos dominantes 
em contextos formais de educaçáo e através da  imersão na 
experiência e na história pessoal, fui conduzida a evidenciar as 
potencialidades da autoformação e a compreender melhor esse 
processo formativo. 

Parto do conceito de autoformação formulado por Gaston 
Pineau que a considera como "apropriação completa do poder da sua 
própria formação", reconhecendo como, nesse processo, cada pessoa 
é chamada a ser simultaneamente sujeito e objecto da  própria 
formação. 

Atribuir ao sujeito um lugar central no processo formativo é 
cada vez mais pertinente no contexto das actuais correntes de 
educação de adultos, tomando a autoformação num dos processos de 
formação mais adequados a fase adulta da vida. 

Ao reconhecer que a globalidade da vida, com a multiplicidade 
de experiências e de vivências que a atravessam, é o lugar privilegiado 
da autoformaçáo, considero fundamental romper com a dicotomia 
espaço-tempo formativo/espaço-tempo não formativo e considerar o 
tempo permanente como potencialmente formador. 

Convicta das conivências epistemológicas entre a autoformação 
e as histórias de vida faço a opção de utilizar o método biográfico 
reconhecendo-o como a metodologia mais adequada para abordar a 
problemática desta investigação, sendo, por isso, a história de vida de 
uma mulher do meio rural o terreno que permitirá analisar e 



aprofundar essa problemática. Ao optar por uma mulher do meio rural 
exprimo a intenção de privilegiar a abordagem de um percurso que 
não seja dominado pela escolaridade formal de modo a melhor 
discernir as  múltiplas estratégias prosseguidas no sentido de 
concretizar a apropriação do processo de formação. 

A estruturação do presente trabalho será construída em três 
partes. 

Na primeira parte proceder-se-á ao aprofundamento do 
enquadramento teórico que situa a problemática de investigação. 
Relativamente a autoformação dá-se conta de como decorre das 
exigências da sociedade contemporânea e das actuais correntes de 
educação de adultos. 

Faz-se em seguida referência a utilização das histórias de vida 
em vários domãnios e ao longo do tempo, evidenciando o valor 
epistemológico de uma abordagem do singular que valoriza a 
importância da subjectividade e que permite ressaltar o que escapa 
as  normas estatísticas, as regularidades objectivas dominantes, aos 
determinismos macro-sociológicos. 

Da articulação da autoformação com as histórias de vida 
surgem os eixos de investigação que nortearão o trabalho: a produção 
de uma temporalidade própria, a concepção e a relação ao saber. a 
busca da identidade e da produção da pessoa. 

A segunda parte centrar-se-á sobre a história de vida de uma 
mulher, Adelaide. Apresentados os critérios que fundamentam a 
escolha da narradora, descreve-se o processo que conduziu e o modo 
como ocorreu a narrativa da história de vida, produzida no quadro de 
uma inter-acção entre narradora e investigadora. 

Considerando esta história de vida como "corpus" da 
investigação procede-se então a sua análise em diferentes etapas, 
através de diversos instrumentos. Com o objectivo de apresentar de 
modo mais organizado o que está expresso na narrativa, começa-se 
por identificar os factos significativos do percurso bem como as 
grandes etapas que se evidenciam na vida enunciada. Procura-se 
então fazer ressaltar a estrutura do percurso de autoformação no 
contexto do percurso de vida salientando ainda, em seguida, a 



reflexão que a narradora elabora, em análise retrospectiva, e que 
emerge ao longo da narrativa. 

A terceira parte procurará contribuir para uma melhor 
compreensão do processo de autoformação. Verifica-se, em primeiro 
lugar, como se aprofunda o processo de autoformação no contexto de 
diversos espaços instituídos, espaços que, pela sua  natureza, 
privilegiam o regime da heteroformação. 

Em seguida são identificadas algumas experiências pessoais de 
Adelaide e, ao referir o modo como são vivenciadas, salienta-se como 
se tornam experiências formadoras e, assim, meios de autoformação. 

Reconhecido o contexto em que se instaura, de modo 
consciente e reflexivo, o processo de autoformação, verificar-se-á 
como se trata de um processo de transformação de perspectivas, 
sincronica e diacronicamente atravessado por uma conflitualidade 
que se torna motor e fonte de dinamismo da formação conduzindo, 
em última análise, a produção singular de si-própria. 

Tenho consciência dos limites presentes neste trabalho de 
investigação. Apresento-o, no entanto, confiante de que possa ser 
mais um contributo singular para a abordagem dos processos de 
autoformação e uma reflexão solidária com todos aqueles que buscam 
um maior sentido para os processos de formação adequados aos 
adultos dos tempos de hoje. 



PRIMEIRA PARTE 

ENPUADRAMENTO TE~RICO 



Na actual reflexão educativa, a educação de adultos tem cada 
vez mais um l u g s  reconhecido como central e essencial. 

Nesse contexto, a autoformação surge como sendo um modelo 
pertinente e adequado ao processo de formação de adultos. 

A autoformação coloca, desde logo, a pessoa adulta no centro 
do processo educativo e formativo, considerando-a como unidade 
fundamental desse processo. 

Tratando-se de uma formação da pessoa por si própria sobre si 
própria, remete-nos de imediato para a globalidade da vida, com a 
multiplicidade das experiências, vividas, experimentadas e 
atravessadas ao longo do tempo. 

E esta vida que se torna o lugar privilegiado da autoformação, 
espaço simultaneamente sincrónico e diacrónico onde se desenrola 
uma história pessoal na relação com um contexto social específico. 

Daí a interligação profunda que cada vez mais é reconhecida 
entre a problemática dos processos de autoformação e a s  
potencialidades da produção das histórias de vida dos adultos, 
articulação que norteará o trabalho em curso. 

A problemática das histórias de vida tem vindo a ser objecto 
de grande reflexão, nomeadamente ao nível do aprofundamento de 
questões de natureza epistemológica e metodológica, conquistando 
assim o lugar merecido na investigação educativa e na formação de 
adultos. 

Tendo em conta estas considerações toma-se, pois, pertinente 
aprofundar alguns destes aspectos teóricos que permitirão delimitar, 
contextualizar e fundamentar a problemática central da presente 
investigação - uma melhor compreensão dos processos de 
autoformação a partir da análise de uma história de vida. 

Assim, no primeiro capítulo, procurar-se-á situar a 
problemática da autoformação, no contexto das correntes de 
educação de adultos que tomaram corpo nas últimas décadas e das 
questões que hoje se lhe colocam no contexto da crise civilizacional 
em que vivemos. 



Sendo a globalidade da vida o lugar privilegiado da formação 
dos adultos, com todo o seu património experiencial e a dimensão 
temporal que E, atravessa, procurar-se-á, num segundo capitulo, 
aprofundar questões relacionadas com as histórias de vida e que se 
prendem quer com a sua  história quer com o fundamento 
epistemológico que as sustentam. 

Por último, num terceiro capítulo, abordar-se-á o cerne da 
problemática em presença, interligando autoformação e histórias de 
vida. Partindo kIo pressuposto de que só haverá autoformação na 
medida em que se desenrolar, por parte do sujeito, um processo de 
produção de sentido em relação a vida, evidenciar-se-ão três eixos 
para o seu aprofundamento: a importância do tempo neste processo, 
o conceito de saber que lhe está subjacente e a busca da identidade 
pessoal como fonte donde procede o próprio processo de 
autoformação. 



O processo de autoformação, "apropriação completa do seu 
poder de formação", no dizer de Gaston Pineau (1). é um processo 
educativo que tem vindo a conquistar direito de cidadania quer em 
termos teóricos, quer em termos práticos, no contexto das actuais 
correntes de educação dos adultos. 

De modo a situar esta problemática, referir-se-ão algumas das 
perspectivas q w  têm vindo a tomar corpo nas últimas décadas e no 
âmbito das quais emerge o novo paradigma da educação dos adultos 
que reconhece a pessoa como única unidade sólida de formação (2). 

Este lugar central atribuído a pessoa no seu processo 
formativo, nomeadamente na etapa adulta da vida, conduz-nos a 
interrogação de quais são afinal os objectivos que se colocam hoje a 
formação e a aprendizagem dos adultos, nomeadamente as suas 
implicações para o próprio processo de autoformação. 

1. Correntes de educaciko de adulto@ 

A teoria clássica e a prática tradicional de educação de 
adultos têm de ser reciprocramente encaradas hoje no novo 
contexto da sociedade post-industrial em que vivemos. 

Qrieens da educacão de adultos 
A educação de adultos entrou na reflexão educativa com um 

considerável atraso. Se podemos encontrar traços da prática de 
educação de adultos já no século XIX, visando então a promoção da 
industrialização (3), "a verdadeira institucionalização da educação de 
adultos começa, nos países industrializados, só a partir dos anos 
6OW(4) ,  nomeadamente na França, Alemanha, Estados Unidos, - 
Inglaterra e Países Escandinavos. 

Verificamos então que a educação de adultos procurou 
responder prioritariamente a preocupações que se situavam 
claramente na mesma lógica desenvoivimentista (5). de crescimento 
económico, progresso, modernização, preconizada na época para o 
conjunto da sociedade. 



Pretendia-se que a educação de adultos jogasse um papel 
específico nas estratégias de desenvolvimento e n a  ideia de 
modernidade. 

A perspectiva era então claramente dominada pelo positismo, 
daí decorrendo uma visão tecnocrática incapaz de comprender a 
realidade social contemporânea. Trata-se de uma lógica que não põe 
em causa o próprio sentido do desenvolvimento industrial, 
pressupondo que se atinge linearmente o bem-estar humano (6). 
excluindo-se todas as eventuais implicações do carácter incontrolado 
do crescimento (7). 

Assim, eram objectivos da educação de adultos aumentar a 
competência profissional (8) e fomentar acréscimos de formação 
tecnológica de modo a que os indivíduos interviessem na construção 
da sociedade segundo estratégias previamente planeadas. Os modelos 
de formação prosseguidos mais não faziam senão prolongar o modelo 
escolar tradicional ele também construído dentro do esquema 
funcionalista do sistema educativo. 

Com o questionamento da  lógica desenvolvimentista da 
sociedade dos +mos 70, proveniente da tomada de consciência dos 
limites do próprio crescimento económico e da complexidade dos 
mecanismos em presença (9). surge também uma nova interrogação 
quanto as  finalidades que deverão nortear a educação de adultos na 
actualidade ( 10). 

Essas finalidades hoje não se confinam apenas as exigidas pela 
ocupação de postos trabalho, pela aquisição de maior e mais 
diversificada informação de modo a incrementar competências, 
técnicas e profissionais, ou mesmo de desenvolver simplesmente as 
potencialidades da pessoa. Tal como a sociedade no seu conjunto, a 
educação de adultos procura um novo estatuto e exige desenvolver-se 
segundo novos conceitos e concepções. 

L Correntes actuais 
Quer no campo da investigação educativa quer da práxis da 

formação, somos hoje confrontados com diferentes perspectivas que 
procuram dar farma as exigências que se colocam no contexto da 
procura de um novo projecto para a humanidade. 

Mathias Finger defende que se trata de encontrar um novo 
sentido para o futuro, sendo mesmo a educação de adultos chamada 



"a desempenhar. um papel chave na busca de novas perspectivas, na 
busca duma saída para a crise da modernidade"(l1). 

Esta nova concepção para a educação de adultos tem raízes em 
tradições diversas e inscreve-se num percurso que, ainda que 
recente, é corporizado em várias correntes que foram dando forma a 
teoria e a prática da educação de adultos. 

M. Finger, citando o trabalho dos americanos Elias e Merrian, 
refere que a prática contemporânea de educação de adultos pode 
enquadrar-se em quatro grandes modelos(l2), decorrentes de 
diferentes perspectivas filosóficas. 

Um primeiro, a abordagem liberal, veicula uma visão 
humanista e desenvolve-se segundo uma "concepção não-utilitária da 
educação", procurando "educar o espírito" e "promover a cultura", no 
seu sentido mais tradicional. Particularmente presente na Alemanha, 
inscreve-se n u b a  ideia da formação, do "lifelong learning", que se 
realiza ao longo de toda a vida da pessoa adulta (13). 

Uma outra linha, especialmente expandida em França mas 
também presente nos USA, nomeadamente pela influência de Dewey, 
nasceu claramente no contexto da industrialização, dando grande 
ênfase a educação permanente. É a chamada abordagem progressista. 
Tem vindo a dar origem, essencialmemte, a uma formação 
profissional contínua, nos aspectos científico e profissional, 
fundamentalmemte pragmática, com o objectivo de "preparar o 
cidadão" para as tarefas que deverá desempenhar. O indivíduo, "o 
adulto que aprende", está no centro desta abordagem, devendo "pela 
sua  formação, contribuir para uma sociedade moderna"(l4). A 
abordagem behavorista enquadra-se, segundo este mesmo autor, na 
continuidade desta abordagem progressista. 

Nalguns países do terceiro mundo, mas também nos USA, 
desenvolve-se uma outra corrente de formação de adultos que o 
autor denomina de abordagem crítica. Os seus  objectivos 
fundamentais prendem-se não já com os aspectos profissionais mas 
com o desenvolvimento de uma dimensão política e emancipadora. 
Inspira-se no marxismo e pretende contribuir para uma 
transformação social. Paulo Freire teve aqui um papel decisivo e mais 
recentemente, na Alemanha Federal, situam-se, na mesma linha, os 
trabalhos de Habermas. 



Uma quarta e última linha, a abordagem humanista, surge 
como "a única a pensar a formação exclusivamente a partir da pessoa 
e não a partir de um projecto socio-políticon(15) como acontece, de 
algum modo, em qualquer dos casos anteriores. Inspira-se quer da 
filosofia existencialista, hermenêutica e fenomenologia alemãs, quer 
da psicologia humanista. Daí o particular relevo dos trabalhos de Carl 
Rogers. O objectivo fundamental é a "actualização da pessoan(16), 
considerando-se por actualização da pessoa o reconhecimento do 
"sentido original que a vivência tem para a pessoa" (17). Esta 
abordagem está particularmente presente nos USA onde emergiram 
OS conceitos de "andragogiaW(l8) e de "self-directed learningW(l9), 
sendo este último um dos mais difundidos actualmente na educação 
americana de adultos. 

Estas quatro abordagens, referidas sucintamente, são afinal 
modelos-tipo relativamente aos quais a reflexão e a prática 
contemporâneas se podem situar, reconhecendo-se, na maioria dos 
casos, prioritariamente numa delas ou numa mistura destas 
abordagens. 

Reportando-nos a autores europeus, já em 1979 Dominicé 
afirma que "a expressão educação de adultos é utilizada 
frequentemente para designar actividades ou programas ligadas a 
vida profissional ou ao domínio socio-cultural"(20) que se 
desenrolam como que para solucionar problemas postos pela 
inadequação do sistema educativo relativamente aos imperativos de 
crescimento económico do desenvolvimento científico e tecnológico 
da sociedade industrializada (2 1). 

As contradições levantadas pelas próprias práticas de 
educação de adultos que se foram institucionalizando provocam 
assim a emergência de uma atitude crítica exigindo a procura de 
novas dimensões para o conceito de educação permanente em cujo 
contexto se situa o campo da educação de adultos. 

Do desenrolar das próprias práticas e das interrogações que 
foram suscitando, começam então a identificar-se novas finalidades 
para a educação de adultos, claramente em ruptura com o modelo 
escolar. De acordo com Dominicé, podemos então considerar que as 
finalidades a prosseguir deverão ter como objectivo a autonomia do 
sujeito, o desenvolvimento simultaneamente pessoal e cultural, a 
inter-acção entre o homem e o seu "environnement", uma mudança 



radical do sentido da acção educativa (22). Assim concebida a 
educação permanente "faz do sujeito, entendido na sua globalidade 
cognitiva, afectiva e social, o actor do conhecimento requerido pela 
sua existência pessoal e colectiva"(23), ao mesmo tempo que, pelo 
próprio facto de ser permanente, supõe que não há lugar e período 
da vida próprios para a formação , fazendo assim entrar o tempo, "na 
sua totalidade no processo formativo"(24). 

Novo oarad ipma soc ial e educacão de ad ultos 
A crise civilizacional do nosso tempo leva-nos a confrontar 

com a interrogação epistemológica de fundo que evidencia a 
inadequação de uma visão desenvolvimentista na  educação e que 
exige a emergência de uma nova teoria da educação adequada aos 
adultos dos tempos de hoje (25). 

O "desabar dos grandes projectos", a busca de um sentido para 
o projecto da humanidade conduz-nos a uma revalorização da pessoa. 
A educação de adultos, chamada a desempenhar um papel na busca 
de novas perspectivas, é assim conduzida a colocar a pessoa no  
centro da formacãa 

Em termos da investigação sobre a educação de adultos é 

abandonado o paradigma positivista (26). Estamos chegados ao termo 
de uma perspectiva cujo fundamento epistemológico é, em si 
mesmo, totalitário na medida em que concebe a ciência, o saber 
científico, como absoluto e infinito, pretensamente universal, 
valorizando sobretudo as dimensões de interesse cognitivo e 
minimizando as outras dimensões do sujeito (27). Ao favorecer 
sobretudo uma visão tecnocrática da educação de adultos absolutiza 
abordagens de tipo quantitativo. Inconsciente dos seus limites e sem 
sujeitos, não pode compreender a realidade social moderna. 

Um novo paradigrna emerge, sistémico, onde há  lugar para a 
incerteza e para a ambiguidade, onde a complexidade é tida em 
conta (28), permitindo a emergência de novos valores (29). É o 
paradigma "ecológico" (30) que tem implicações em termos de 
educação de adultos e nos situa numa perspectiva de investigação em 
que é dado relevo "a formação da pessoa nas suas relações com o 
"environnement" social, político, instilucional, cultural, etcW(31), em 
que se reconhece o "interesse da vida concreta e quotidiana do 



adulto"(31), em que nasce a preocupação de encontrar um novo 
sentido para o futuro a partir da própria pessoa. 

De modo a melhor compreender o próprio conceito de pessoa 
não pode deixm de se referir o contributo de Edgar Morin ao 
introduzir e aprofundar o conceito de "w". 

Face a proliferação do prefixo a u t ~ ,  Morin tenta, desde os anos 
50, compreender o que ele pode significar ao aprofundar o conceito 
de "autos" ,  conceito que "ele cria para designar a pessoa 
humana1'(32), ou seja, "esta realidade invisível constitutiva de toda a 
individualidade existencial autónoma1'(33). 

É um conceito que tem um duplo sentido, significando 
simultaneamente a dimensão do ser individual, "a identidade (soi- 
même, o próprio, ipse)" e a dimensão de reprodução, "o idêntico (o 
mesmo, idem) "(34). Trata-se da  "autonomia fundamental, 
fundamento da autonomia viva", sendo a autonomia a "emergência 
organizacional retro-agindo sobre a s  condições e processos que 
fazemos emergir"(35) na vida. 

É um conceito vital que importa compreender na relação com 
outros conceitos, como sejam o de h e t e r ~  - porque é da relação com 
os outros que o "autos" emerge a partida, e é no ceme dessa relação 
que se desencadeiam rupturas que o afirmam - e o de eco - porque é 
num contexto ecológico, no seu sentido amplo, que a autonomização 
pode desenrolar-se(36). 

Podemos, pois, concluir que o "gtutos" é o núcleo 
organizacional do "sistema de relações da pessoa com o seu 
environnement" (37) que torna a pessoa capaz de "integração, 
síntese, criação de formas"(38). 

DO "autos" ao conceito de Dessoq 
Importa ainda clarificar um pouco mais o conceito de pessoa 

em diferentes correntes e autores. 
Para Lerbet, a pessoa é um sistema aberto que produz trocas 

com o "environnement", constituído por duas zonas principais: un 
ego e um "milteu". O ego, sendo o conjunto " {je, moi, soi 4 ", 



compreende acção, identidade, relação aos outros; o "milieu", o 
mundo pessoal, próprio, é a parte do "environnement" que o 
sistema-pessoa integra (39). 

"Environrnent" 

in Mundo Pessoal 

Sistema - pessoa (40) 

Para Lerbet, a pessoa, este sistema vivo, é "história, no seu 
tempo e no seu espaço"(41). Desenvolver o ego, apropriar-se do 
"environnement", é um processo dinâmico que permite que a pessoa 
se complexifique, adquira ganhos em lucidez (42) e se torne um "ser 
autónomo com estratégias próprias a sua organização sistémicaW(43). 

O processo educativo supõe a existência de "práticas que 
ajudem quer ao desenvolvimento do Ego quer do mundo 
próprio"(44), mesmo quando as forças do "environnement" não o 
facilitem. 

N a  psicologia humanista de Carl Rogers, a concepção de 
pessoa "parte de uma visão romantica, pré-modernan(45), 
considerando-a como um "processo auto-suficiente total, incluindo o 
afectivo, o cognitivo, etc, que tende a actualizar-se"(46). 

Dois conceitos-chave para Rogers são: a e x ~ e r i ê n c i a  - 
"vivências imediatas com as suas cargas afectivas e sentimentais" - e a 
consciência, considerada como sendo a "instância capaz de atribuir 
sentido as experiênciasW(47). A finalidade da formação consiste 
justamente em estabelecer a unidade entre consciência e 
experiência. 

De acordo com Lerbet, a pessoa, para Rogers, é um "lugar de 
trocas" construindo-se a si-mesma "através e na relação com o 
outro"(48). Segundo o mesmo autor, Rogers "sintetiza a abordagem 



totalizante da pessoa" e o seu modelo tem como "nó central a 
construção das pessoas (. . .) fiindada na sua experiência pessoalW(49). 

N a  filosofia da vida, corrente filosófica alemã, onde se 
enquadra o pensamento de W. Dilthey, o conceito de pessoa supõe o 
reconhecimento do papel a atribuir "as emoções, aos sentimentos, as 
intuições, de um modo mais genérico, as vivências e as experiências 
de vida" (50), não privilegiando assim "a razão e a reflexão enquanto 
únicas fontes do conhecimento" (5 1). 

A pessoa deve pois ser "pensada a partir da sua relação natural, 
orgânica, com a vida" (52). considerando-a não como exterior a 
realidade mas como "fazendo parte integrante da vida histórica e 
socio-cultural" (53). 

A pessoa ganhará distância em relação a essa vida, ou seja, vai- 
se tornando pessoa, forma-se, pela via da compreensão do seu 
sentido, compreensão que, segundo Dilthey, é "um processo de 
investigação e de formação pelo qual a pessoa procura atribuir um 
sentido a s  vivências e as experiências de vida" (54). Esta 
compreensão contribui quer para "a estabilidade psicológica da 
pessoa, quer para a sua identidade socio-cultural" (55), pois permite 
enraizar a pessoa na vida global, pessoal e social. 

A Dessoa na educacão de adultos 
Em termos de educação de adultos, a atribuição de um lugar 

central a pessoa no processo formativo foi-se desenvolvendo já no 
contexto da educação permanente. 

A titulo de exemplo, refere-se Goguelin(56) ao afirmar que a 
formação deve ser considerada como "uma intervenção profunda e 
global" desencadeando no sujeito "um desenvolvimento nos domínios 
intelectual, fisico ou moralU(57), devendo ser tido em atenção que, 
no adulto, "a experiência vivida, os conhecimentos previamente 
adquiridos, são plataforma a considerar na dinâmica de aquisição de 
elementos de toda a ordem que lhe permitirão, ao modificar o seu 
saber-ser, uma realização mais completa de si-mesmo na inter-acção 
com o seu meio"(58). 

Igualmente Dominicé, ao exprimir a sua  concepção e ao 
propor as  quatro finalidades referidas anteriormente (59) está a 
defender a importância e o lugar que deve ser atribuído ao sujeito no 
processo de formação. 



Mais recentemente, Mathias Finger afirma que a 
conceptualização, teorização e investigação em educação de adultos 
mais adequada aos tempos de hoje reconhecem como fundamental e 
exigem, no centro do processo formativo, a "pessoa adulta que se 
forma"(60). 

De facto, no contexto da interrogação sobre o sentido do 
desenvolvimento, as instituições e estruturas são questionadas, os 
grandes projectos de sociedade são postos em causa e acentua-se o 
fenómeno da individualização (61). Não se trata de querer acentuar 
esse fenómeno e de privilegiar o fechamento na esfera privada. Mas 
estão criadas as condições para reconhecer a pessoa, para lhe 
atribuir um lugar central, para a reconhecer como "unidade de base" 
da formação, sendo mesmo a "única unidade sólida a partir da qual é 

possível uma re-conceptualização e uma re-teorização da formação 
dos adultosW(62). 

Partindo desse principio, somos confrontados com a 
interrogação de qual deverá ser o objectivo ou objectivos que se 
impõem no processo de formação da pessoa adulta. 

3. pgiectivos da foma@o da -soa adulta 

Para abordar tal questão importa, em primeiro lugar, 
explicitar algumas das teorias do desenvolvimento do adulto uma vez 
que é em relação ao reconhecimento de um estatuto do 
desenvolvimento da pessoa nesta etapa de vida que melhor se pode 
clarificar qual deverá ser o objectivo próprio da sua formação. 

Teorias do desenvolvimento do adulto 
Com efeito, há teorias várias sobre o modo como se processa o 

desenvolvimento da pessoa, do nascimento a morte, que evidenciam 
particularidades da idade adulta que obviamente vão ter implicações 
nas concepções e nos objectivos da formação dos adultos. 

Estão hoje ultrapassadas as concepções estáticas que 
consideravam os adultos como "crianças crescidas" ou que 
privilegiavam sobretudo a fase da juventude. No primeiro caso, 
seríamos conduzidos a uma formação de adultos cuja preocupação 
não iria além do mero prolongamento de características de tipo 



escolar. No segundo caso, seriam minimizadas, a partida, todas as 
propostas posteriores ao termo da juventude, dado o declínio que, 
nessa perspectiva, a partir daí se operava. 

Das teorias que se interessaram mais pelos processos que se 
prendem com o desenrolar da vida adulta, salientam-se as correntes 
de proveniência cognitivista e de origem psicanalítica. 

A abordagem cognitivista defende que o desenvolvimento do 
adulto se faz por "estádios" sucessivos, mais ou menos estáveis, em 
vista de uma maturação que "se desencadeia no interior e segundo 
uma lógica interna do sujeitoW(63). Considera-se, pois, que vai 
havendo uma evolução no sentido de uma maior complexificação 
interna do sujeito na medida em que cresce a sua capacidade de 
resposta e de adaptação ao mundo exterior. É uma abordagem que 
tem o seu fundamento teórico e epistemológico n a  psicologia 
cognitiva de J. Piaget (64). 

Para a neo-piagetiana J. Loevinger a construção da 
personalidade sub-divide-se em "quatro grandes dimensões: o 
desenvolvimento do Ego, dominante, e ainda os desenvolvimentos 
físicos, psico-sexuais e intelectuaisW(65). Para esta autora é o 
desenvolvimento do Ego que conduz "a uma pessoa autónoma, 
porque consciente de si-mesma e das suas relações com o mundo 
envolventeW(66), permitindo assim percorrer os diferentes estádios 
de desenvolvimento. 

A abordagem de natureza mais psicanalítica concebe o 
desenvolvimento do adulto por fases fazendo-as depender do 
desenrolar cronológico na medida em que "o adulto evolui em hnção 
da sua procura de respostas para as mudanças introduzidas pela 
idade"(67). Dentro desta perspectiva são de referir os trabalhos 
pioneiros de C. Buhler, Jung e de E. Erikson (68). 

Salienta-se a importância de C. Yung (69) para quem "a idade 
madura"(70) é uma etapa cruciai. É a etapa em que se dá uma "re- 
orientação completa da pessoa", em que "o m se re-afirma" na 
medida em que se exige da pessoa um "recuo em relação a tudo o 
que conheceu como válido no passado de modo a orientar-se para 
metas maiores e mais profundasU(70). Só ao ser humano adulto é 

possível "pôr-se em dúvida e ficar em desacordo consigo 
mesmo"(7 1) , afirma Jung. 



Dentro da mesma perspectiva psicanalítica são ainda de 
salientar, como refere Finger, as abordagens recentes do 
desenvolvimento do adulto por fases, apresentadas por D. Levison e 
por R. Gould (72). 

Levison encara o desenvolvimento do adulto em termos de 
evolução das suas "estruturas de vida" considerando-as como sendo a 
"maneira segundo a qual uma pessoa organiza a sua maneira de agir e 
de compreender o mundoW(73). Estas estruturas evoluem, segundo 
este autor, ao longo de quatro fases - "infância e adolescência, a 
primeira fase adulta, a segunda fase adulta e a fase adulta tardia" (74) 
- não sendo adquiridas automaticamente nos diferentes estádios de 
desenvolvimento - como é o caso de Piaget - mas provindo da 
capacidade de interacção com o mundo envolvente. 

Gould considera que o desenvolvimento do adulto se processa 
através de uma progressiva "libertação de pressupostos adquiridos na 
infânciaW(75), permitindo-lhe "a partir dos cinquenta anos começar 
uma fase de vida mais autónoma ao ter-se apropriado da sua própria 
vidan(76). Este autor identifica cinco fases, ligadas a idade, "através 
das quais a pessoa se liberta ao responder aos problemas que (...) é 
conduzida a resolverW(77). 

Se nos situamos num ponto de vista mais sociológico, o 
desenvolvimento do adulto refere-se então a "desenvolvimento ao 
longo da vida", "ciclos de vida", "trajectórias de vida", segundo 
diferentes autores (78). 

É tendo como suporte os diferentes modelos apresentados 
que ganha sentido reconhecer esta etapa d a  idade adulta 
relativamente a qual importa definir uma teoria da formação que faça 
sentido para a pessoa e para a sua vida, num dado contexto social 
situado historicamente. 

E neste âmbito que importa reflectir sobre os objectivos que a 
formação deverá prosseguir. 

gbiectivus da formacão e da a ~ r e n d i z w m  dos adultos 
Considera-se a formação como um conjunto de processos 

diversificados, que se vão desenvolvendo permanentemente no 
tempo, de modo a ir dando forma a totalidade da pessoa. 

Atribuir a pessoa um papel central no processo formativo é, 
neste caso, considerar uma formação de si próprio por si próprio. 



Somos assim conduzidos a afirmar que se trata de um processo que 
exige da pessoa a apropriação do poder de se formar, tornando-se 
assim o autor da produção de si próprio. 

É um processo que tem como ponto de partida e como 
objectivo a totalidade da pessoa e que se realiza no contexto da 
totalidade da vida, ao longo de todo o tempo em que se desenrola, 
assumindo assim, indiscutivelmente, um carácter holístico, global. 

Trata-se afinal do próprio processo de autoformação, cujos 
objectivos devem pois ser definidos em coerência com estes 
pressupostos. 

Finger defende uma dupla finalidade para a educação de 
adultos. Por um lado, deve "responder a funções como sejam a função 
de inovação, de controle, de distanciamento, de dinamização"(79); 
por outro lado, deve "procurar transgredir estas mesmas 
funçõesn(79) de modo a que a pessoa, ao transformar as suas 
perspectivas, as possa elaborar de forma nova (79). 

A "transformação de perspectivas" é um conceito 
extremamente rico introduzido e desenvolvido por Mezirow. 
Segundo este autor importa que, por uma explicitação consciente e 
crítica, se realize uma avaliação das perspectivas (80) e esquemas 
assimilados na própria infância. É que, ainda segundo o mesmo 
autor, a socialização das crianças é feita por assimilação de esquemas 
e perspectivas provenientes de modelos exteriores vários, da família 
aos professores. Essas influências, muitas vezes determinadas 
simplesmente pelas características próprias e pessoais desses 
modelos, são reforçadas e legitimadas, em geral, pelas práticas 
sociais e institucionais estabelecidas: política, economia, religião, 
sistema legal, etc, conduzindo ao estabelecimento e reforço de 
determinadas ideologias. As ideologias alimentam, muitas vezes, 
dependências relacionais e condicionam, através de "regras e 
expectativas sociais, o modo como as  pessoas vêem, sentem, pensam 
e agem"(8 1). 

A formação dos adultos deve, pois, permitir uma lucidez sobre 
essa situação, estimulando e possibilitando uma re-organização 
dessas referências e a emergência de novos critérios para a 
compreensão de si-próprio e das relações que são estabelecidas. 

Importa, pois, tornar conscientes os esquemas e perspectivas 
adquiridos na infância, os papéis acriticamente desempenhados que 



podem, inclusivamente, ter uma influência disfuncional na vida 
adulta, de modo a interrogar-se, analisando-os e avaliando-os 
criticamente, sobre o modo como foram adquiridos e de como 
moldaram e moldam a vida. 

Segundo Medrow é, pois, função crucial da formação do 
adulto este "processo pelo qual os pressupostos culturais e 
psicológicos assimilados na infância acedem a consciência e são 
examinados criticamente sobre a sua validade na vida adultan(82). 

O processo de formação conduz então a capacidade de 
atribuição de sentido a própria vida promovendo uma maior 
coerência entre as experiências vivenciadas e as perspectivas que se 
vão re-elaborando. 

É assim que a formação da pessoa adulta hoje é chamada a 
tomar a "forma de uma elaboração duma identidade pessoal e 
profissional/socio-cultural, permitindo-lhe elaborar uma maior 
coerência entre as suas  próprias vivências e a s  suas  
perspectivasM(83). 

Assim concebida, a formação não só é formação da pessoa, 
orientada para si própria, como permite, no dizer de M. Finger, a 
emergência de uma nova perspectiva colectiva, fundamental no 
contexto da mutação civilizacional em que vivemos (84). 

Globalmente podemos, pois, afirmar a enorme importância do 
conceito de pessoa e do reconhecimento do adulto para a 
autoformação. 

É o "autos", a pessoa, o sistema pessoa, o sujeito da 
compreensão, que é desafiado a ser simultaneamente s u i e i t ~  e 
obiecto da formação de si próprio. 

Trata-se de se assumir como suieitoL reconhecendo-se com a 
sua identidade ~ r ó ~ r i a ,  com uma história situada no espaço e no 
tempo, com saberes. vivências e experiências de vida de que se foi 
apropriando a8 longo da vida - o que significa atribuir valor de 
conhecimento a experiência - com uma capacidade de atribuição de 
sentido a própria vida e a relação com a sociedade em que vive. 



Torna-se obiecto da sua formação na medida em que há um 
"trabalho de si sobre si"(85). É a pessoa, ela própria que se vai 
construindo, produzindo, ao longo do processo em que se dá uma 
forma. 

Fá-lo através de um processo de transformação de 
perspectivas, "dando direcção e significado a própria vida, 
desenvolvendo sensibilidade e competência na inter-acção social e 
adquirindo instrumentos e competências para controlar o 
"environnement", como afirma Mezirow (86). 

É o que é igualmente afirmado por Dumadezier, a propósito da 
autoformação, considerando que ela se processa através da 
"elaboração duma consciência das situações novas" resultante do 
"questionamento de esteriotipos ultrapassados, de ideias feitas 
herdadas do passado, de preconceitos fixistas, da repetição de actos 
desadequadosW(87). 

Remetendo-nos a Rogers, trata-se, afinal, de restabelecer a 
unidade entre o que ele designa por "experiência" e 
"consciência"(818). 

A autoformação está assim ligada a capacidade de produção do 
sentido sobre a vida, na dupla acepção considerada por Pineau, de 
significação e direcção (89). 

Produz-se, exigindo do sujeito o estabelecimento de uma 
coerência, a re-elaboração de uma perspectiva, permitindo assim a 
produção de uma forma própria. Trata-se de um processo que se 
controi e conquista laboriosamente, por vezes obscuramente, ao 
longo de toda uma vida. É uma actividade que supõe persistência, 
possibilitando fazer a unidade entre diferentes elementos, de modo 
dinâmico(90). 

A autoformacãCp contrapõe-se, pois, a heteroformacão (9 1). 
modelo que mais se tem implantado e desenvolvido, e que atribui o 
poder principalmente aos outros de quem se recebe a formação. Isso 
não significa tratar-se de um processo fechado. Desenrola-se através 
de trocas múltiplas e recíprocas com os outros - co-formacão (91) - 
e com o contexto global envolvente - eco-formacão (91) - 
articulando-se assim na trilogia "auto, co, eco" que traduz a teoria 
tripolar da formação que Gaston Pineau refere situando-se na 
continuidade da  proposta rousseauniana dos três mestres 
fundamentais: a própria pessoa, os outros e as  coisas (92). 



A autoformação é um dos modelos que emerge com grande 
significado no contexto das actuais correntes de educação de adultos. 
É um processo que se desenrola ao longo do tempo e que se traduz 
numa dupla apropriação do poder de se formar. Dupla apropriação 
porque a pessoa, unidade central neste processo, é simultaneamente 
chamada a ser sujeito da sua formação e a ser ela própria o objecto 
dessa formação. 

Autoformar-se é formar-se. É "dar-se uma forma", ou seja, "pôr 
em conjunto elementos diversos que podem ser contraditórios"(93), 
reconhecendo que o adulto não é um ser acabado mas que tem de 
"lutar, permanentemente, para integrar as  diferentes influências e 
existir como unidade, totalidade" (94). 

É deste modo que a formação assim encarada se pode 
considerar como "uma função neguentrópica da  evolução 
humana" (95). 

Este processo é assumido pelo sujeito pela via de uma 
compreensão retrospectiva, permitindo que os adultos nele se 
reconheçam, historicamente, no contexto de uma vida. 
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CAP. 11. HIST~RIAS DE WDA 

A utilização das histórias de vida tem vindo a ser objecto de 
uma profunda investigação teórica e prática quer pelas questões que 
levanta como metodologia de investigação quer pela sua pertinência 
como prática de formação. 

A ideia de as utilizar para explorar a autoformação, 
nomeadamente pelo que lhe podem trazer de novas e favoráveis 
perspectivas, remonta a 1978, como afirma Gaston Pineau (1). 

No entanto, e de modo a melhor situar a problemática que 
levantam procurar-se-á dar conta da diversidade da sua utilização ao 
longo do tempo e no contexto de diferentes disciplinas, 
evidenciando em seguida os fundamentos epistemológicos que 
permitem reconhecê-las com o estatuto devido. 

A vida das histórias de vida, utilizadas para múltiplas 
finalidades, tem já suficiente história para merecer ser referida. 
Gaston Pineau, no seu livro "Produire sa vie: autoformation et 
autobiobraphie", apresenta-a de forma bastante completa (2), pelo 
que servirá de base para uma referência que se reconhece como 
fundamental para situar a opçáo metodológica da  presente 
investigação. 

Em primeiro lugar é referido pelo autor, porque corresponde 
a uma prática com uma história já longa, o campo da literatura. Os 
géneros da biografia e da  autobiografia, esta última com a 
particularidade de se tratar de uma biografia escrita pela própria 
pessoa, remontam ao século XVIII. Importa referir desde logo o 

I 

interesse que suscitam, evidenciando as potencialidades que 
encerram. De facto, o interesse pelo percurso pessoal que alguém 
escreve de si próprio faz salientar "o paradoxo fundamental da 
autobiografia, segundo o qual o mais pessoal é também o mais 
universal" (3) 

No campo da psicologia a utilização das histórias de vida foi 
ignorada durante muito tempo em detrimento de abordagens de 



cariz mais experimental. Importa no entanto referir algumas 
correntes fundamentais que lhe reconheceram pertinência e, por 
isso, contribuiram para desenvolver esta abordagem considerando-a 
como ponto de partida para uma maior e melhor compreensão da 
pessoa. 

Refere-se em primeiro lugar a corrente psicanalítica, com o 
seu pai fundador, Freud. Ao remeter para os acontecimentos da 
primeira infância a compreensão da vida, são as histórias de vida, a 
vida e a sua  história, que estão no centro da própria "cura" 
psicanalítica. 

No âmbito desta corrente, importa referir o contributo de 
Jung que valoriza o papel da auto-análise, reconhecendo na teoria da 
capacidade de todo o ser humano a auto-evolução - "capacidade 
natural ao ser 1 umano"(4) - a possibilidade de o conduzir ao que ele 
denomina "processo de individualização"(4). 

De referir igualmente a corrente dos "ciclos de vida". No início 
do século foram trabalhados quer "nos seus  aspectos 
biológicos"(Herman Swoboda), tendo sido utilizadas biografias, por 
volta dos anos trinta, para salientar uma "sequência regular nos 
acontecimentos, experiências e realizações de uma vidaV(C. 
Buhler)(S). São assim evidenciadas a existência de etapas que 
pautuam a vida. 

Refere Pineau o contributo mais recente da abordagem do 
auto-desenvolvimento ao propor um modelo de crescimento em que 
é a própria pessoa que é chamada a conduzir o seu processo de 
desenvolvimento pessoal utilizando os acontecimentos e 
experiências do quotidiano (6). 

No camp-1 da sociologia e da antropologia a utilização das 
histórias de vidz conhece um forte impulso no início do século XX, 
sobretudo como instrumento metodológico da "sociologia militante", 
utilizado quer na Polónia quer nos Estados Unidos (7). É de salientar 
a importância que revestiu, dos anos 20 a 35, a escola de Chicago 
com os seus estudos e investigações sociológicas, onde as histórias 
de vida são usadas como método do que se chamou a "obsenração 
participante". 

Durante os anos da segunda guerra mundial todos estes 
esforços são silenciados, de tal modo que h á  um quase 
desaparecimento desta abordagem até aos anos 60. É significativo 



notar como é exactamente durante este período que florescem os 
métodos que assentam numa abordagem quantitativa dos factos 
sociais, que na época triunfam com um estatuto científico forte e 
amplamente reconhecido. 

Só na década de 60 se desencadeia um renascimento da 
importância das histórias de vida que se processa, tanto na América 
do Norte como na Europa, quer em termos da sua utilização prática 
quer em termos do aprofundamento epistemológico que se impõe. 

Como percursor deste renascimento há a referir Goffman que, 
com o livro 'The Presentation of Self in Everyday Life", contribui 
para a fundação da nova escola que se denomina de interaccionismo- 
simbólico (8). De algum modo, começou a introduzir, de modo 
empírico, bases que viriam a legitimar uma ciência do singular 
considerando-o, não como um "átomo cortado do geral mas como 
uma unidade p w c u l a r  que realiza a relação ao universal e que, por 
isso mesmo, existe de forma singular e única"(9). 

De facto, na continuidade de Freud e de Marx, recomeça a 
afirma-se que "o estudo profundo dum só caso singular pode revelar 
mais realidades universais do que a contabilidade estatística de n 
casos particulares" sendo mesmo "o único possível para abordar o 
indivíduo na  sua  singularidade e não na  s u a  repetatividade 
socialn(l 0). 

Situando-nos ainda nos Estados Unidos é de salientar o 
contributo trazido, nos anos 60, pelo antropólogo Oscar Lewis com o 
seu livro "Os filhos de Sanchez", onde é descrita a vida de uma 
família mexicana a partir de (auto)biografias de alguns dos seus 
membros. 

Importa igualmente referir um programa de investigação 

realizado no Quebeque, especialmente formalizado por L. Morin, que 
procurou reflectir sobre a questão do estatuto do "vécu" a partir da 
análise de histórias de vida. Tratava-se de atribuir um estatuto 
epistemológico ao "vécu" bem como de encontrar uma estratégia 
para o analisar, procurando identificar uma tipologia dos "vécus" a 
partir de histórias pessoais (1 1). 

Na Europa, foi fundamental o contributo da reflexão trazida 
por Sartre, a partir do início dos anos 60, ao colocar a questão 
epistemológica fundamental que sustenta as histórias de vida. 
Verificando que o saber positivista funda uma ciência do geral, 



denuncia os seus limites dado que, nesse contexto, o sujeito singular 
é apagado, excluído. Sartre considera que "o conhecimento e a 
compreensão do homem pelo homem implica encontrar uma nova 
relação entre o pensamento e o seu objectoW(l2), tendo o sujeito um 
lugar determinante. 

Essa nova relação tem de ultrapassar as dicotomias 
tradicionais saber/existência, teoria/prática, geral/particular, 
objectivo/subjectivo, encontrando uma "totalidade dialéctica da 
prática humanaW(l3). Sartre procura um novo modo de analisar a 
praxis humana nesta "razão dialéctica", contribuindo para a 
atribuição de "um estatuto epistemológico a existência, a vivência 
individual, a experiência singular" (1 4). 

Louis Sève, em 1968, vai um pouco mais longe ao atribuir a 
biografia o estatuto de ciência do individual. Desenvolve uma teoria 
da personalidade (15). cuja infraestrutura tem a ver com o emprego 
do tempo, defendendo que "a ciência da personalidade não poderá 
ser senão uma ciência da biografla, ou seja, uma ciência que dá conta 
da vida"(l6). 

Desde 1964 é igualmente fundamental ter em conta os 
trabalhos do sociólogo Daniel Bertaux que têm contribuído, de modo 
persistente, para o reflorescimento das histórias de vida e do 
método biográfico. 

D.Bertaux inscreve-se numa corrente de sociologia da acção, 
considerando o sujeito como um "reflexo social", e utiliza a biografia 
sobretudo como técnica de investigação e de recolha de dados. 

Segundo este autor, a "biografla deve ser a narrativa da prática 
das relações sociais"(l7), uma vez que as práticas devem afrontar as 
contradições que se geram no contexto dessas relações. Bertaux faz 
também o ponto sobre algumas questões de natureza metodológica 
que se colocam ao utilizar as histórias de vida e que se prendem, 
nomeadamente, com a escolha dos narradores, a atitude do 
investigador, a fidelidade na transcrição d a  história narrada, o 
problema da sua anáiise (18). 

Finalmente, não pode deixar de salientar-se o contributo 
pertinente e indispensável de Ferraroti, particularmente nos anos 
70, particularmrnte no que diz respeito aos problemas de natureza 
epistemológica que se colocam ao método biográfico. 



Ferraroti considera o sujeito como um ser social, atribuindo- 
lhe um estatuto crucial ao reconhecer que o sujeito totaliza em si a 
sociedade e sintetiza a prática social(l9). 

Convicto de que a singularidade de uma vida pode fornecer 
mais dados do que a generalidade de muitas, preconiza a relevância 
de "ler uma sociedade através de uma biografian(20) situando-se 
assim na continuidade de Sartre ao reconhecer a importância do 
"universal singularW(2 1). 

Defende c-ste autor que o método biográfico deve ser baseado 
numa hermenêutica de interacção (22). Essa inter-acção evidencia a 
"subjectividade explosiva" do método biográfico pois que, para além 
da "riqueza objectiva do material biográfico primário interessa 
sobretudo a s u a  pregnância subjectiva no quadro de uma 
comunicação interpessoal complexa e recíproca entre o narrador e o 
investigadorW(23). 

No contexto educativo são de referir os consistentes trabalhos 
realizados na última década quer por G. Pineau quer por P. Dominicé 
e toda a equipa de Genève, nomeadamente M. Finger com a sua 
reflexão epistemológica. Em ambos os casos, as histórias de vida são 
utilizadas quer como investigação, tendo em vista a produção de 
conhecimentos, quer como formação, tendo em vista a contribuição 
para uma maior tomada de consciência do sujeito chamado a ser 
simultaneamente actor e investigador. Trata-se de contributos 
fundamentais para uma verdadeira re-elaboração duma teoria da 
formação para os adultos. 

A equipa de Genève tem vindo ainda a desenvolver a sua acção 
sistematicamente, no sentido de pôr em prática conceitos 
instrumentais de investigação ligados a abordagem biográfica de 
modo a explorar processos de formação de formadores. 

G. Pineau trabalha aprofundadamente a articulação entre a 
autoformação e as  histórias de vida. Segundo Pineau "dizer ou 
escrever a sua história é tentar unir materiais heterogéneos, criar 
uma forma do que é disforme ou multiforme, fazer emergir sentido 
naquilo que o não tem ou que o tem em demasia"(24). Através da 
história de vida processa-se, portanto, a formação da pessoa, ela dá- 
se a si própria uma forma, produz-se, uma vez que "não é a pessoa 
que produz a história de vida, é a história de vida que produz a 
pessoa"(25). 



2. Fundamento ePfstemo16- 

A primeira afirmação a fazer é a de que a abordagem das 
histórias de vida "não visa a explicação dos fenómenos observados 
por regularidades estatísticasH(26). Trata-se de procurar a 
"compreensão, por dentro, do ponto de vista do actorW(26), de 
percepções que são únicas, singulares, e que provêm das suas 
vivênciasl "vécu" . 

É uma abordagem que, desde logo, se situa numa perspectiva 
oposta a preconizada pela epistemologia clássica, baseada em 
metodologias quantitativas, cujo estatuto científico era por demais 
reconhecido, e caracterizada, nomeadamente no campo da  
sociologia, por dois axiomas fundamentais: a objectividade da 
investigação (27), correndo o risco de excluir o sujeito no processo 
de investigação, e a nomotetia, ou seja, a elaboração de leis gerais 
(27), correndo o risco de ignorar o que escapa a norma estatística, 
as regularidades objectivas dominantes, aos determinismos 
macrosociológicos. 

As histórias de vida enquadram-se nas actuais correntes 
epistemológicas das ciências sociais e humanas, no âmbito das quais 
podemos referir Boudon, que revalorizam o papel do sujeito na 
investigação, atribuindo a subjectividade um estatuto e "um valor de 
conhecimento"(28). São, desde logo, subjectivas na medida em que 
são narradas no quadro de uma relação e interacção pessoal 
complexa e recíproca entre o narrador e o observador. Como afirma 
Ferraroti, importa "restituir a narrativa biográfica a plenitude da sua 
natureza relacional e da sua intencionalidade comunicativa"(29). De 
tal modo que interlocutores diferentes provocam narrativas 
diferentes da n.esma vida. Em vez de se escudar na ilusão de uma 
objectividade a@ histórias de vida procuram antes assumir o potencial 
e o valor dessa interacção. 

Ao contitario de uma lei geral as histórias de vida afirmam o 
"paradoxo fundamental do universal no singular" considerando que 
"se todo o indwduo é a reapropriação singular do universal social e 
histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da 
especificidade irredutível de uma práxis individualW(30). Pretende- 
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se significar que, de algum modo, quanto mais fundo se 7 

singular mais se exprime aquilo em que todos se reconhecem, 
evidenciando-se assim o potencial heurístico da análise de casos 
singulares. 

É este paradoxo, com a sua componente de subjectividade, que 
funda o valor científico das histórias de vida como método de 
investigação (3 1). 

Podemos pois concluir que o método biográfico é uma 
abordagem que permite ul t ra~assar  o corte eoistemol- entre o 
domínio do psicológico e o domínio do social. Ao procurar "fazer 
surgir uma ordem da profundidade da experiência existencial" (32). 
supõe a aceitação de uma "tolerância a ambiguidadeW(33), na 
convicção de que dela podem brotar elementos significativos para 
encontrar unificação e sentido. 

É uma ~bordagem holística, que tem em conta a praxis 
humana, a vida global do sistema hipercomplexo que é a pessoa, na 
sua realidade múltipla - vida pessoal, social, profissional, afectiva, 
intelectual - atribuindo-lhe valor de conhecimento. 

É uma abordagem com uma dimensão de historicidade, 
porque supõe um espaço e um tempo, situados social e 
culturalmente, capaz de assumir a temporalidade articulando 
passado, presente e futuro. 

É uma abordagem que supõe um s u j e i t ~  da compreensão, cujo 
processo de compreensão se desenvolve retrospectivamente, no 
contexto de uma vida. 

As histórias de vida permitem, pois, corporizar um método 
cuja prioridade e finalidade é promover a c o m ~ r e e n s ã o  e não a 
explicação segundo uma lógica racionalista causal, dominante do 
conhecimento positivista, de como as  pessoas se  formam. Trata-se 
afinal de permitir fazer a hermenêutica dos processos profundos(34). 
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CAP. iii - A AUTOFORMA~AO E AS HIsT~RIAS DE VIDA 

A autoformação inscreve-se no âmbito das correntes de 
educação de adultos que consideram a pessoa adulta como unidade 
base de formação. Situa-se na articulação entre os processos de 
formação de unia pessoa, que segundo M. Finger é um "processo de 
formação de uma identidade simultaneamente pessoal e socio- 
cultural" (1) e o papel do "autos" nesse processo, sendo assim a 
pessoa sujeito e objecto da sua formação. 

Sendo a própria vida o contexto onde se processa a formação, 
importa que cada sujeito se aproprie dela e a faça sua. Como diz G. 
Pineau "a vida de cada um é uma construção histórica, uma produção 
que exige, que necessita de um trabalho de transformação das 
matérias-primas recebidas mais ou menos voluntariamente"(2). Ainda 
reportando-nos a Pineau podemos &mar que "a partida a vida está 
longe de nos pertencer. É em primeiro lugar dos outros. É preciso 
conquistá-la, fazê-la sua"(3). 

Utilizar o método biográfico para explorar processos de 
autoformação aparece-nos, pois, como a metodologia mais adequada 
ao objecto de investigação, condição que afinal é a mais 
determinante para fazer tal opção. De facto h á  "conivências 
epistemológicas prometedorasW(4) entre a autoformação e as  
histórias de vida, conceitos intrinsecamente ligados como poderá 
deduzir-se dos capítulos anteriores. 

As histórias de vida são pois um conceito que dá  o 
instrumento/método quer para investigar sobre os processos 
autoformativos quer para reforçar, formativamente, os próprios 
fundamentos socio-pessoais da autoformação. 

Ao procurar compreender como se desenrola o processo de 
autoformação, parte-se do pressuposto de que só haverá 
autoformação n'a medida em que, havendo apropriação do poder de 
se formar, esse processo se traduzirá numa produção singular de 
sentido que vai contribuir e gerar a produção da pessoa ela-própria. 

Esse sentido, que supõe a elaboração de "uma coerência entre 
a própria vivência e a perspectiva que lhe é atribuídaw@) será 
construído retrospectivamente, articulando passado, presente e 
devir. 



Subjacente a este pressuposto importa evidenciar três 
vertentes fundamentais no processo de autoformação que serão os 
eixos do seu aprofundamento e cuja relevância será a seguir 
explicitada. Em primeiro lugar, a autoformação implica uma relação 
própria a estabelecer com o tempo. Em segundo lugar, a 
autoformação subentende uma nova concepção e uma diferente 
relação ao saber. Por último, a autoformação interliga-se e procede 
do próprio processo de desenvolvimento da identidade pessoal que 
conduz a produção de si-próprio. 

A autoformação é um processo que se inscreve num processo 
de formação permanente tendo por isso a ver com a globalidade da 
vida, ao longo de toda a vida. É pois o tempo permanente que é 

formativo ultrapassando-se assim toda a dicotomia tempo 
formativo/tempo não formativo(6). Os tempos formadores deixam de 
ser só os atribuídos as formações instituídas para serem aqueles que 
o sujeito se dá a si próprio fazendo desse modo brotar uma 
temporalidade pessoal, uma história. 

Importa assim fazer surgir uma nova temporalidade que 
permita a emergência de tempo próprio, considerando-se por 
temporalidade, para cada pessoa, "o movimento que funda o presente 
com base num devir e numa memória próprias, mas incluindo 
igualmente o meio envolventeW(7), permitindo pôr em evidência a 
diferença entre o tempo institucional e o tempo vivido. 

Este tempo próprio, 'tempo pessoal', estabelece-se e 
conquista-se em inter-acção com o 'tempo social' e no contexto do 
'tempo universal', plataforma comum, normalmente linear e 
monocrónica. 

Segundo Bachelard, o tempo pessoal é "o tempo vertical 
sincronizador dos diferentes tempos que nos atravessamW(8). O que 
supõe, desde l&o, ultrapassar a perspectiva uniformizante e chã do 
tempo linear e monocrónico. Impõe-se reconhecer que o tempo é 

policrónico, desdobrando-se numa pluralidade que pode mesmo ser 
conflitual. Pineau identifica "as cinco linhas do tempo - biológico, 



físico, social, psicológico e metafísico"(9), a desdobrarem-se como 
numa pauta musical onde se articulam acordes, sons e silêncios (9). 

É na articulação destes tempos diferentes que cada pessoa 
pode conquistar o seu tempo pessoal, que pode construir o que W. 
Grossin chama "a equação temporal pessoalW(l0), ou seja, a equação 
que se estabelece entre os diferentes tempos, que muitas vezes 
funcionam como "pares opostos: tempo de solidão e tempo de 
contacto social, de trabalho ou de descanso, de actividades físicas ou 
intelectuais, tempo sofrido ou tempo escolhido" (1 O), produzindo na 
vida um tempo biográfico próprio. 

A capacidade de gerir os diferentes tempos vai permitir 
produzir uma sincronização que possibilita a elaboração de um ritmo 
próprio. Encontrar o seu ritmo é "pôr em conjunto diferentes 
elementos, que podem mesmo ser contraditórios, fazendo deles uma 
unidade com sentido e de modo dinâmico"(l1). 

Conquistar o tempo pessoal supõe, pois, a aprendizagem dos 
ritmos próprios, ritmos que não podem ser controlados do exterior 
mas que só podem ser autogeridos. Na medida em que a pessoa não 
fica restringida ao tempo cronológico, exterior, ela poderá apoiar-se 
no tempo pessoal para gerir, de dentro, o seu próprio processo 
formativo, o seu processo de autoformação. 

2. Uma nova conce~c8o e uma diferente relac8o ao saber 

A autoformação rompe com a concepção limitada e tradicional 
do saber considerado como uma acumulação de informaçdes ou como 
um saber fragmentado, somatório de disciplinas. 

Assim considerada trata-se de uma visão demasiado redutora 
contrariada, aliás, pelo conceito de saber que nos é apresentada por 
alguns autores, como seja, por exemplo, J. Legroux. Segundo este 
autor, o saber é interface entre a informação, proveniente de um 
contexto exterior ao sujeito, e conhecimento, provindo este do seu 
interior e não pertencendo senão a ele próprio(l2). 

Esta perspectiva evidencia a dimensão pessoal de todo o saber. 
Quanto mais forte é o conhecimento no sujeito mais capaz ele se 
torna de produzir saber, ou seja, de enriquecer quer a informação 
quer o conhecimento possibilitando "um ganho social e pessoal em 



complexidade na medida em que gera informações e conhecimentos 
mais variados" (1 3). 

Georges Lerbet apresenta mesmo um modelo que permite 
analisar a produção de saber em função da informação e do 
conhecimento existentes no ponto de partida, evidenciando o 
contributo do conhecimento nessa produção (14). 

Este conhecimento funda-se na experiência de vida do sujeito, 
importando por isso atribuir-lhe um estatuto no processo de 
produção de saber. 

Não significa isso que, por si só, a experiência contribua para 
um saber mais rico em complexidade. Sendo repetitiva, justifica 
muitas vezes uma prática marcada pelo hábito, podendo conduzir ao 
fechamento num saber tornado demasiado familiar e limitado pelo 
próprio percurso pessoal. 

No entanto podemos perguntar-nos, como P. Dominicé, "qual o 
sentido do saber, psicológico ou sociológico, apreendido de modo 
dissociado da experiência de si mesmo, dos outros e da sociedade 
envolvente?"(l5) 

Não se trata aqui de considerar a experiência como suporte de 
um saber a transmitir. Trata-se antes de atribuir um novo estatuto a 
experiência, autorizando o sujeito a valorizar o que a experiência lhe 
ensina, a atribuir-lhe um sentido, e que "se exprime na  vida 
quotidiana, nos gestos, nos saberes-fazeres, no saber-ser, no saber- 
viver" (1 6). 

O saber é gerado pela modificação e transformação da 
experiência (17). E deste modo que a própria experiência que 
contribui para a elaboração do saber. Como afirma Dominicé, "em vez 
de servir de intermediária na passagem d a  teoria a prática, a 
experiência torna-se fonte do conhecimento, ela faz parte do 
processo de produção de conhecimentos"(l8). A sua  valorização 
contribui, pois, para a dinâmica da construção do saber. 

"A experiência não é o saber", como afirma B. Honoré, mas é 
antes uma das suas fontes, ao mesmo tempo que "caracteriza a 
relação do sujeito ao saber", segundo o mesmo autor (19). 

Um saber que atribui estatuto a experiência não ignora o 
sujeito. Pelo contrário, o sujeito fica implicado nesse processo. 
Tratando-se de um saber que provém da  elaboração dum 
conhecimento reflexivo, crítico e, por isso, emancipatório (20), 



conduz o sujeito a passar de consumidor de saber a sujeito de 
produção do próprio saber. Saber que "inclui uma compreensão dos 
factores históricos, sociais e culturais que foram determinados no 
seu percurso de vida" (21), permitindo por isso "elaborar a própria 
identidade na sociedade modernan(22). 

Todo o saber implica um tipo de relação ao poder. A 

perspectiva tradicional e dominante do saber positivista está 
associada uma concepção do poder que privilegia e está confinada 
aos que domina- e detêm a informação. 

Ao reconhecer a vida e a experiência como lugar de produção 
de saber, um novo poder emerge para o sujeito, o poder de gerir a 
sua  própria formação. Verifica-se, de facto, que "transformar a 
relação ao saber significa transformar a relação ao poder pois toda a 
nova relação ao saber conduz a uma nova relação ao poder"(23). 

Assim sendo, a autoformação, processo formativo que tem em 
conta toda a vida, que atribui um lugar primordial e central a 
experiência, reconhecendo-lhe estatuto e valor de conhecimento, 
supõe, de facto, uma nova concepção e uma diferente relação ao 
saber. 

3. A busca da identidade mssoal 

A autoformação é, como vimos, a apropriação do poder de se 
formar num duplo sentido. Por um lado significa que a pessoa se 
toma o sujeito do seu próprio processo de formação. Por outro lado, 
supõe que o objecto de formação é o próprio sujeito. Assim sendo. 
podemos mesmo afirmar que a autoformação procede da busca da 
identidade pessoal, estando em causa a produção da pessoa, ou seja, o 
processo da construção de si próprio. 

Para uma compreensão desse processo vamos referir-nos a 
alguns autores que têm trabalhado o processo da construção da 
identidade e do conceito de "soi". 

O conceito de "soi", que diz respeito ao "modo como as 
pessoas se apercebem de si próprias"(24) tem, na  sua  origem, a 
contribuição do percursor William James ao tentar, nos seus estudos, 
uma exploração da "consciência de si". 



Todos os investigadores deste domínio se lhe referem pelo 
contributo inédito que introduziu com o capítulo 'The counsciousness 
of self', publicado em 1890, numa época ainda dominada pela 
psicologia experimental e em que a psicanálise de Freud dava os 
primeirissimos passos. 

Basicamente, James introduz o carácter plural do conceito de 
"m, considerando o "soi" constituído por dois sub-conceitos: o 
conceito, múltiplo, o de "moi" (material, social e espiritual) e o de 
"E (ego) como sendo "o pensamento que reune os diferentes 
objectos do pensamento" e que tem como tarefa o conhecimento dos 
diferentes "moi". Segundo James o é o bastião da identidade 
pessoal, assegurando a çontinuidade e a ~emelhancâ  dos diferentes 
"moi", necessárias ao sentimento de iden t idade  (25). Este 
sentimento de identidade pessoal repousa sobre a memória, estando 
fundado e provindo da semelhança de traços essenciais e da 
continuidade de fenómenos próximos, sendo eles garantia do 
conceito de mesmo. Na  mesma perspectiva se situa, aliás, Erikson, 
referência fundamental numa certa tradição da psicologia, retomando 
os mesmos parâmetros na definição da identidade (26). 

Em referência aos trabalhos de James, e partindo de estudos 
realizados por diferentes autores, nomeadamente os de Carl Rogers, 
René L'Ecuyer interessa-se profundamente por esta problemática 
relativa ao conceito de "soi", a partir dos anos 60. O seu contributo é, 

sobretudo, relevante no que diz respeito a investigação do 
desenvolvimento do conceito de "soi" ao longo de toda a vida, 
considerado em função quer da idade quer do desenvolvimento da 
pessoa. 

O seu modelo comporta três níveis de organização: as  
estruturas, a s  sub-estruturas e a s  categorias. Referindo 
particularmente as cinco estruturas consideradas, elas reportam-se 
ao que o autor designa por "soi"materia1, "soi" pessoal, "soi" 
adaptativo, "soi" social e "soi non-soi". Por sua vez, estas estruturas 
dividem-se em subestruturas, cada uma das quais se exprime por 
categorias diferenciadas (27). Evidencia-se deste modo e claramente 
o carácter múltiplo do "soi" que assim se desenvolve e produz 
segundo diferentes dimensões. Deste modelo múltiplo salientar-se-ão 
dois conceitos fundamentais no processo de construção do "soi", o 
"soi non-soi" que sublinha a importância dos outros nessa 



constituição, contrariamente ao conceito de "soi" evidenciado por W. 
James, e o conceito de identidade, sub-estrutura do que o autor 
designa por "soi" pessoal. 

Um autor recente, fundamental pelos seus trabalhos sobre o 
processo de construção da identidade, é Pierre Tap. 

Para P. Tap os dois conceitos fundamentais e complementares 
na constituição da i d e n t i d e  são a identificacão e a identisacão. A 

identificação (identidade idemL o mesmo) é o que permite, para este 
autor, a conformação com as exigências sociais, através de outros 
e/ou de grupos de referência. A identisação (identidade i ~ s e .  o 
próprio) é o processo segundo o qual o sujeito se diferencia, se 
individualiza, assumindo a sua singularidade (28). 

N a s  diferentes etapas de desenvolvimento da pessoa está em 
jogo a dialéctica identificação/identisação, diferindo esse processo ao 
longo da vida. Tap apresenta seis modalidades desse processo 
dialéctico particularmente presente a té  a adolescência, 
evidenciando-se como a construção da identidade é tributária quer da 
relação afectiva ao(s) outro(s) quer do desenvolvimento de faculdades 
cognitivas capazes de permitirem a ultrapassagem da identificação. 

É através de modelos de identificação, e no contexto de um 
espaço partilhado com outros, onde seja garantido ao sujeito o seu 
direito a existência, que a identisação se elabora, que o sujeito se 
torna capaz de ter de si-próprio uma representação não feita de 
imitação ou reprodução das representações de outros mas construída 
de acordo consigo mesmo. Progressivamente, será cada vez mais 
nesta congruência consigo mesmo que ele se vai transformando, 
modificando as representações que tem de si mesmo, tomando a sua 
forma própria(29). 

O outro é-lhe pois necessário, não tanto para dele ter a 
concordância nas representações da sua identidade mas como lugar 
de confirmação do seu direito a existência. 

Segundo C. Gohier a identisação é afinal "o produto de um jg 
que tem uma história biológica e temporal, que se vai modificando 
pelas suas relações com o outro - outra pessoa ou outro colectivo, 
nomeadamente a sociedade - pela via das identificações"(30). 

Diz-nos também a corrente psicanalítica que "a personalidade 
se constitui e se diferencia por uma série de identificações" (31) 
considerando a identificação como "um processo psicológico pelo 



qual um indivíduo assimila um aspecto, uma propriedade, um 
atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, segundo o 
modelo dessa pessoa" (31). 

Podemos afirmar que, no processo de identisação, da 
sobrevalorização do papel dos outros se passa para o reforçar do 
papel do sujeito, transformação que supõe um processo de 
autonomização do sujeito. Ora, etimologicamente, autonomia veicula, 
segundo referência a Gaston Pineau, "a noção de poder, o poder de si 
mesmo estabelecer as próprias normas, as próprias leis"(32). 

A autonomia constrói-se assim fazendo ressaltar, por um lado, 
os polos de identificação do sujeito em relação aos outros sujeitos e. 
por outro lado, permitindo a afirmação da singularidade de si 
próprio. 

Este processo de construção de uma identidade, da  
construção do "soi", não se desenvolve, no entanto, de um modo 
linear, exigindo, pelo contrário, e muitas vezes, confronto e 
rupturas, o que subentende uma dinâmica conflitual. 

A construção da identidade pessoal está pois presente em 
todo o processo de autoformação. "Formar-se é dar-se uma forma", o 
que significa, como vimos anteriormente, "pôr em conjunto 
elementos div2rsos que podem ser contraditórios"(33). Esta 
produção de unidade, de unificação, numa forma própria desenrola- 
se segundo uma dinâmica de reforço da singularidade pessoal o que 
permite dar forma a totalidade de si mesmo e conduzir a produção 
de si próprio. 

A autoformação inscreve-se pois no contexto da globalidade de 
uma vida. De modo a apoderar-se da vida, o sujeito vai procurando 
estabelecer uma coerência da sua vivência pessoal quer consigo 
próprio quer com o contexto socio-histórico-cultural em que essa 
vida se situa. Trata-se assim de um processo dinâmico que 
desencadeia produção de sentido, portador de direcção e significado 
para a história pessoal. 

A conquista de tempo próprio, uma nova concepção e uma 
diferente relação ao saber e a busca da identidade pessoal são três 



vertentes que simultaneamente geram e decorrem dessa atribuição 
de sentido. Contribuem assim para que o sujeito se aproprie de si 
mesmo e do seu processo formativo e conduzem a possibilidade da 
produção de si próprio. 
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Conclusão da Primeira Parte 

Através de diferentes autores e correntes de pensamento, a 
autoformação surge, pois, como um dos modelos mais adequados ao 
processo de formação dos adultos. 

Igualmente são evidenciadas as potencialidades presentes nas 
histórias de vida e o seu valor epistemológico, bem como as  
conivências existentes entre a problemática da autoformação e das 
histórias de vida. 

O cerne da  problemática será pois o de procurar a 
compreensão dos processos de autoformação tendo presentes os 
eixos da temporalidade, do saber e da busca da identidade pessoal 
como linhas que emergem da procura de atribuição de sentido e da 
elaboração de "uma coerência entre a própria vivência e a 
perspectiva que lhe é atribuída", ao ter como objecto a produção de 
uma "forma" para si próprio. 



SEGUNDA PARTE 

A HISTÕRLA DE VIDA DE ADELAIDE 



A HISTÕRIA DE VIDA DE ADELAIDE 

De modo a dar  corpo ao objecto d a  presente 
investigação, o método biográfico surge como o mais adequado 
tomando-se assim como terreno para tratar e aprofundar a 
problemática da autoforrnação a história de vida de uma mulher 
do meio rural, Adelaide. 

Num primeiro capítulo, referir-se-á o contexto de 
escolha da narradora cuja história de vida irá ser a matéria 
prima para investigar sobre a autoformação. 

Em segundo lugar, apresenta-se o modo como se 
procedeu a recolha e ao tratamento dos dados de modo a 
constituir um "corpus". 

Seguir-se-á a descrição breve do percurso da narradora, 
referindo-se também alguns dados do seu contexto geográfico e 
familiar. 

Por último, no quarto capítulo, descrever-se-á o quadro 
de leitura segundo o qual se desenrola a análise, indicando as  
etapas de leitura do percurso de autoformação da narradora no 
contexto do seu percurso de vida. 



A primeira questão a enfrentar para a utilização do 
método biográfico na presente investigação prende-se com a 
escolha dos narradores. 

Da experiência da investigadora há o conhecimento de 
um Projecto de Animação Socio-Cultural de Mulheres Rurais, 
realizado entre 1975 e 1982, e que desencadeou um processo 
educativo que permite pôr a hipótese de que seria pertinente, 
em função da problemática de investigação, a escolha de 
mulheres que nele tivessem participado. 

É no contexto desse projecto que emerge a escolha de 
duas narradoras com as quais se estabeleceu um contracto com 
vista a uma definição prévia das M a s  de colaboração. 

Posteriormente, e de acordo com as narradoras, na altura 
em que se iniciava a análise dos "corpus" recolhidos, foi feita a 
opção de investigar sobre uma só história de vida, remetendo- 
se a segunda para uma posterior etapa de investigação. 
Pretende-se assim privilegiar o rigor da  análise, face a 
multiplicidade de elementos presentes nas narrativas, e, sendo 
a abordagem biográfica uma abordagem eminentemente do 
singular, explicitar claramente que o objectivo da  presente 
investigação é a compreensão do processo de autoformação no 
interior do terreno que é fornecido por uma vida. 

O Projeczo de Animação Socio-Cultural de Mulheres 
realizou-se em 37 aldeias rurais de 8 concelhos do distrito de 
Coimbra, situadas num raio inferior a 30Krns da  cidade. 
Decorreu de 1975 a 1982, não significando isso que todas as 
suas actividades se tenham desenrolado ao longo de todo esse 
tempo. A iniciativa e responsabilidade do decurso de todo o 



Projecto foi da Associação Graal, decorrendo e inscrevendo-se 
no contexto de uma acção iniciada anteriormente. 

Estava-se em plena época do 25 de Abril, vivendo-se no 
país uma enorme vitalidade e multiplicidade de intervenções 
no desejo de dar corpo a uma transformação social que 
alterasse os alicerces estabelecidos ao longo dos últimos 50 
anos na sociedade portuguesa. 

Desde o início que o Graal procurou contribuir para a 
dinamização desse processo. Uma grande parte das populações, 
sobretudo as que viviam mais distanciadas das grandes cidades, 
dos centros de decisão e das movimentações que se 
multiplicavam nalgumas zonas, eram particularmente 
caracterizadas por valores e hábitos de vida muito arreigados e 
tradicionais. Devia-se tal facto ao próprio sistema de 
propriedade e a&icultura de subsistência que não facilitava 
qualquer consciência de classe ou encorajamento a organização 
e associação e ainda a forte religiosidade popular implantada, 
com características por demais conservadoras. Consciente da 
situação e constatando como a s  populações permaneciam 
passivas e espectadoras reservadas desse processo, o Graal 
procurou agir e intervir nessas zonas. 

Fê-lo mobilizando, quer a sua prática e experiência social 
e cultural anteriores, quer o potencial das características que 
lhe são próprias enquanto movimento, desenrolando-se essa 
acção ao longo de 1974-1975, em cerca de 180 aldeias da zona 
Norte e Centro do país. 

O grupo social das mulheres emergiu como "grupo 
particularmente passivo, reduzido ao silêncio"(l), interpelando 
e exigindo uma atenção particular. Assim surgiu e se veio a dar 
corpo a uma acção específica, centrada nas mulheres e, nesse 
contexto, o que veio a tomar-se o "Projecto de Animação Socio- 
Cultural com mulheres do meio rural". 

Sobre o desencadear mais pormenorizado do Projecto, 
de como foram dados os primeiros passos, de como foram 
escolhidos os locais, de como se processaram os primeiros 
contactos, de como se caracterizava mais pormenorizadamente 
o grupo social destas mulheres, tomadas no seu conjunto, de 
como se organizaram as diferentes etapas de trabalho ao longo 



dos anos, não se procederá agora a qualquer descrição, 
remetendo simplesmente para o relatório final que dele foi 
elaborado. 

Serão evidenciados, no entanto, porque é fundamental 
para a compreensão do percurso da mulher cuja história de 
vida vai ser analisada, os objectivos globais que o nortearam e a 
metodologia utilizada. 

Obiectivos do Proiect~ 

O processo de conscientizacão (2) das mulheres foi o 
obiectivo central do Projecto, dele decorrendo a própria 
metodologia utilizada. Passar de uma "consciência ingénua", 
"consciência difusa, não interrogativa, submissa", característica 
da opressão vivida, a uma "consciência crítica", que transforma 
a atitude face a essa opressão, era pois a finalidade 
determinante do Projecto (3). 

Para que tal pudesse ir acontecendo e ganhando raízes, 
foram considerados &iectivos gerais: 

- "contribuir para a tomada de consciência por parte das 
mulheres rurais das formas de opressão que marcam a sua 
situação de vida e estimulá-las na procura de caminhos de 
libertação pessoal e colectiva; 

- proporcionar as mulheres que o desejarem os meios de 
aprendizagem não-formal que corresponda as suas aspirações, 
tanto em ordem ao desenvolvimento das suas capacidades 
pessoais como em ordem a sua  preparação para acções 
colectivas; 

- apoiar as iniciativas e esforços que nasçam da 
organização das mulheres e que se orientem para a resolução 
de problemas locais ou quaisquer outras formas de intervenção 
na vida do país" (4). 



Metodolopia de Intervencão 

A metodolo- prosseguida, e que foi concretizada nos 
grupos de mulheres que se constituíram, pressupõe uma 
"pedagogia participativa desde o princípio e com todas as  suas 
consequências"(S), desdobrando-se em três fases (6): 

1" Recolha do universo temático (feita a partir das 
motivações, necessidades e interesses das participantes e 
dando origem aos temas de discussão para as reuniões dos 
grupos) ; 

2') Devolução da situação identificada (feita através da 
"codificação" e "descodificação"(7) de situações vividas pelas 
mulheres, "situações comuns as mulheres do grupo mas vividas 
individual e isoladamente por cada uma"(8); 

3') Acção transformadora da situação, realizada pela 
passagem a prática da palavra dita e da análise feita. 

As actividades realizadas com os grupos foram várias: 
discussão de temas como "saúde e vida", "direitos das 
mulheres", "o dia-a-dia das mulheres e a economia", etc., e 
ainda alfabetização, acompanhada por pessoas/animadoras da 
própria aldeia bem como apoio a iniciativas das mulheres 
abertas a comunidade. 

A par deste trabalho em grupo foi constante a atenção 
personalizada as  mulheres consideradas individualmente, dado 
a sua importãncia num processo desencadeador de grandes 
mutações pessoais. 

A metodologia seguida exigia uma avaliação contínua a ser 
considerada e integrada ao longo de toda a acção. No termo do 
Projecto essa avaliação foi realizada através de entrevistas 
individuais a cinquenta e três mulheres. Optou-se por "não usar 
um questionário rígido, preferindo conversas individuais sobre 
pontos comuns, dando a cada uma a possibilidade de contar, a 
sua maneira, a sua própria experiência dentro da acção em que 
esteve envolvida" (9). 

Essas entrevistas estão compiladas numa brochura (10) 
para a qual contribuiram as duas mulheres a quem foi solicitada 
colaboração para esta investigação sobre a autoformação a 



partir das histórias das suas vidas. O texto recolhido na época 
da entrevista feita a mulher cuja narrativa será analisada 
incluir-se-á em anexo, na medida em que poderá vir a ser 
utilizada, nalguns aspectos, como complemento da sua história 
de vida. 

Um desafio a autoformaciQ 

O Projecto de Animação Socio-Cultural foi uma proposta 
cuja iniciativa parte do exterior. É pois uma proposta que 
poderia ser caracterizada como sendo de heteroformação. A sua 
natureza, os objectivos prosseguidos, a metodologia adoptada, 
foram, no entanto, facilitadores da apropriação do processo 
formativo dos seus actores. 

De facto, o processo de conscientização é um processo 
que parte da importância do "conhecimento do mundo a nível 
reflexivo"(ll), permitindo a "emersão das consciências de 
modo a resultar a sua inserção crítica na realidadeU(l2). 

Essa inserção de modo critico, caracterizada pela 
profundidade de compreensão e interpretação dos problemas 
gera-se em contraponto a "consciência ingénua", submissa, não 
interrogativa, em que as pessoas normalmente se encontram. 
Trata-se afinal de uma teoria e de uma prática da formação, 
situada socio-historica-culturalmente, fundada na convicção de 
que a compreensão da realidade gera e exige a descoberta de 
quem são os sujeitos e vice-versa, desafia a pessoa a tomar-se 
sujeito do seu processo de aprendizagem. 

Problematizando a realidade vivida por cada um, e pelo 
grupo no seu conjunto, cada pessoa pode re-descobrir-se como 
sujeito, capaz de dizer a sua palavra, palavra que tomada acto 
pode ser transformadora do mundo (13). 

O sujeito é pois chamado a ser ele-próprio sujeito da sua 
aprendizagem e do seu processo formativo, recorrendo ao seu 
património experiencial, pessoal e socio-cultural, como fonte 
primordial para a sua própria "produção de saber"(l4). 

A autoformação, "apropriação completa do poder da sua 
própria formação" como foi definida no início (15) desenrola- 



se, como afirma A. Nóvoa, segundo "um processo de 
apropriação individual que se faz numa permanente inter-acção 
e confrontação com os outros (com os grupos, com as 
comunidades)"(l6). 

O Projecto de Animação Socio-Cultural, com efeito, ao 
partir dos sujeitos, das suas experiências, dos seus saberes, dos 
seus contextos, estimulou-os a implicarem-se cada vez mais no 
seu processo de formação, devolvendo-lhes a possibilidade de 

formacão. se irem, de factci , apropriando da sua auto 

2. A ~erttnencia da escolha 

Um dos critérios fundamentais que deve presidir a 
escolha das a quem se pede para contar a vida tem a ver 
com a pertinência da sua escolha em função do contributo que 
efectivamente possam trazer aos objectivos da investigação (17). 

É esse, e não a representatividade estatística, por 
exemplo, que é Jm dos critérios fundamentais, juntando-se-lhe 
também, como factor de enriquecimento para a investigação, a 
variedade de experiências e de "vécus" dos sujeitos. 

Como já foi referido, foram, pois, escolhidas inicialmente 
duas mulheres tendo em comum o facto de terem participado, 
ainda que sob modalidades diferentes e com uma duração 
também diferente, no mesmo Projecto de Animação Socio- 
Cultural de Muhres .  

Dadas a i  características do Projecto, que foi descrito 
anteriormente, poderia considerar-se como provável a 
pertinência da escolha destas mulheres para abordar a 
problemática da compreensão do processo de autoformação. 

O facto de se tratar de mulheres reforça a pertinência da 
escolha, tendo em conta a metodologia a utilizar. De facto, as 
histórias de vida têm vindo a estar cada vez mais presentes quer 
no âmbito da investigação quer da práxis que tem como objecto 
a formação das mulheres, como nos refere, por exemplo, 
CMstine de Panafieu (18). É que, abrindo as histórias de vida 
para "domínios descurados pela ciencia" e interessando-se 
"sobre fatias da vida não-descobertas, sobre intimidades não- 



expressas, sobre percepções e experiências desconhecidas" 
(19), tornam-se uma abordagem privilegiada e adequada a s  
mulheres, normalmente mais envolvidas e implicadas num 
quotidiano anónimo e invisível e portadoras de uma história 
comum baseadk na memória feita do vivido e transmitida 
oralmente. 

Como afirma a mesma autora, esta possibilidade de 
reflexão sobre si-mesmas, que permite a abordagem b i ~ g r ~ c a ,  
é ainda "da primeira importância para as  mulheres que desde há 
quinze anos em que existem movimentos de mulheres, 
procuram e se procuram, no sentido de fazerem a experiência 
de novas imagens de si-mesmas"(20). 

3. Q estabelecimento de um conbto 

O contrato é um acordo entre o investigador e o narrador 
que permite estabelecer com clareza, desde o início, as linhas 
do projecto a realizar (21). Trata-se de uma das condições 
fundamentais para trabalhar rigorosamente esta metodologia. 

Num encontro inicial, fruto de uma deslocação a casa de 
cada uma das narradoras, foi apresentado o objectivo da 
presente investigação. Explicitou-se que se tratava de investigar 
sobre processos específicos de formação de adultos, procurando 
compreender como cada uma ia orientando e desenvolvendo o 
seu processo pessoal. Daí o interesse e a importância da 
narrativa do percurso pessoal, daquilo que nele considerassem 
essencial, do que foram ressentindo e do que consideravam mais 
significativo salientar do decurso das sLas vidas. 

A adesão a proposta foi sem reservas, possivelmente 
devido a confiança de base existente pelo facto da ligação da 
investigadora ao Projecto referido, ainda que não tendo 
participado nele directamente. As duas mulheres revelaram 
grande disponibilidade e abertura. 

Foi ainda decidido que antes de dar início a análise dos 
textos, eles seriam lidos pelas narradoras de modo a obter o seu 
acordo e a reaALr..nar ser esse o texto das histórias das suas vidas. 



Todo este procedimento foi concretizado oralmente. 
Tratando-se de mulheres do meio rural pareceu mais adequado 
proceder desse modo, dado que a oralidade permite uma 
expressão mais pessoal e toma o pensamento mais concreto. 



NOTAS 
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Nóvoa, "A formação tem de passar por aqui: as histórias de vida 
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objectivos da inkestigação, ou seja, que haja uma adequação 
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A primeira questão a resolver é a da  recolha de 
informações e do seu tratamento com vista a obtenção de um 
"corpus"(1). 1 

O "corpus" - história de vida da Adelaide, incluída em 
anexo - provém da transcrição, devidamente gravada em audio, 
do discurso oral utilizado pela narradora num encontro realizado 
com a investigadora, em face-a-face, durante cerca de três horas. 
Esse encontro, que decorreu na casa da Adelaide, tinha sido 
anteriormente acordado, no contexto do contracto estabelecido 
num encontro prévio que explicitou o interesse de produzir a 
investigação a partir de histórias de vida. De modo a garantir 
uma melhor apropriação da narrativa enunciada, o trabalho de 
transcrição foi assumido pela investigadora. 

A questão de partida - questão inaugural - que procurou 
dar corpo ao que tinha sido formulado no encontro inicial, 
desdobrou-se nas seguintes: O que contribuiu para ser o que é 

hoje? Que percukso se desenrolou para chegar ao que é hoje? O 
que nos forma, afinal? Procurou ser enunciada de modo a, por 
um lado, deixar espaço a iniciativa da narradora e, por outro 
lado, provocar uma narrativa/ discurso com significado para a 
problemática da investigação. 

Desde logo, no processo de constituição deste "corpus", 
somos confrontados com duas questões metodológicas que 
importa não escamotear. 

\ 

1. A sqQjectivida& do discurso e a sublectividade da inter- 

O discurso em presença é fruto duma inter-acção. Como 
afirma Ferraroti, "toda a entrevista biográfica é uma inter-acção 
social completa, um sistema de papéis, de expectativas, de 
injunções, de normas e de valores implícitos, e por vezes até de 
sanções"(2). 



Para além do carácter necessariamente subjectivo 
inerente ao discurso sobre si próprio, que se prende, 
nomeadamente, com o sistema de representações do sujeito, a 
natureza e o próprio conteúdo do discurso não é, pois, 
independente da presença do investigador e da relação dual que 
se estabelece. Como ainda refere Ferraroti (3), diferentes 
investigadores poderão provocar, do mesmo narrador, 
diferentes histórias de vida. 

Tratando-se de uma inter-acção coloca, portanto, a 
questão da posição assumida pelo investigador. De facto, importa 
estar consciente da polaridade implicação/distanciamento com 
que o investigadx se confronta e que, por sua vez, se repercute 
na  da objectividade/subjectividade subjacente a recolha de 
informações. 

Consciente de tal facto, procurou a investigadora assumir 
a inter-acção estabelecida, valorizando a própria dimensão 
subjectiva da dinâmica relacional, e situar-se fora de qualquer 
"esquema hipótese-verificaçãoW(4) potenciando a relação 
dialéctica presente nas polaridades enunciadas. De facto, se 
importa cuidar do distanciamento necessário para que o 
narrador sinta possibilidade para dizer o que efectivamente quer 
dizer, evitando condicionalismos forçados, é igualmente 
fundamental deixar espaço para permitir a capacidade reflexiva 
de interiorização, criar empatia, gerar confiança, "condição de 
veracidade das informações recolhidas"(5). 

A recolha dos dados ocorreu num único tempo, sendo o 
"corpus" fruto da primeira e única conversa havida entre a 
investigadora e a. narradora. A lógica seguida é a da narradora. O 
discurso procede não de uma ordem cronológica, ou de uma 
lógica de elaboração linear, mas do que faz sentido para si. No 
caso de Adelaide importa, por exemplo, partir do hoje. Trata-se 
afinal de dar expressão a uma "lógica íntima", como refere Coles 
(6). 

Da parte da investigadora houve a preocupação de uma 
escuta atenta, procurando assumir-se uma postura não-directiva 
(7). As interven@ões efectuadas tiveram como objectivo retomar 
simplesmente qualquer aspecto deixado em suspenso, 
procurando-se, no entanto, que fossem respeitados os silêncios, 



as interrupções, a s  inflexões no conteúdo do discurso, 
portadores eles também de uma significação a perceber. 

O texto em presença tem como matéria prima inicial a 
expressão oral - "expressão verbalizada dos "vécus" pessoais e 
sociais" (8) - provindo a forma escrita da transcrição da gravação 
do discurso oral utilizado pela narradora. 

A comunicação oral é uma comunicação espontânea, 
normalmente pautada por frases incompletas e inacabadas cujo 
sentido está subentendido, atravessada, aqui e ali, por pausas 
que constroem o ritmo do discurso. 

Uma reflexão da narradora sobre a transcrição, feita 
posteriormente e por escrito, traria, possivelmente, novos 
elementos ao texto e, eventualmente, possibilitaria uma forma 
mais elaborada e mais completa da sua história de vida. Decidiu- 
se, no entanto, valorizar a expressão espontânea, realizada num 
dado tempo, justamente por ser portadora de dados e 
significações ainda não filtradas por um distanciamento e uma 
lógica mais racionalizada. 

Optando por analisar este "corpus", transcrição do 
discurso oral, importa pois fazer ressaltar desde logo a diferença 
entre os dois modos de expressão em confronto. Um, utilizado 
pela narradora, que dá origem ao "corpus", tem uma base oral, 
balbuciante, necessariamente incompleto, fruto de uma só 
interacção num dado momento; outro, utilizado pela 
investigadora no seu esforço de analise e compreensão do texto, 
que será construído através de um processo baseado na escrita, 
de si mesmo articulado, fruto de uma elaboração 
diacronicamente produzida. 

Importa, pois, salientar, a partida, a presença desta 
dicotomia entre uma cultura oral - com as  suas dificuldades de 
enunciação, de tateamento pela busca da expressão e da palavra 
mais adequada e ajustada de modo a exprimir um discurso 
inteligível para o próprio e para o interlocutor (9) - e uma 
cultura escrita - com a sua preocupação de rigor relativamente 



ao trabalho de análise e interpretação de utilização de saberes 
particulares, de modo a chegar a um produto formal e escrito 
(10) - dominante no processo de investigação. 

O "corpus" é, pois, a transcrição do discurso registado em 
cassette. Na  grafia procurou garantir-se a maior fidelidade (1 l), 
utilizando as  reticências, não eliminando a repetição de frases, 
deixando-as inacabadas, tal como acontece na comunicação oral. 
As perdas são, no entanto e obviamente, inevitáveis. Não é 

possível traduzir o tom utilizado, ou os diferentes tons nos 
diferentes momentos, a mímica, a expressão gestual, 
portadores, eles hmbém, de sentido para o conteúdo a analisar. 

O "corpus" com que nos confrontamos e uma memória do 
vivido. Mais do que a precisão dos dados históricos da sua vida, 
importa a reconstituição que é feita do passado, a partir do 
presente, e que e evocada pela narradora. 

Tal como acordado no contracto inicial, o texto transcrito 
foi lido pela narradora e assim assumido mutuamente, pela 
investigadora e pela sua autora, como sendo o terreno onde se 
poderia mergulhar para investigar a problemática de 
investigação. 



NOTAS 

(1) "Corpus" é o conjunto dos dados sobre o qual se vai 
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p.38. Ou, dito de outro modo, "é o conjunto dos documentos 
tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos 
analíticos", Bardin (L), 1988, Análise de Conteúdo, p. 96 

(2) Ferraroti, 1988,"Sobre a autonomia do método 
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(10) ibid., pg. 196 
(11) L. Bardin (L),1988, Análise de Conteúdo, p.174 



Adelaide nasceu em 1945 num "lugar" dos arredores da 
Figueira da Foz, na zona dos Campos do Mondego, numa família 
em que o pai trabalha por conta própria, numa oficina de 
carpinteiro, e a mãe é doméstica, tendo já três anos o seu único 
irmão. 

Fala-se de "lugar" pelas características que possui. Situado 
a três quilómetros de Santana, aldeia mais próxima, e a cerca de 
dezasseis quilómetros da Figueira da Foz, é um "lugar" sem 
electricidade, constituído por umas quinze a vinte famílias, 
vivendo em regime de comunidade, muitos abertos uns em 
relação aos outros ainda que, pelas próprias condições, muito 
fechados ao mundo. As pessoas viviam, na quase totalidade, do 
trabalho por conta de outrém, numa quinta senhorial que 
domina a região. 

Fez a instrução primária, deslocando-se diariamente a 
escola situada na aldeia próxima, a três quilómetros da sua 
residência, no termo da qual desejava continuar a estudar. A 

situação familiar não lho permitia pelo que teve de abandonar a 
escola e começar a trabalhar no campo, ao serviço da referida 
casa senhorial. O trabalho consistia no que era exigido pela 
azeitona e, essencialmente, em tudo o que se referia ao trabalho 
do arroz, principal riqueza desta zona. Realiza este trabalho, que 
é particularmente duro dadas as condições de uma época em 
que tudo era realizado pela mão humana, dos onze aos dezoito 
anos, idade em que ocorre o seu casamento. 

Permaneceu no "lugar" durante a infância e a 
adolescência, tendo mudado o local da habitação dois anos 
depois de se  casar, quando tinha vinte anos. É, pois, o 
casamento que está na origem dessa deslocação uma vez que a 
nova terra é a aldeia de residência e de trabalho do marido. 
Trata-se agora de Gatões, uma localidade do concelho de 
Montemor-o-Velho, relativamente próxima da sua terra natal, o 
que evidencia a pouca mobilidade espacial/geográfica no seu 
percurso de vida. Neste caso é já considerada uma aldeia, com 



cerca de 600 habitantes. Tem algumas casas senhoriais e a 
maioria da população é constituída por famílias de lavradores, 
com algumas terras pessoais, mas subsistindo a custa do trabalho 
que realizam nas referidas famílias senhoriais. A principal 
riqueza continua a ser o arroz, o que explica a existência de três 
fábricas de arroz. Dadas as características da zona, desenvolveu- 
se em paralelo uma actividade de criação de vacas leiteiras, 
tornando-se numa zona de produção de leite. A maioria das 
famílias criava uma ou duas vacas, o que lhe permitia melhorar o 
orçamento familiar. Ainda que nenhum elemento ressalte, na 
história de vida narrada, para além do facto de ter havido essa 
deslocação, Adelaide referiu, posteriormente, as dificuldades e 
as alterações que tal facto ocasionou na sua vida. 

Tendo abandonado o trabalho assalariado n a  altura do 
casamento, vive 'o período que se segue particularmente voltada 
para a vida doméstica. Nascem-lhe entretanto dois filhos. 
Primeiro, um rapaz, aos 21 anos, posteriormente, uma rapariga, 
aos 27 anos. 

Tem 29 anos quando ocorre o acontecimento 
revolucionário para o país que é o 25 de Abril. É nesse contexto 
que surge na aldeia o Projecto de Animação Socio-Cultural para 
mulheres rurais. Adelaide adere-lhe desde o início e todo o 
tempo do seu decurso se torna um tempo decisivo no seu 
percurso pessoal. Constitui-se um grupo de mulheres na sua 
aldeia, que mantém uma inter-relação forte com as animadoras 
do Projecto, residentes em Coimbra, e posteriormente com 
outros grupos de mulheres enquadradas pelo mesmo Projecto. 

É ao longo desses anos que muitas das suas intuições e 
preocupações interiores vieram a exteriorizar-se. É o tempo da 
descoberta do valor da inter-relação e do apoio mútuo. É o 
tempo de grande iniciativa e de envolvimento em acções de 
natureza social e cultural na sua aldeia. É ao longo desse tempo, 
e nesse contexto, que é convidada a participar num programa de 
televisão, a nível nacional, sobre a situação das mulheres e que, 
mais tarde, vem a publicar um livro de poemas. 

A coincidir com o aproximar da termo do Projecto há  a 
sua decisão de iniciar um trabalho de colaboração com o marido, 
no âmbito dos Seguros. É um trabalho a realizar na sua aldeia, a 



partir do local de residência, sem horários fixos e com grande 
autonomia. Para aí continuar é-lhe exigido um maior grau 
escolar. 

Aos quarenta anos decide então regressar a escola. Para 
além do 6Q ano de escolaridade ( 2Q ano do Ciclo Preparatório) 
que lhe era exigido pelo trabalho, decide frequentar mais três 
anos lectivos, tendo assim completado o 9-0 de escolaridade, 
no regime nocturno. A escola que frequenta situa-se noutra 
localidade, obrigando-a a uma deslocação diária de cinco 
quilómetros. 

No termo do gQ ano, dada a fase da vida em que se 
encontram os filhos, decide, de novo, interromper os estudos. 
Está nesta situação desde há um ano. 

Os filhos têm, actualmente, 24 e 17 anos. O mais velho, 
rapaz, que já concluiu o Curso de Geografia na Universidade de 
Coimbra, está a iniciar a sua vida profissional como professor do 
ensino secundário. A mais nova, rapariga, frequenta actualmente 
o 12Q ano, na  área de Humanísticas. Ambos residem, 
actualmente, por razões de trabalho ou de estudo, na Figueira da 
Foz. 

O marido é empregado de escritório numa pequena 
fábrica de arroz, situada na aldeia onde residem, tendo um 
horário e ritmo de trabalho que, muitas vezes, o ocupa até por 
volta da meia-noite. 

Para além de ter a responsabilidade de toda a gestão e 
trabalho doméstico, Adelaide continua a partilhar, com o 
marido, o trabalho ligado a Seguros, assegurando, 
nomeadamente, parte da escrita necessária. Cultiva ainda o seu 
quintal e cria alguns animais, de modo a daí tirar o 
complemento necessário para o consumo familiar. 

Actualmente, além de ser a proprietária da moradia em 
que habita, na  aldeia de Gatões, possui igualmente um 
apartamento na cidade vizinha Figueira da Foz. 

O que podemos verificar, na sua história de vida, é como 
que contrapondo-se a uma fraca mobilidade geográfica (ver mapa 
da região), a existência de um percurso caracterizado por uma 
enorme mobilidade espacial/interior, o que lhe vai permitir uma 
gestão cada vez mais rica em complexidade desse seu espaço de 



inserção social, onde ela se descobre e re-descobre, tomando-se 
capaz de se reconhecer também numa relação ampla ao mundo. 

Para uma melhor apreensão da zona geográfica onde se 
move, apresenta-se um pequeno mapa que dá conta da região 
espacial onde tem circulado ao longo da vida. 

MAPA DA REGIÃO 
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CAP. IV- O PERCURSO DE AUTOFORMA@O NO 
PERCURSO DE VIDA - QUADRO DE LEITURA 

A análise do "corpus" em presença vai ser realizada 
através da análise de conteúdo, numa abordagem qualitativa. 
Mais  do que estudar a frequência da aparição de certos 
elementos da  mensagem, em que se  funda a abordagem 
quantitativa ( I ) ,  recorrer-se-á a um "procedimento mais 
intuitivo, mas também mais maleável e mais adaptável" (2), 
considerado mais adequado a problemática desta investigação. 

Para além de analisar o conteúdo manifesto (3). importa 
identificar igualmente as mensagens latentes(4) e inferir 
conhecimentos (5) de modo a prosseguir a tarefa central que é 
desvendar e compreender o sentido do conteúdo presente (6). 
obtido no contexto de inter-acção oral. Para isso, torna-se 
fundamental construir instrumentos pertinentes, tanto em 
relação ao "corpus" em presença como em relação a 
problemática da investigação (7). 

A preocupação dominante foi então de começar por 
realizar um movimento de vai-vem frequente entre a leitura do 
que está expresso na narrativa e a procura de um quadro de 
leitura que permitisse a sua estruturação. 

Assim, numa leitura flutuante (8) constatamos que o texto 
em presença é atravessado por elementos descritivos de factos 
ocorridos ao longo d a  vida da  Adelaide emergindo 
simultaneamente, e de forma clara, a reflexão que a Adelaide faz 
hoje, a posteriori, desses mesmos elementos. 

Tendo essa leitura subjacente, procedeu-se então a uma 
re-leitura da narrativa, página a página, registando-se quer os 
factos aí descritos quer os elementos de análise e reflexão que a 
Adelaide introduz na  sua narrativa. Foi deste modo que se 
processou a abordagem do texto, que conduziu a opção de 
analisar o seu conteúdo através de diferentes momentos, 
constituindo-se assim a análise do Dercurso de autoformacão da 
narradora por etapas sucessivas. 



Em primeiro lugar proceder-se-á a elaboração de um 
quadro que evidencie os factos significativos enunciados pela 
Adelaide na sua narrativa permitindo assim olhar globalmente o 
percurso de vida da Adelaide e reconhecer os marcos que o 
atravessam e as etapas que se prefiguram. 

Em segundo lugar pretende-se evidenciar a estrutura do 
percurso de autoformacão no contexto do seu Dercurso de vida. 
Inspirada no modelo de H. Desroche - "Lautobiobraphie 
raisonnéeW(9), nomeadamente num dos seus instrumentos, a 
bioscopia (9) - foi construída uma grelha de análise, utilizando 
algumas categorias que explicitarão a natureza dos factos atrás 
enunciados. Um sistema de setas permitirá visibilizar o sentido 
das influências desses factos no processo de autoformação. 

Seguidamente será construída uma nova grelha, 
utilizando as mesmas categorias da grelha anterior, com o 
objectivo de explicitar a ref lexão que a Adelaide faz 
retrospectivamente, a ~ a r t i r  do hoie, do seu próprio percurso. 

Sempre que se proceder a referências a história de vida 
da Adelaide, a citação será identificada, entre parêntesis, pelo 
símbolo (HV) seguido da página onde se encontra na narrativa. 

1. Factos sirmlfi&vos do ~ecurso de vida de Adelaide 
es e t a w  da sua v i a  

A história de vida vai ser utilizada como terreno onde se 
inscreve o processo de autoformação. Importa por isso 
estruturá-la de modo a melhor compreender, numa fase 
seguinte, o percurso de autoformação. 

Assim, de modo a tomar mais evidente o percurso de vida 
d a  Adelaide construiu-se um quadro que indicasse 
cronologicamente os factos por ela referidos e que ocorreram no 
decurso da sua vida. 

Verifica-se que esses factos são de natureza diferente. A. 

Moles, cuja categorização foi utilizada por G. Pineau (10). 
distingue qua&o tipos: Acção, transacção, interacção e 
acontecimento. A é considerada como a "modificação 
efectuada pelo sQjeito sobre o seu meio envolvente"; a transacc- 



é a "acção conducente a uma relação entre dois seres humanos 
ou entre estes seres humanos e um organismo"; a interaccão é a 
"acção que intervém, modifica e perturba outras acções em 
curso, independentemente destas"; o acontecimento é definido 
como a "acção exercida pelo meio envolvente sobre o sujeito, 
podendo ser de natureza mais ou menos imprevisivel" (1 1). 

Numa primeira abordagem consideram-se simplesmente, 
de um lado, os factos que nascem prioritariamente, ou em 
absoluto, do universo exterior ao sujeito, provenientes de forças 
externas - acontecimentos; do outro lado consideram-se os que 
têm a sua origem na iniciativa do sujeito, exigindo assim a 
mobilização das suas forças internas com vista a provocar uma 
resposta ou uma modificação do seu contexto - accões. 

É na relação entre estas duas forças que se joga o papel da 
Adelaide e se vai desenhando o trabalho que ela vai realizando de 
interiorização das forças exteriores e de exteriorização das suas 
forças interiores, de onde emerge o seu próprio processo de 
autofonnacão. 

A primeira constatação a fazer é a de que alguns dos 
acontecimentos ocorridos se tornam marcos no seu itinerário 
de vida. Podem mesmo ser considerados como acontecimentos- 
chameira, na medida em que provocam ruptura com o tempo 
até aí vivido, delimitando períodos no seu percurso de vida. São 
esses acontecimentos a ruptura com os estudos, o casamento e 
posterior mudança de aldeia, o início do Projecto de Animação 
Socio-Cultural, no contexto do 25 de Abril, e consequente grupo 
de mulheres, o regresso a escola e, finalmente, o recente 
abandono do prosseguimento dos estudos. 

De facto, cada um destes acontecimentos vem provocar 
alteração no modo de vida dominante até a sua ocorrência. Até 
ao abandono dos estudos é o tempo da infância e a frequência da 
escola primária. Segue-se o tempo da adolescência, marcado 
pelo namoro e dominado pelo trabalho assalariado rural. O 
casamento e consequente mudança de local de residência fá-la 
romper com o trabalho no campo e centrar-se totalmente na 
vida familiar. O aparecimento do Projecto provoca grande 
mudança na sua vida e condu-la a alterar a gestão do seu tempo 
ao voltar-se fortemente para a aldeia e para o envolvimento em 



múltiplas acções e responsabilidades fora do quadro familiar. O 
regresso a escola marca uma nova etapa que corresponde a um 
abandono progressivo das múltiplas actividades em que se tinha 
implicado para tornar dominante o voltar-se para si-própria e 
para a prioridade dos estudos. O recente abandono dos estudos 
condu-la a um recentrar-se em si-própria. 

É interessante notar como estes acontecimentos ocorrem 
com um intervalo de cerca de dez anos, desencadeando 
períodos de duração semelhante. A excepção é o recente 
abandono da escola que, de facto introduz uma alteração 
significativa na sua vida exterior mas que, interiormente, se situa 
na continuidade da opção anterior de se centrar mais em si- 
própria. 

É interessante verificar como provocam e/ou inter-agem 
com acções cuja ocorrência se situa nesse momento ou se 
desenrola ao longo de todo um período, 

Evidenciam-se, assim, períodos estáveis onde a sua vida 
de algum modo se consolida, e tal como Levison os caracteriza 
(12), no contexto dos quais são feitas escolhas firmes onde se 
reconstrói a estrutura da vida realçando-a no seu próprio 
interior. 

Podemos, então, identificar os  períodos que 
correspondem a infância, adolescência, jovem adulta, adulta e o 
que se designa por maturidade I e 11. 

1 Quadro 1 I 

Ao procurar situar um pouco melhor a natureza dos factos 
descritos, verifica-se que ocorrem em espaços/tempos que 
poderão ser categorizados em termos de privado, de público e 
de uma zona entre-dois, espaço/tempo semi-privado, semi- 
público, zona de transição entre os dois universos referidos, 
onde, de algum modo, ambos co-existem. 

Espaços/tempos privado e público na medida em que são 
geridos por lógicas e regras diferentes. O privado, em que 
primam a intuição, a emoção, o sentimento; o público, mais 



Factos 

Cronologia \ Acontecimentos 

) nascimento Adelaide 1 
cckflitos familiares 

pai bate mãe 

entra na escola 

deixa escola 
ruptura C/ estudos 

I muda aldeia 3 ) ~ a s é  

i l Q  filho 

29 filha 

com 

25 Abril 
; Projecto 

termo Projecto 

envolve-se 

trab 
- 

regresso Escola 

trombose pai 

fiihos deixam casa 

Acções 

bate no irmão 

estuda escola primária 

pede continuar escol 4-1 
I& 
namoro 
questionamento diferenciação sexual 

dificuldades comunicação 
Bmol com wtms 

cria e educa filhos 

questão vacas leiteiras 

envdvimento acções 
comunicaçáo activa com outros 
toma a palavra 
escreve 

a a  
mr programa TV 

I pu blicação livro 

4 deseja outra coisa I 

Estudos 

borda a toalha 
interroga-se sobre toda 
a vida 



atravessado por relações de competitividade, de agressividade, 
de racionalidade (1 3). 

É tendo estes dados em conta que o quadro anterior é 

retomado, originando o quadro 2. 

2. Estrutura do Dercurso de autoforma@o 

Depois de procurar visibilizar o percurso de vida, importa 
aí evidenciar o percurso de autoformação. É nesse sentido que 
se procurou construir um novo quadro, na continuidade dos 
quadros anteriores. 

Em referência aos espaços/tempos já  utilizados 
consideram-se então situados no espaço/tempo privado os factos 
que se referem a si-própria, como o mais privado do privado do 
sujeito, e ainda a família de origem e a família que funda. 

São considerados como espaço/tempo público os 
espaços/tempos instituídos, neles se incluindo a Escola, o 
Trabalho, os contextos socio-culturais e o País. 

Situado no entre-dois, a sua aldeia, um espaço/tempo 
inter-face entre o privado e o público, por isso mesmo lugar 
fundamental de troca, e que é o contexto onde se inscreve 
quotidianamente a vida da Adelaide. 

Assim se constrói uma nova grelha que se inspira no 
modelo de H. Desroche, "L'autobiographie raisonnéee", 
nomeadamente num dos seus instrumentos denominado 
bioscopia. Segundo Desroche, a autobiografia reflectida socorre- 
se de quatro instrumentos que são a 'bioscopia' - uma espécie de 
radiografia do percurso narrado - o 'projecto' - evidenciado 
heuristicamente a partir do que é enunciado - o 'plano' - que 
procura interligar bioscopia e -heurística num retrato que 
permita objectivar essa inter-relação - e, finalmente, a 'carta 
aberta' ou 'texto livre' - solicitado ao sujeito de modo a ele poder 
exprimir-se na primeira pessoa (14). 
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A bioscopia sugerida por Desroche permite a elaboração de um 
perfil. Numa atitude livre de qualquer submissão a esquemas 
rígidos, parte da organização do espaço numa folha de papel, 
onde se vão inscrevendo diferentes dados - datas que são 
indicadores da idade pessoal e dos factos referidos, configuração 
familiar, informações várias sobre os estudos formais e náo- 
formais realizados e as actividades quer sociais quer 
profissionais. Procura-se então estabelecer correlações 
pressentidas e esboça-se a 'flechagem' que evidencia a s  
interferências ou interfaces entre elas (15). 

É assim que a bioscopia vai permitir "assinalar, discernir, 
correlacionar propensões, virtualidades, potencialidades, 
competências" (16) que, no caso de Desroche, vai permitir a 
explicitação de um projecto. Isso é evidenciado pela "flechagem" 
vertical ou transversal que permite notar "as densidades que se 
agregam, as complementaridades que se afirmam, as  bifurcações 
que se interrogam, os impasses que se fecham, as veleidades 
que se excluem, as constantes que se repetem, as experiências 
que se acumulam, a s  aquisições que se ampliam ou, pelo 
contrário, os a-margem que se diminuem, os sistemas de 
aspirações e seus objectivos, os sistemas de constrangimentos e 
suas limitações"(l7). Importa assim analisar maduramente o 
esboço construído e considerar "tanto as continuidades 
reveladas como as descontinuidades evddentes"(l8). 

No nosso caso pretende-se evidenciar a estrutura do 
percurso de autoformação. Por um sistema de setas vai 
identificar-se o sentido das ocorrências dos diferentes factos 
podendo, deste modo, verificar-se como ocorrem em si-própria, 
no sujeito. Esse espaço/tempo, o mais privado do privado, é o 
lugar onde emerge e se desenvolve afinal o processo de 
autoformação do sujeito. 

Pelo sentido das setas podemos concluir que, se na  
infância o que a Adelaide vive em si própria decorre do exterior, 
progressivamente se  inverte a origem da  iniciativa dos 
diferentes factos. 

Começa deste modo, e através deste quadro, a ser 
evidenciada a articulação entre a narrativa presente e a 
problemática desta investigação, visibilizando-se, pelo sistema 



de setas, quer a emergência quer a própria estrutura do 
percurso de autoformação. 

1 Quadro 3 1 

No quadro seguinte é apresentada toda a informação dada 
pelas grelhas anteriores permitindo-se assim uma leitura mais 
global da estrutura do Dercurso de autoformacão no contexto do 
seu Dercurso de vida. 

A coluna que se refere ao espaço/tempo mais privado, ela- 
própria, possibilita a identificação do percurso de autoformação 
na medida em que é possível verificar como a Adelaide vai 
constituindo e construindo a sua forma. É nesse espaço que se 
vão evidenciando quer as sensações pessoais, quer a consciência 
do que vai vivendo, possibilitando-se assim o reconhecimento de 
como o sujeito se vai autorizando (19) a ser cada vez mais sujeito 
da produção da sua própria forma. 

1 Quadro 4 1 

3. O re-encontro do sentido. hoie 

"La vie devance toujours l'explication 
que l'on peut en donner, c'est 
toujours après coup qu'il est  
possible d'analyser et on peut même 
dire que c'est de ce décalage que 
l'on vit." 

M. Maffesoli (20) 

De modo a completar a informação anterior, foi 
construída uma nova grelha com as mesmas categorias da grelha 
anterior mas qce, para além dos factos indicados pela Adelaide 
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permita explicitar a reflexão que a Adelaide faz, e o modo como 
olha esses factos, a partir do hoje. "Que eu hoje vejo mais 
evidente no meu passado"(HV,3), a f i a  ela própria. 

É, aliás, interessante verificar como a Adelaide começa o 
seu discurso situando-se no hoie. "Só que eu não posso começar 
a falar dum percurso, do passado, sem tentar situar-me neste 
momento"(HV,I). E a partir do agora que ela fala, para 
questionar o que vive no presente. Ao olhar retrospectivamente 
o passado - "Neste momento questiono já de outra 
maneiraW(HV, 11) - pode assim interrogá-lo - "Afinal o que é que 
eu f~?" - e relê-lo para projectar o futuro - "Sou uma pessoa do 

I 

futuro"(HV, 19). 
A fim de reforçar o carácter retrospectivo que se  

pretende com esta grelha, inverte-se o sentido da cronologia, de 
modo a reforçar, a perspectiva do presente. 

Na coluna que se refere a si-própria, dado que é aí que é 

evidenciado o processo de autoformação, as setas verticais fazem 
ressaltar o início e a duração de experiências que o sujeito 
reconhece como fundamentais para si-própria. Trata-de de 
temas repetida ou intensivamente abordados no seu discurso e 
que, confrontados, numa fase posterior, com o conceito 
operacional de experiência formadora, permitirão olhá-los como 
meios através dos quais se foi desenvolvendo e consolidando o 
seu processo de áutoformação. 

Transversalmente, as setas permitirão evidenciar a 
relação entre o processo de autoformação, realizado no mais 
privado de ~ i - ~ r b ~ r i a ,  e os espaços/tempos instituídos com que 
a Adelaide é confi-ontada ao longo da sua vida. 
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Estamos pois diante de uma série de dados da vida da 
Adelaide que se procuraram estruturar através dos quadros 
indicados. 

Nos quadros 1 e 2 evidenciam-se factos/charneira e 
períodos de vida que, de algum modo, contribuem para 
apresentar, de modo organizado, o percurso da  vida. É 
interessante notar como a ocorrência desses factos/charneira 
obedece a um certo ritmo dando origem a períodos que 
correspondem a um intervalo de cerca de dez anos. 

Em seguida, os dois quadros seguintes procuram pôr em 
relevo a estrutura do percurso de autoformação inscrito no 
próprio percurso de vida. 

Por último, o quadro 5 permite uma melhor apreensão da 
globalidade da  história de vida ao apresentar o olhar 
retrospectivo e globalizante da narradora permitindo assim 
introduzir a sua própria reflexão realizada no presente. 
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(1) Bardin (L), 1988, Análise de Conteúdo, p. 114. É 
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(18) ibid., p.60 
(19) O conceito de "autorização" é trabalhado 

nomeadamente por Robin-Perriat (R) que apresenta a seguinte 
definição: "autorizar-se é apropriar-se da existência pelo 
questionamento do quadro de referência da violência física e 
simbólica dos códigos dominantes e dos determinismos sociais, 
a partir da inteligência das situações". Citação in Orofiamma (R), 
1990, "Les corn~étences de 3ème dimension. ouverture 
professionnelle?Y, p. 71, nota 69 

(20) ~affekoli (M), 1979, La conouête du ~résent .  p. 95 



Conclusão da Sernuida Parte 

Esta segunda parte centra-se, fundamentalmente, na 
história de vida objecto de análise na presente investigação. 

Os critérios que presidiram a escolha da  narradora 
procuram evideinciar a sua pertinência em relação a abordagem 
da problemática da autoformação. 

Os dados foram recolhidos oralmente, num único tempo e 
num contexto de inter-acção entre a narradora e a 
investigadora, tendo a transcrição oral dado origem ao que é 
considerado como "corpus" da investigação. 

A históriaide vida assim narrada é apresentada em anexo, 
referindo-se aqui, de forma sucinta, o percurso da narradora de 
modo a situar no tempo e no espaço alguns dados estruturantes 
da sua vida. 

Procedeu-se a análise do "corpus" procurando, numa fase 
de tratamento dos dados recolhidos, evidenciar a estrutura do 
percurso de autoformação no contexto do percurso de vida. 
Obteve-se assi= material suficiente que possibilita uma nova 
etapa que nos conduz a sua interpretação tendo em vista uma 
melhor compreensão do processo de autoformação. 
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O PROCESSO DE AUTOFORMA@O NA HIsT~RIA DE VIDA 

Diante de um texto que traduz o percurso de uma vida - 
ou de longos e significativos segmentos de uma vida - e ao 
procurar evidenciar nela um percurso de autoformação, somos 
confrontados com uma árdua tarefa hermenêutica, que permita 
decifrar o sentido, mesmo se escondido, mas presente na  
narrativa. 

De modo a proceder a essa leitura interpretativa do texto 
com o objectivo de uma melhor compreensão do processo de 
autoformação, decidiu-se uma abordagem em três etapas. 

Em primeiro lugar, num primeiro capítulo, procurar-se-á 
explicitar a relação transversal (ver Quadro 5) que se desenvolve 
entre o percurso da Adelaide e diversos espaços instituídos nos 
quais ela está inserida evidenciando-se assim, como no contexto 
desses espaços, ela se vai apropriando e gerindo, "quer pelas 
continuidades reveladas como pelas descontinuidades evidentes", o 
seu processo de formação. 

Num segundo capítulo, procurar-se-á pôr em relevo, através 
duma leitura vertical do que ocorre no espaço que corresponde a si 
própria (ver Quadro 5), algumas das incidências que permitem 
identificar experiências que se tomam chave no seu percurso, a 
partir de um certo momento ou durante um tempo longo, 
tomando-se assim o que se chamarão experiências autoformadoras. 

Por último, num terceiro capítulo, pretende-se fazer 
ressaltar o modo como se constitui e desenrola o processo de 
autoformação, reconhecendo-se como um processo de 
transformação de perspectivas, gerado numa dinâmica conflitual. 



CAP. I - AUTOFORNIACAO E ESPACOS INSTITU~DOS 

Como matriz para evidenciar o percurso de autoformação da 
Adelaide, consideram-se como espaços instituídos, relativamente 
aos quais ela estabelece uma relação, a família, o trabalho, a escola 
e a vida pública. 

São espaços instituídos (1) na medida em que são contextos 
sociológicos que veiculam um sistema de normas e modelos, com 
um tempo cronológico uniformemente estabelecido e uma lógica 
imposta do exterior, relativamente aos quais os actores sociais são 
confrontados. É comum identificar o poder a ordem instituída, na 
medida em que tende a tornar-se produtora e reguladora de 
valores, tempos, normas e condutas dos indivíduos. 

No entanto, como afirma Crozier, o poder é tanto uma 
dimensão do instituído como do instituinte, o que permite ao 
sujeito não se tornar mero reprodutor do pensamento dominante 
mas capaz de iuestionar e de provocar a emergência de novas 
normas (2). Importa pois verificar como o sujeito toma consciência 
das relações de poder em presença e utiliza, de modo estratégico, 
a margem de liberdade que sempre existe. De facto, se é verdade 
que o contexto prescritivo exerce influência, desenvolve 
constrangimentos e condiciona os recursos dos actores sociais, 
igualmente podemos afirmar que ele nunca é inteiramente 
regulado e controlado, permitindo uma conduta que não é o mero 
produto mecânico da pressão exterior (3). 

O poder do sujeito reside, pois, na utilização da margem de 
liberdade de que dispõe, no sentido de assumir o poder instituinte 
criador de novas normas adequadas as suas necessidades e desejos 
e expressão da sua autonomia. Só nessa medida é possível afirmar 
que, em termos do processo de formação pessoal, o actor social 
pode tomar-se sujeito da sua própria forma. 

1. Autoformacão e 
"Sou muito adepta do núcleo 
familiar" ( H V ,  1 O) 

A família é uma instituição bem consolidada, com as  suas 
normas e regras claras e com um papel bem definido e forte no 
contexto social. 



No percurso da Adelaide essa instituição é vivenciada, ao 
nível do privado, quer através da sua família de origem quer da 
família que funda. 

A família de origem é o tipo de família tradicional rural, 
11 

família patriarcal em que existe clara diferenciação nos papéis a 
desempenhar. O pai tem um ofício, a mãe permanece em casa 
completando o orçamento familiar com trabalho em agricultura de 
subsistência realizado nas terras do casal. O pai é o senhor, 
"ditador", chefe da família, a mãe remete-se a sua condição de 
mulher "submissa" dependente do marido. Se ela assegura a 
orientação doméstica é ele quem toma todas as decisões, quem 
gere e controla todo o dinheiro (HV.38). 

Nalgumas situações o marido chega a bater na  mulher. 
Trata-se de uma relação de dominação, que se prolonga através dos 
anos, incluindo actualmente, na velhice, em que o marido é tratado 
pela mulher,na sua doença, como sendo, segundo a expressão da 
Adelaide, "um corpo de reiH(HV,37). 

A educação que procuraram transmitir seguia a mesma 
lógica, reproduzia o mesmo modelo, o que é ressentido pela 
Adelaide, nomeadamente, ao verificar o tratamento diferente que 
desde sempre é dado ao irmão e a ela, irmã. De algum modo tudo é 
preparado para perpectuar o mesmo modelo de família na  geração 
seguinte. 

No entanto a Adelaide foge a essa lógica. Diz que, pelo 
contrário, ihe faz desejar um outro tipo de família, o que se traduz 
na construção daWestabilidade familiar" e no seu forte investimento 
na vida do "núcleo familiar". 

Começa a preparar a "nova" família com o namoro. Ainda que 
se submeta as  regras habituais na sua aldeia - "havia as horas 
determinadas para namorar (risos)" (HV.5) - o namoro é marcado 
por um estilo de relação homem/mulher diferente do que 
normalmente acontecia, como refere na sua história - "Talvez 
porque eu já estava a viver de uma determinada maneira e a sentir 
e já a questionar um pouco a situação, as conversas a nível do 
namoro já eram muito baseadas 'mas por que é que terá que ser? 
Mas por que é que sou eu que sou obrigada a ir passar as 
calças?" (HV, 5). 



E de facto ela hoje pode afirmar como, contrariamente a 
relação de dominação, ela e o marido estiveram e estão "sempre 
um ao lado do outro"(HV,l). Vive assim uma relação de co- 
formação (4). 

N a  educação que dá aos filhos ela explicita como procurou e 
procura contrapôr-se à educacão que recebeu. "Vou tentar que os 
meus filhos falem, digam, dar-lhes oportunidade de eles-próprios 
dizerem aquilo que sentem e aquilo que queremW(HV,10). E 
constata, convicta, a diferença: "A diferença é tanta, tanta, tanta, 
que é quase inexplicável" (HV, 10). 

No entanto, ao longo do seu percurso ela toma consciência 
como essa educação não se processa de modo linear, simples, não 
confíitual. "Eles têm uma personalidade própria (...), a medida que 
vão adquirindo idade (. . .) eles vão-nos questionando (. . .) aquelas 
coisas que eles contestam, que eles não aceitam nos pais" (HV,2). 

De algum modo ela aqui reconhece como a relação 
pais/filhos envolve uma componente de poder, que ela tem de 
afrontar. Ao confrontar-se com tal facto, diz: "Mas afinal eu que 
estava convencida que tinha feito tudo tão bem!. . .". Está afinal a 
interrogar-se, a tomar consciência de si, a apropriar-se do 
processo que ela própria desencadeia. A sua família, os seus filhos, 
são para ela fonte de autoformação. 

Globalmente, na vida familiar é ainda interessante verificar 
que, se por um lado, ela desempenha um papel tradicional - é ela 
quem assegura e gere toda a vida doméstica e quem trabalha o 
quintal para assegurar o complemento do consumo familiar, como 
compete as mulheres - por outro lado, ela ultrapassa esse modelo. 

Desde logo revelando uma perspectiva crítica, que exprime 
em termos de hbmor, quando se atribui a si-própria, com risos, o 
epíteto de . Mais consistentemente o revela quando 

que vão contra os hábitos estabelecidos. 
quando "corta com o trabalho no 

desgastar, como acontece 
maioria das mulheres tem que 

tempo outro para si. Para 
ao que considera mais 
desejo, revela também 



capacidade de se apropriar do seu tempo pessoal, fundamental no 
processo de autoformação. 

A família é pois um espaço que lhe permite ir construindo 
as decisões pessoais com vista a assumir-se a partir de si própria. E 

espaço onde se vai elaborando e desenvolvendo a possibilidade de 
autoformação . 

I 

2. ~utofohacBo e Trabalho 
1 "A pessoa era educada e preparada para 

i ter um corpo para trabalhar" (HV,7) 
A primeira relação da Adelaide com o trabalho assalariado 

acontece quando ela é ainda criança, aos onze anos, na sequência 
do abandono da escola primária. Dos onze aos dezoito anos, idade 
do seu casamento, ela realiza esse trabalho. 

Podemos agora verificar como influenciou o seu processo 
pessoal e como provocou a sua reflexão. Começa a constatar e a ter 
consciência de que a querem educar para trabalhar. "A pessoa era 
educada e preparada para ter um corpo para trabalhar"(HV,7). 
Sente que há dimensões de si própria que lhe são amputadas: 
"Ninguém nos perguntava se sabíamos falar, se sabíamos dizer 
alguma coisa"(W, 7). 

O casamento leva-a a interromper esse trabalho e até quase 
ao termo do Projecto não tem qualquer actividade de tipo 
profissional. É 0 tempo em que se volta para os filhos, "o prazer de 
criar os filhos, de estar com os filhos"(HV.27). É posteriormente o 
tempo em que se implica e envolve em múltiplas actividades na sua 
aldeia. 

Olha para tal facto reconhecendo e assumindo a s  
possibilidades que a inexistência de uma vida profissional lhe 
permite. Apodera-se dessas potencialidades e constata que isso se 
deve ao facto de não ter continuado a estudar. Nesse caso teria 
tentado empregar-se (HV,27) e não teria tido o mesmo tipo de 
vida. r. 

~essoalrdente, confronta-se com as vantagens que daí 
retirou para si 'jprópria. "A liberdade com que eu fiquei de me 
movimentar deu-me um prazer enorme ..."(HV, 26) e de tal modo se 
apoderou de tal situação que pode mesmo afirmar: "Hoje, se 



voltasse atrás.. . continuava a escolher aquilo que tive" (HV,26). Está 
definitivamente qssumido o imperativo do seu abandono da  escola, 
está conquistado o tempo gerado pela ausência de uma profissão. 

Fá-lo também ao confrontar-se com a situação de outras 
mulheres que têm um emprego e que, segundo ela, não têm 
alternativas sociais para poderem fazer face, em particular, a sua 
responsabilidade de mães. 

De uma situação que se impôs ela apropria-se e assume-se 
como sujeito decisor. Também a sua relação com o trabalho, 
nomeadamente na  sua ausência, fortalece o seu processo de 
autoforrnação. 

No termo do Projecto - e do seu consequente forte 
envolvimento na acção - decide colaborar com o marido num 
trabalho profissional que realiza em casa e no contexto da aldeia 
em que reside. ;É aliás esse trabalho que lhe toma imperativo o 
retomar dos estudos escolares. Surge assim a necessidade que se 
alia ao desejo, longamente latente, de voltar a escola. 

Agora, rkconciiiada com o seu percurso em relação ao 
trabalho ela pode decidir o que quer e integrá-lo na globalidade da 
sua vida. 

3. Autofonnacão e escok 
"Hoje, se  voltasse a t rás  (...) 

continuava a escolher aquilo que 
tive... Não rejeito nada, nada, nada, 
o percurso que fiz"(HV.26) 

A escola! é reconhecida socialmente como um espaço 
onde se processa a educação formal, transmissora de saberes 
específicos e formalizados, lugar privilegiado de 
heterofonnação, 

A Adelaide frequentou normalmente a escola na 
instrução primária, o que correspondia a escolaridade 
obrigatória. O termo da 4Qlasse é uma experiência marcante 
para si própria uina vez que a vai obrigar a ruptura com a escola, 
dado não poder continuar a estudar. Interroga-se agora, no 
presente, sobre o porquê desse seu sofrimento, "por que é que 
eu chorei quand 3 saí da 4Qlasse, da escola, e pedi ao meu pai 
para ir estudar e chorei por não ir estudar, porque eu não tinha 



hipóteses, não tinha mesmo.. .?" (HV,6). Na  altura, obviamente, 
ela reage só instintivamente, chorando. Retrospectivamente, 
analisa o porquê, "porque isto também nos dava um estatuto 
diferenteW(HV,26) e "se calhar tinha tido oportunidade de 
conhecer outras coisas"(HV,26). 

Esse desyjo de estudar, de aprender, que corresponde a 
um desejo de aprofundar as coisas, vai-a acompanhando - "já era 
um desejo desdC sempre, o gostar de estudar, ou o gostar de 
aprofundar as coisas de outra maneiraV(HV, 18). 

Fora da escola ela tem, no entanto, consciência que vai 
progredindo na s u a  formação, nomeadamente com a 
participação no Projecto. Não uma "formação do saber 
adquirido"(HV,ll) mas uma formação ligada ao "prazer da 
descobertaW(HV,1 1). ao prazer d a  "nossa própria 
descoberta" (HV, 10). Situa-se claramente numa perspectiva de 
autoformação. ' 

Trata-se de uma descoberta de si mas, em simultâneo, 
de uma descoberta dos outros. "Sentir prazer ao descobrir a 
outra pessoa" (MV, 1 l), como se esse movimento de vai-vem seja 
condição da própria descoberta pessoal. 

Aprende que o que lhe importa é "não reagir com formas 
feitas"(HV, 1 1). ja conhecidas, mas "criar as suas reservas.. . para, 
com coisas inventadas" poder reagir "a partir do próprio 
euW(HV, 1 1). Começa assim a dar forma a um processo formativo 
a partir de si, contrapondo-se a um processo cuja iniciativa 
estivesse no exterior, próprio do regime de heteroformação. 

~ e c o n h e i e  que no Projecto foi uma formação que era 
"orientação na Gusca das raizes.. . das essências.. ."(HV, 18). Mas 
deseja também outras coisas, "falar francêsW(HV,18) e outras 
coisas mais. Queria, já nessa altura, fazer o segundo ano. Só anos 
mais tarde isso se concretizou e lhe é permitido. 

Esse desejo acompanha-a - "era um desejo" - e em 
determinado momento, "ao fim de bastante tempo", a 
necessidade surge - "houve uma necessidade de fazer o 2" 
anoW(HV,19) - e ela agarra a oportunidade - "surge essa 
oportunidade" (HV, 19) - para concretizar o desejo antigo. Não 
tanto porque isso fosse permitir realizar melhor a tarefa que lhe 
exigia o diploma - "precisei de ter o 2-0 para fazer um curso 



de formação de seguros ... O que é que eu sei mais, com o 2Q ano, 
depois de ter o 2" ano, para fazer esse curso de formação de 
seguros?"(HV,lJ9) - mas porque isso foi "o chamado 
alibiM(HV, 19) para voltar a escola. É que, "apesar do percurso já 
feito e da mentalidade e das revoluções que eu própria tinha 
feito, a mim pzópria e as  outras pessoas"(HV,20), lhe era 
exigida uma desinstalação muito grande, "...eu tinha que sair 
daqui todos os dias, as 19h, no inverno é de noite, e tive que ir 
para a Carapinheira, todos os dias, sozinha.. ."(HV,20). 

Feito o segundo ano, decide prosseguir "por vontade 
própria" (HV,20). 

Uma vez dado o primeiro passo, o caminho estava aberto. 
"Nessa altura também já foi fácil ... é chato chegar até aqui, 
começar, e agora não aprofundar um bocadinho mais o que 
comecei"(HV.21). É o desejo que vai conduzir a sua escolha 
seguinte, o desejo que, como afirma Bercovitz, é uma das fontes 
donde procede a motivação para a formação (5). 

Fá-lo, independentemente das críticas que lhe possam 
ser feitas, nomeadamente em casa, pelo filho (HV.20). É "a 
vontade própria' (HV.20) que a determina. 

Tem uma relação crítica com a escola. Consciente dos 
limites dos moddos aí adoptados, tira partido do que lhe pode 
acrescentar na sua aprendizagem. De algum modo é ela que 
conduz a sua formação, aproveitando o que outros decidem por 
e para ela. Reconhece o modo desadequado que é proposto, 
"senti que era uma escola para crianças"(HV,21), e manifesta 
que "gostava que fosse uma turma mesmo de adultos e um 
ensino mais virddo para aquilo que a pessoa sente, que é mais a 
necessidade"(HV.22). É crítica, igualmente, relativamente aos 
programas propostos, "por exemplo, a nível do português, 
gostava de desc~brir mais a língua, mais a escrita, e sente-se 
que (...) a gramática que a pessoa tem que estar a entupir-se 
com aquilo.. ."(IW,22). 

No entanto, não se assume na dependência dos outros. 
Face aos professores, assume-se como pessoa inteira - "tinha o 
a-vontade de falar, de dizer ..."( HV,21)-consciente dos seus 
saberes - "sobre um determinado tema dizer eu penso isto, eu 
penso aquiloW(HV,21). Relaciona-se com eles, por vezes mais 



novos do que ela, consciente dos problemas e dos limites que 
também têm - "ver, as  vezes, a aflição dele, porque é assim 
mesmo"(HV,21) - valorizando a relação que estabelece - "eu tive 
conversas giríssimas com o professor de português.. ."(Hv,22). 

Face aos ,colegas, quase todos mais jovens, muitos deles 
ainda adolescentes, assume-se ela como que heterofonnadora, 
na medida em que os estimula a pensar e a exprimir-se - "tu 
não falaste isto fporquê, por que é que não disseste, por que é 
que não fizeste sentir que ... por que é que...", porque "eu fazia- 
me impressão como é que eles se calavarn"(HV,21). 

A sua atitude de fundo é relacionar-se com o que a escola 
lhe permite de diferente relativamente ao que tinha 
experimentado no contexto do Projecto. "Eu digo-lhe que, isso 
ai é muito interessante, porque há um contacto que se faz 
também, diferenteM(HY,21). E nesse contexto, aproveitar o que 
pode para o seu próprio processo. "Porque é diferente tira-se as 
coisas positivas, claro; as negativas servem-nos também para 
ensinamentos"(HV,22). 

Frequenta a escola nocturna durante cinco anos, no 
termo dos quais decide retirar-se porque, como referiu 
posteriormente, considera que a situação actual, com os dois 
filhos fora de casa pela primeira vez, ihe exige, de novo, uma 
maior disponibilidade familiar. 

Globalmente, e retrospectivamente, depois de ter 
deixado de novo a escola, faz o balanço. "Fazendo o resumo do 
tal percurso, eu acho que foi mais importante, foi mais rico para 
mim, deu-me um prazer diferente, mas para além de ser 
diferente, melhor ... sinto que foi melhor para mim o ter feito o 
tipo de vida que eu fiz do que ter ido estudar"(HV,26). A 
reconciliação com a ruptura da 48 classe está feita. O 
constrangimento que provocou, talvez porque agarrado por 
dentro, tornou-se um recurso. "A liberdade com que eu fiquei 
de me movimentar deu-me um prazer enormew(...). Hoje, hoje, 
se voltasse atrás'eu não queria isso. Continuava a escolher aquilo 
que tive.. . Não rejeito nada, nada, nada, o percurso que 
fizW(HV,27). Pensa a partir de si própria, re-apropriando-se do 
tempo e da experiência que lhe foram dados viver. 



4. 
"Tudo queria fazer alguma coisa.. . 
tudo queria falar" (HV.36) 

No universo da vida pública da Adelaide há a considerar, em 
primeiro lugar, um acontecimento fundamental que acontece ao 
nível do país mas vai ter repercussões fortes ao nível dos cidadãos, 
nomeadamente na cidadã Adelaide. 

Trata-se da revolução do 25 de Abril que veio instaurar no 
país uma ordem nova ao estabalecer a ruptura definitiva com o 
regime político, ditatorial, em vigor no país. 

Esse acontecimento é ancorado num desejo popular latente 
na sociedade portuguesa e torna-se mobilisador de organização 
popular, suscitando a participação activa dos cidadãos aos 
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diferentes níveis, desde a organização do mais imediato do seu 
quotidiano até a sua intervenção a níveis mais globais em todo o 
processo de democratização da sociedade portuguesa. 

A Adelaide revela, no seu discurso, o desafio que tal 
acontecimento Lie provoca (HV.7). É talvez também por isso que 
reage desde logo muito positivamente a proposta do Projecto que 
respondia, por um lado, as suas preocupações mais interiores e, 
por outro lado, permitia a organização e visibilização de acções 
concretas na sua aldeia tornando-se desse modo possibilidade de 
participação no, movimento de democratização e mobilização do 
país. 

É neste contexto, da revolução do 25 de Abril e do Projecto 
como possibilidade de participação nessa mobilização geral, que a 
Adelaide começa a dar passos ao nível da vida pública até aí 
inexistente. 

Como veremos mais adiante, o Projecto é a zona de inter- 
face que lhe permite dar esse salto. 

Em primeiro lugar, as  exigências do seu envolvimento em 
diferentes activiiiades e acções de intervenção levam-na a ter de 
confrontar-se com poderes públicos ao nível da sua zona geográfica. 
É o que acontece, por exemplo, com a reunião havida com o 
presidente da câmara do seu concelho, Montemor-o-Velho, como 
ela refere na entrevista. 

De salientar, em seguida, dois acontecimentos fortes em 
que ela é protagonista e que revelam bem como se desenvolveu 



nela a capacidade de fazer face a dimensão pública da sua vida. 
Ocorrem, no entanto, em tempos bem datados, no âmbito de um 
percurso pessoal que lhe permite, a partir de certa altura, 
experimentar a ~.ossibilidade de se abrir para lá dos contextos mais 
imediatos e próximos do seu quotidiano. 

Um deles é a participação num programa de televisão 
(HV,35) sobre a situação das mulheres. Trata-se de um programa 
da responsabilidade de uma mulher escritora para o qual foram 
convidadas algu as mulheres de modo a darem o seu testemunho 
e a contribuire r com a sua reflexão. A sua participação torna-se 
possível pelo facto de estar envolvida no grupo de mulheres, no 
âmbito do Projecto. 

Mesmo se, posteriormente, a Adelaide se interroga sobre a 
sua capacidade em comunicar e a qualidade da sua intervenção, a 
participação nesse programa é, por si só, um marco fundamental 
na apropriação da dimensão pública da sua vida. 

O outro é a publicação de um seu livro de poemas 
(HV,34,35). De novo emerge do contexto do grupo e da reflexão 
que aí se processa. No entanto, aceitar que a sua escrita saia do 
universo privado e do universo semi-privado do seu grupo é um 
salto que a faz mergulhar no espaço público. Ela aceita, afinal, 
dizer-se e expôrkse num universo que ultrapassa o imediato e a 
projecta para universos desconhecidos. 

Parece-nos, pois, poder afirmar que no decurso do seu 
percurso a Adelaide se vai apropriando também da dimensão 
pública da sua vida. O processo de autoformação desencadeado no 
seu meio pessoal, se quisermos falar em termos do sistema pessoa, 
estende-se tarnbgm ao seu "environnement", quer o mais próximo 
e imediato, quer o mais longínquo e desconhecido. 

Os espaços instituídos, pela sua própria natureza, são 
espaços que privilegiam e reforçam o regime de heteroformação. 

A relação que a Adelaide estabelece com estes espaços 
revela o modo como ela neles se vai inscrevendo e de como vai 
abandonando o papel de mero objecto passivo e reprodutor das 



normas estabelecidas em favor do assumir de um estatuto de 
sujeito capaz de se apropriar desses espaços e de os gerir a partir 
de si própria. De espaços de heteroformação eles podem tomar-se 
e ser vivenciados como lugar de eco-formação e co-formação e, 
assim, de autofonnação. 

Nesse sentido é interessante notar a produção de tempo 
próprio que ocorre no contexto do modo dominante dos tempos 
instituídos. Nomeadamente, no que se prende com o Trabalho e a 
Escola, verificamos que a experiência de proximidade e 
afastamento que a Adelaide vive, lhe permite romper com a s  
dicotomias tradicionais tempo de trabalho/tempo de descanso, 
tempo formativo/tempo não formativo. Pelo contrário, o desenrolar 
do tempo toma-se para ela margem de manobra na apropriação de 
tempo pessoal, próprio, permitindo-lhe gerir a relação a esses 
espaços a partir de si própria e do seu ritmo pessoal. 

Também da vida pública a Adelaide se pode ir aproximando. 
Se, a partida, o seu mundo pessoal lhe é exterior e distante, ela 
descobre que pode intervir em zonas que, em princípio lhe 
estariam vedadas, porque produzidas e dominadas por outros. 

Globalmente podemos pois afirmar como, no decurso da sua 
vida, a Adelaide se vai apoderando dos espaços instituídos para 
deles retirar proveito em favor da sua própria autoformação. 



NOTAS 

(1) Crozier afirma que "o instituído é a autoridade 
estabelecida sob todas as forrnas", promovendo "uma relação de 
força e de dominação". Crozier (M), 1977, L'acteur et l e  
svsthème - Les contraintes de l'action colective, p. 23 

(2) ibid., p. 24 
(3) ibid., p. 25 e p. 39 
(4) Ver nota (91) de I, 1" parte 
(5) Bercovitz identifica como fontes donde procede a 

motivação para a formação: a necessidade e o desejo 
(nomeadamente o desejo e a curiosidade de saber), salientando 
ainda o papel que podem jogar diferentes formas de 
constrangimento. Ver Bercovitz (A), 1979, "Le savoir est dans le 
discours partage", in Education Permanente,ng49-50, p -86 



A narrativa pode ser 'lida', 'interpretada', de diferentes 
modos. Interessando-nos nós pela problemática da  
autoformação, somos conduzidos a uma leitura que evidencie os 
meios pelos quais a narradora se vai apoderando da  sua  
autoformação. 

Procurou-se assim, em primeiro lugar, explicitar grandes 
temas que emergem do próprio discurso e que são narrados 
pela Adelaide como sendo dimensões significativas do seu 
percurso. 

Em segundo lugar, confrontando-os com o conceito 
operacional de experiência formadora, verificaremos como são 
vivenciados pela Adelaide como experiências que se  tornam 
meios para o desenrolar do processo de autoformação. 

Salientados pelas setas verticais no Quadro 5, são 
identificados alguns núcleos temáticw (1) evidenciados pela 
própria Ade1a.de no seu discurso. Surgem, muitas vezes, em 
reflexão retrospectiva, permitindo a narradora, ao olhar para 
trás, atribuir sentido(s) que na  altura, possivelmente, não 
decifrava. A forma como o faz é claramente reveladora do seu 
contributo na apropriação do processo formativo. 

Este olhar retrospectivo, próprio do adulto porque tem 
um percurso e uma história onde mergulhar, é revelador da 
reflexão e da consciência crítica que o distanciamento da 
vivência pode fazer emergir. 

Essa consciência vai-se desenvolvendo ao longo do 
tempo, num movimento cardinal que inclui de cada vez as 
vivências anteriores, provocando re-ajustamentos e 
transformações no seu pensamento, nas suas perspectivas, na 
sua experiência quotidiana, na inserção social onde se inscreve 
a sua vida. 



Identificar-se-ão os seguintes temas: 1.1. A leitura, a 
palavra e a escrita; 1.2. A relação com os outros; 1.3. O 

investimento na acção; 1.4. A solidão. 
Neles se irá descrever o que é referido pela própria 

Adelaide. São e$colhidos ou pela frequência da sua ocorrência 
ou pela intensidade expressa no discurso utilizado, sendo assim 
pertinentes relativamente ao texto em presença e relativamente 
ao significado qpe têm para o processo de autoformação. 

1.1. A leitura. a ~alavra e a escrita 
"Não nos tínhamos apercebido 

do som, dos próprios sons que 
deitávamos para fora ... E descobrir 
esse som e dizer uma palavra, dizer 
outra e dizer outra.. ."(HV,8) 

"Assim como a pessoa começa 
a falar e a ouvir a voz começa a 
escrever" (HV, 13) 

Desta trilogia, a primeira das actividades assumida 
conscientemente pela Adelaide é a leitura. "Eu gostava de 
ler"(HV,G). De algum modo foi essa a resposta a obrigação de 
deixar a escola, que tanto a perturbou. É o gosto e a prática da 
leitura que, durante a adolescência, lhe faz reconhecer a sua 
diferença em relação as raparigas da sua aldeia, da mesma idade 
- "eu sentia uma diferença muito grande em relação a essas três 
ou quatro ..."( HV,G). São as leituras uma das fontes de troca com 
o namorado - "trocávamos livros"(HV,G). 

Retrospectivamente tem consciência de como a leitura 
teve papel determinante "na maneira de falar, de ver, de 
manusear . . . as palavras . . . mais a nível do pensamentoW(HV, 7). 

Relativamente a palavra constata como, a partida, a 
pessoa, e portanto ela própria, era educada para estar calada - 
"Ninguém lhe (perguntava se ela tinha vozU(HV,7) - o que 
significava não reconhecer o seu pensamento e o seu saber - 
"Ninguém nos perguntava se sabíamos falar, se sabíamos dizer 
alguma coisa. Perguntavam-nos e ra  s e  sabíamos 
trabalharn(HV,8). Trabalho que não reconhecia a pessoa que o 



realizava, afinal. "Não nos tínhamos apercebido do som, dos 
próprios sons que nós deitávamos para fora ..."(HV, 8). 

A partir de certo momento é-lhe possível "começar a 
ouvir a própria voz"(HV.8). Descobre a força da palavra, do seu 
poder de criar e de interrogar - "esta palavra cria reacções, 
questiona!"(HV,8) - toma consciência do "momento que isso ia 
criar"(HV,8). 

Um momento forte desta tomada da palavra prende-se 
com o facto de ter aceite participar num programa de televisão 
sobre as mulheres. Era-lhe pedido que dissesse a maneira como 
via e encarava a situação da mulher, nomeadamente naquela 
altura, no tempp "daquele burburinho a seguir ao 25 de Abril ... 
em que tudo queria falarH(HV,36). "Foi a parte mais 
loucaW(HV,35). Interroga-se hoje ao considerar que talvez tenha 
acontecido "não" ser capaz de fazer passar o meu próprio sentir 
por palavras, cá para foraU(HV,36). Mas o facto que permanece é 

que ela assume a sua  palavra, também ao nível público, 
alargando e ultrapassando assim as fronteiras do seu meio socio- 
cultural. 

Ora, como afirma Bercovitz, afrontar a linguagem para 
formular e explicar o pensamento é fonte de aprendizagem (2). 

A medida que toma a palavra sente a necessidade da 
escrita. "Assim como a pessoa começa a falar e a ouvir a voz, 
começa a escrever" (HV, 13). 

Fá-lo para extrair e aprofundar mais em si própria porque 
ao ler e reler o que escreve "eu própria encontrava coisas 
diferentes e já me questionavan(HV, 13), para clarificar e 
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arrumar ideias guardando-as na memória - "era uma maneira de 
deixar aquilo escritoW(HV,15) - para comunicar e se confrontar 
com outros - "era uma necessidade de fazer ver ... de eu fazer 
entender aquilo que eu entendia ... temos que demonstrar as  
outras pessoas como é que entendemos aquilo de que lhe 
estamos a falarn(HV,14) - para fazer passar a mensagem - "era 
uma maneira de fazer passar a mensagem, a mensagem que eu 
tinha" (HV, 14). 

A actividade da escrita culmina, e toma-se pública, no 
momento em que produz e posteriormente é publicado um seu 
livro de poemas, em 1981. Considera que esse facto se toma 
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possível porque nasce da cristalização do pensamento de "um 
grupo organizado"(HV,35) que, nessa altura "tinha poder 
económico"(HV,35) para tal. Reconhece como isso foi 
importante mas não só para si como para todo o grupo - 
"porque foi uma pessoa descoberta que foi posta a falar e ... até 
tinha coisas para dizer e conseguiu dizê-lasn(HV,35). 

A necessidade da escrita permanece e desenvolve-se. 
Toma-se um dperativo - "Aquilo fica a ferver de uma maneira 
.. . tem que sair!"(HV, 15) - sinal do questionarnento que a habita, 
da sua necessidade de " a r m a r  ideiasM(HV, 15). 

Sente evolução, diferença, "agora ... é totalmente 
diferente ... estou noutra fase ... a procura novamente do 
princípioW(HV,15). A procura do que "hoje. para mim, será 
lógico escrever"(HV, l5), do "que hoje é válidoU(HV, 15) porque 
"aceito e sinto a actualidade das coisas que escrevi, mas também 
já não é aquilo que me motiva"(HV.31). 

Continua a escrever poemas que são o jeito de se ir 
dizendo e de dar forma a sua forma. Se em 81 predomina um 
estilo mais militante - "Olhei a minha volta/ Alguém tem de 
arriscar" - já aí ,ela evidencia o desejo de se ir dando uma forma 
- "Olhei de perto em mim/ Teimei em sern(HV,34). 

Os poemas recentes centram-se mais na vivência interior 
e quotidiana. Também aí, e através dessa vivência, ela afirma 
"Nos mesmos caminhos encontrei/ a certeza do que 
sou"(HV,32). 

A tomada da palavra, oral ou escrita, é afinal para si uma 
libertação gerzndo um processo em que se  evidencia a 
consciência de si, um processo de autonomização e de 
afirmação de si própria. 

A escrita, nomeadamente dos poemas, continua a ser 
meio de se exprimir. de ir procurando a sua forma. de se ir 
dando uma fornia. 



1.2. A relacão com os outros 

f "A vivência sem partilha 
, reduz-nos tanto que nos anula o 

sentido da vidaV(HV,28) 
A relação com os outros, na adolescência, é referida pela 

Adelaide quando fala de três ou quatro raparigas da mesma 
idade. Refere-o para explicitar o seu sentimento relativamente a 
constatação das  diferenças de interesses existentes, 
nomeadamente no que se refere ao interesse pela leitura 

(HV,  6). 
Refere-se igualmente a sua experiência, mais tarde, de 

desinteresse pelo diálogo(HV,lO) dado considerar que aquilo 
que pensava "não encontrava eco nas pessoasW(HV,9), não se 
justificando, portanto, explicitá-10, "dizer essas coisas para fora, 
para question&, com quem e para quem ..."(HV, 9). 

Nesse tempo, de algum modo a Adelaide está ainda 
fechada em si, isolada. Mais tarde, ao "conhecer outras 
mulheres que sentiam as mesmas coisasW(HV,5), como que 
nasce uma força desconhecida, "a força que se ganha com o 
descobrir do apoio"(HV,S). 

Essa força e esse apoio desencadeiam uma mudança. Se, 
por um lado, e isso é chave para a Adelaide, é estimulada a 
descobrir-se, esse desejo vai de par com o desejo de descobrir 
o outro e contribuir para que ele também se descubra a si 
próprio."Há uma diferença que é, é o procurar a pessoa, o 
procurar descobrir a pessoa ... eu penso que aí está um bocado 
ligado a formação, a nossa própria descoberta"(HV,lO). Diz 
mesmo mais explicitamente: "À medida que ia descobrindo uma 
coisa em mim, eu queria tentar descobri-la na outra pessoa ... 
para essa pessoa também ser ela própria"(HV, 1 1). Os outros 
passam a ser lugar de descoberta "porque ao sentir prazer ao 
descobrir a outra pessoa.. . "(HV, 1 1) isso lhe traz prazer. 

Ganha lugar de relevo o grupo organizado de mulheres da 
sua aldeia, mobilizado pelas animadoras do Projecto, tornando- 
se mesmo um grupo de referência (3). O seu livro "foi possível 
graças a haver um grupo 
implicitamente 'o privilégio 

organizado"(HV, 35), reconhecendo 
pela força que daí veio pois "não 



acontece assim um grupo organizado como aconteceu.. . não 
acontece todos os dias.. ."(HV, 16). 

São as reuniões do grupo, as conversas com as mulheres 
ligadas ao grupo (HV,14) que a mobilizam para a escrita. E 
assim lhe estimulam o desejo de comunicação. "Era uma 
necessidade d e  fazer ver também as  pessoas com quem eu 
estava a lidar (...) era uma maneira de eu fazer entender aquilo 
que eu entendiaU(HV, 14). 

É no contexto do grupo que nasce também a necessidade 
e a possibilidade de acção e de intervenção organizada na sua 
aldeia. (Ver entrevista). 

O grupo como que se vai alargando. Torna-se-lhe 
fundamental "o relacionamento com toda a gente"(HV,29), 
tornam-se fundamentais os mais próximos, "os amigos que se 
encontram diariamente no CaféW(HV,29). 

Os outros, para além de lugar de comunicação tornam-se 
lugar de confronto. Confronto de ideias com outras pessoas para 
aferir da verdade do que pensa. 

Tal como' refere Mezirow, "é no processo de diálogo que 
tentamos compreender - aprender - o que é válido nas 
afirmações feitas pelos outros e tentamos alcançar validação 
consensual para as nossas próprias afirmações" (4). É o que a 
Adelaide diz quando afirma: "Eu descubro uma coisa mas, ao 
descobrir, eu não sei se estou certa se estou errada. Enquanto 
não fôr julgada e puser isso em questão, ser julgada por outra 
pessoa, ou outras pessoas ..."( HV,28). "Ao confrontar-se (a 
pessoa) sente como é positivo ou negativo aquilo que 
faz..."(HV,29). 

Essa descoberta e relação com o outro torna-se um 
imperativo qu& vem de dentro e permanece como uma 
exigência para o sentido da  própria existência. "Ao 
descobrirmos a nós próprios, sentimos a necessidade de ir ao 
encontro do otq'tro, porque a vivência sem partilha reduz-nos 
tanto que nos anula o sentido da vida"(HV.28). 

Os outros, a sua inter-acção com os outros, transforma-se 
numa experiência formadora. A Adelaide experiencia a co- 
formação. 



1.3. O investimento na accãq 
"Tive o envolvimento que tive( ...) a s  
coisas que se fizeram, os grupos, o 
trabalho mais de perto e mais 
envolvente" (HV.30) 

Reportando-nos a entrevista com a Adelaide no termo do 
Projecto, pode verificar-se que a participação nesse Projecto 
conduz a Adelaide, ou segue de par, com o seu investimento 
pessoal em acções colectivas que antes nunca tinha 
experimentado, fazendo-o de modo organizado a partir de um 
grupo de mulheres que se constituiu. 

Envolve-se assumindo responsabilidade na animação de 
reuniões de grupos de mulheres na sua aldeia, colabora no 
programa de alfabetização como animadora, toma-se leader na 
organização de acções com vista a responder a' algumas 
necessidades da sua aldeia, desenvolve actividade no contexto 
da Associação da sua terra em iniciativas de ordem mais 
cultural. 

As acções em que a Adelaide se envolve procedem e são 
referidas a um grupo, onde a reflexão tem um papel e a 
organização se decide. 

Permitem-lhe enfrentar, também pela primeira vez, os 
responsáveis municipais, pouco ou nada habituados a 
reconhecer iniciativa as mulheres, o que a desperta para a 
consciência e para o assumir da sua identidade feminina. 

O processo formativo assim se  vai desenrolando, 
possibilitando o envolvimento na acção e a sua reflexão em 
grupo numerosas aprendizagens, que a própria Adelaide refere 
na mesma entrevista. Como afirma Bercovitz, "para aprender é 

preciso fazer e não simplesmente dizer, agir e não 
simplesmente discursar sobre a acção (...). É fazendo e falando 
que as  nossas aprendizagens se estruturam e ganham um 
sentidoW(5). 

Passados 10 anos, na sua história de vida e relativamente 
ao seu investimento na  acção, a Adelaide refere esse 
investimento e afirma: "Tive o envolvimento que tive - as coisas 



que se fizeram, os grupos, o trabalho mais de perto e mais 
envolvente" (~v.30). 

O que vivencia ao longo desse tempo de grande 
investimento na  acção condu-la, mais tarde, a constatar: 
"...depois a pessoa, quando da por ela, estava metida em tudo e 
mais alguma coisa e quase sem saber para que lado é que se há- 
de virar"(HV, 17j. O envolvimento na acção torna-se excessivo, 
opressivo, como que a impede de viver a partir de si própria. 
"Entra-se num esquema tão opressivo (...), estar no teatro, ir 
para a igreja ou estar na  Junta  de Freguesia, ou estar a 
encabeçar todas essas coisas que fazem parte da estrutura duma 
comunidade" (HV, 17). 

A Adelaide toma-se critica. Diz também Bercovitz que "a 
acção deve ser submetida a critica"(6). De facto, se por um lado 
ela foi determinante no seu processo formativo, o seu excesso 
torna-se dominador. Por isso afirma a necessidade de sair desse 
universo porque não quer "cair demasiado dentro daquelas 
estruturas que depois nos vão açambarcar, nos vão 
domin ar..."(HV,, 17). Ela é conduzida a querer outra coisa. É 
conduzida a "fugir um bocado a essa estrutura comunitária e 
passar um bocado para além disso. Foi o desejo de outra 
coisa ..."( HV,18) , que se prende afinal com o desejo de ter o seu 
próprio espaço, de gerir o seu próprio tempo, de deixar 
emergir o seu próprio eu. 

Do constrangimento e do desejo procede então a 
motivação para a Adelaide se permitir outra experiência, se 
abrir a novas dimensões na sua formação, nomeadamente o 
regresso ao estudo na escola e um maior tempo para si própria. 
A acção foi formadora mas desencadeia desejo de ir mais longe. 



1.4. A solidão 
I 

"Sabe-me bem estar aqui em 
casa a noite, apesar de estar 
sozinha ... Estou a saborear o estar 
aqui quieta e a tentar, também a 
nível do pensamento, encontrar.. . a 
outra coisa que me vai fazer 
mexerW(HV,31) 

A solidão é uma experiência de ausência do outro(7). 
A Adelaide começa por experimentar a solidão como algo 

de negativo, expressão do isolamento face aos outros. "Sentia- 
me tão sozinha, tão sozinha, que levava-me mesmo a fugir das 
pessoasW(HV, 10). De tal modo que "ao passar por uma pessoa" se 
punha "a olhar para o chão, que era o que eu faziaW(HV, 10). 

Ressentia-o ainda negativamente na medida em que a 
impedia de estabelecer a comunicação - "...havia qualquer 
coisa dentro de mim. Mas esse qualquer coisa não encontrava 
eco nas pessoas"(HV,9). Experimentava a solidão porque o que 
pensava "não tinha razão de ser ..."(HV, 9) ainda que, na solidão 
interior de si própria comece a sentir, a discernir, a ter 
consciência que "tinha razão de ser dentro do próprio 
eu"(HV,9). 

De algum modo, de uma vivência que, a continuar, 
poderia tomar-se destruidora, ela passa a aproximação da via 
que a vai remeter para si própria. 

É possivelmente nessa sequência, porque "uma vez feita 
a familiarizaç'ão com o deserto, uma nova sociabilidade se 
criaW(8), que a contrapôr a esse tempo de isolamento e solidão 
interior a Adelaide atravessa, tempo mais tarde, um período 
de grande comunicação, de envolvimento, de investimento na 
acção. 

Recentemente ela vai de novo confrontar-se com a 
solidão. Mas agora de outro modo, pois vai tratar-se de uma 
solidão desejada e necessária para se distanciar do excesso de 
exteriorização que vivenciou e para dar espaço para se re- 
encontrar. A acção torna-se "num esquema tão opressivo, que é 

o ter de cumprirW(HV, 17) que lhe importa ir "tentando fugir .. . e 
continuar a ter a minha liberdade ..."( HV, 17). Surge-lhe "o 



i 

desejo de outra~coisa"(HV,l8) porque "depois a pessoa, quando 
I 

dá por ela, estava metida em tudo e mais alguma coisa e quase 
sem saber para que lado é que se há-de virar e sem conseguir 
também o seu próprio momento, continuar a ter o seu próprio 
momento, de saborear a descoberta ... de deixar muita liberdade 
ao meu poder criativoM(HV,17). Quer libertar-se, de algum 
modo, "sem cair demasiado dentro daquelas estruturas que 
depois nos vão açambarcar, nos vão dominar.. ."(HV, 17). 

A solidão toma-se um desejo e é assumida positivamente, 
como a expressão de um tempo de si própria, um tempo para 
se referir a si própria, um tempo de afirmação da singularidade. 

Conquista afinal o seu tempo pessoal. "Neste momento 
penso que estou, neste momento mesmo, estou a saborear, a 
saborear aquilo que eu, há uns anos rejeitava, que era o 
estart1(HV,30).  este momento estou a saborear o estar aqui 
em casa ... Há 27 anos que não bordava. Comecei agora uma 
toalha e, neste momento, está-me a saber bem estar aqui em 
casa, a noite, apesar de estar sozinha ... sou eu que estou aqui 
sozinha até a meia-noite. Mas, mas o que não quer dizer que eu 
não esteja bem. Neste momento estou a saborear o estar aqui 
quieta, o estar a bordar a toalha e... e tentar, também a nível do 
pensamento, encontrar, sei lá, a outra coisa que me vai fazer 
mexer ... Não posso dizer que é, que vou ficar satisfeita por 
estar aqui a bordar 1 ano, ou 2 ou 3 ou 4, não faço ideia 
nenhuma.. . Mas, neste momento, estou a saborear isto e estou 
bemU(HV,3 1). fl 

A solidão: toma-se experiência de formação. Ao assumi-la, 
a Adelaide "abre-se para a experiência de si-própria e das 
coisas" (9). está disponível para que "outra coisa" possa nascer. 
De facto, na solidão, ao ritmo do bordado e do silêncio, com 
uma serenidade que não ignora nem esquece, ingenuamente, as 
interrogações e a s  contradições sempre presentes no seu 
quotidiano - "Afinal o que é que eu fiz?"(HV,l) - está a Adelaide 
a tecer a sua vida. 



2. Emeriências formadoras 

Os temas1 identificados na narrativa da história de vida da 
Adelaide traduzem gxperiências vivenciadas pela Adelaide ou 
num período longo da sua vida ou atravessando mesmo o 
decurso de toda a vida. Essas experiências, somatório de 
múltiplas situações pontuais ora referidas ora implícitas no 
texto, pelo modo como foram vivenciadas, podem ser 
consideradas como experiências formadoras, meios do seu 
processo de autoformação na medida em que contribuirarn para 
"uma modificação consciente da sua forma" (10). 

De facto, a experiência pode não ser, necessariamente 
formadora. Como afirma Dominicé ela pode ser tanto "um 
fermento como um obstáculo"(ll). Se se tornar um hábito, 
pode estar na "origem de numerosos conformismos"(l2), 
tornando-se assim numa força con-formadora e mesmo de- 
formadora. No caso da Adelaide, se analisarmos o modo com ela 
a s  experiencia, podemos constatar que não é isso que se  
verifica. Nela, pelo contrário, vai-se desenrolando um processo 
que corresponde ao conceito de experiência formadora, 
reconhecendo-se como formadoras tanto a s  experiências "que 
alimentam a confiança em si e nos seus próprios recursos como 
as que alimentam o questionamento, as dúvidas, a s  
errânciasn(13). 

Trata-se, de facto, de gxneriênciq na medida em que 
corresponde a algo que "é conhecido não por ouvir-dizer, mas 
porque foi vivenciado, sofrido, partilhado com outros"(l4), 
permitindo reunir em si própria "conhecimentos pela tentativa, 
provação, erro e confirmação"(l4). 

A questão que importa agora colocar tem pois a ver com a 
interligação que se pode estabelecer entre experiência e 
formação devendo, para isso, proceder-se a um aprofundar 
prévio do próprio conceito de forrnacão emeriencial. 

J. Dewey alertou já para a importância da experiência no 
processo de aprendizagem, lutando contra uma concepção da 
educação demasiado virada para a assimilação de 
conhecimentos. Considerou-a segundo duas vertentes, a da 



experiência empírica, por tentativa e erro, e a da experiência 
reflexiva, através do método experimental (1 5). 

É n a  perspectiva desta segunda vertente que 
reconhecemos Kolb ao afirmar que há formação experiencial 
quando se desenrola "um processo ao longo do qual um saber se 
cria graças a transformação da experiência" (16). 

1 

Esse processo desenrola-se em quatro etapas que se 
podem ilustrar no quadro seguinte: 

- u v a  
A reflexiva 

experimentação 
OA- observação 

i 

1 

Fonnaçáo experiencial segundo Kolb ( 17) 

N a  concepção de Kolb há afinal um paralelo entre o 
processo de experimentação transferido para o funcionamento 
da aprendizagem de um adulto e a formação experiencial (18). 

Importa, também, salientar a s  duas  condições 
fundamentais apresentadas por Keeton e Tate para que se 
desenrole formação experiencial. Uma delas, que se estabeleça 
um contacto directo entre o sujeito e a situação, a segunda, que 
se  desenvolva a possibilidade de agir (19). Trata-se de 
reconhecer que a formação experiencial não é mediatizada pela 
intervenção de formadores, programas ou qualquer outro 
intermediário, antes tem a sua ênfase na reflexão que o próprio 
sujeito se propõe, possibilitando assim um re-investimento na 
sua vida. Supõe, afinal, que não basta atravessar as vivências e as 
experiências mas que importa deixar-se "confrontar com elas, 
integrá-las, atribuir-lhes sentido e re-investi-las na acçãoW(2O), 
o que implica também uma "actividade intelectual intensa". 



Referindo-se ao modelo de Kolb, Pineau afirma mesmo 
! 

que "o trabalho reflexivo que tira lições da experiência", ou seja, 
que dela retira sentido, põe em evidência "duas operações 
mentais: a preensão da emeriência, que implica as acções de 
apreensão e de compreensão de modo a permitir o apoderar-se 
da experiência, e a transformacão da ex~eriência, que implica 
as acções de interiorização psíquica e de exteriorização social 
de modo a tomar possível a sua transforrnação"(21). 

Tendo em conta estes diferentes contributos, 
consideraremos que há  formação experiencial quando se  
processa "uma formação por contacto directo e reflectidoN(22) 
em diferentes situações com que o sujeito é confrontado e que 
ele atravessa. 

Não refe&remos o conceito de experiência simplesmente 
a acontecimentos ou circunstâncias que surgem pontualmente 
na vida mas a vivências que traduzem a globalidade de múltiplos 
momentos e que se elaboram diacronicamente ao longo de um 
tempo da vida. 

Essas experiências/vivências são formadoras na medida 
em que, ao proporcionarem múltiplas transacções entre o 
sujeito e ele-mesmo, entre o sujeito e o "environnement", o 
conduzem a produzir a sua forma. Fala-se de transacção e não 
de inter-acção no sentido que lhe atribui Christine Josso, ao 
considerar que a transacção "revela uma intencionalidade que 
procura tomar forma quer ao modelar quer ao ser modelado 
pela variedade quase infinita das circunst$ncias da vida" (23). A 
transacção vai, pois, mais longe do que a inter-acção 
conduzindo também o sujeito, como afirma Pineau, a "re- 
encontrar as  próprias fontes, identificando recursos em si 
próprio e nas diferentes situações"(24). 

Ao experienciar e ao compreender por dentro estas 
transacções, ao compreender a sua vida, pessoal e social, a 
pessoa vai-se formando. Tomamos aqui compreensão no mesmo 
sentido que Dilthey lhe atribui, "um processo de busca e de 
formação onde a pessoa elabora um sentido para as suas 
vivências e experiências de vida"(25). A formação assume assim 
uma função que, em última análise, é uma "função de 



As experiências referidas anteriormente e vivenciadas 
pela Adelaide são experiências formadoras. Podem ser mesmo 
consideradas como experiências/meios que mobilizam o seu 
próprio processo de autoformação. 

São vivências que lhe permitem um contacto directo 
entre ela e ela-própria, entre ela e os outros, entre ela e o 
"environnement" . 

Os múltiplos momentos que dão corpo as experiências da 
tomada da palavra, da prática da escrita, da relação aos outros, 
do envolvimento na  acção, do encontro com a solidão de si 
própria, são contextos onde lhe é possível descobrir reservas 
em si e dimensões antes despercebidas nos outros e nas 
situações, possibilitando-lhe estabelecer transacções que a vão 
transformando e modelando no sentido da  emergência dela 
própria. 

Tal como estas experiências foram descritas, revelam 
como lhe vão suscitando um trabalho de reflexão permitindo- 
lhe que se vá apoderando, de modo cada vez mais consciente e 
lúcido, das potencialidades que encerram e do(s) sentido(s) 
antes desconhecidos e indecifráveis . 

Desse m'odo se vai autoformando. Apropria-se do seu 
"autos" na medida em que "assume simultaneamente o poder de 
dirigir a sua formação e produzir a sua forma, em situações 
sempre interactivasW(27), na medida em que assume a sua 
singularidade, na  medida em que estabelece "diferentes 
relações a si-prbpria, aos outros, as coisas, os três mestres da 
educação evocados por Rousseau"(28). 

A Adelaide assume também esse poder e essas relações 
apropriando-se' do seu ritmo pessoal, fazendo inter-agir o 
tempo cronológico e exterior com o seu tempo interior, 
produzindo uma temporalidade própria, pessoal, adequada a si- 
mesma. 

Ao partir da própria experiência - "...pela experiência, aí 
já falo na experiência adquirida" (HV,16) - ao ir transformando 



a sua  experiência em consciência {29) dá expressão a um 
processo de a<endizagem que torna a experiência em fonte 
privilegiada de conhecimento evidenciando assim uma nova 
concepção de saber. 

Não se tyata mais de um saber feito da acumulação de 
informações ou de um saber compartirnentado por disciplinas 
em que a dimensão cognitiva é dominante ou quase exclusiva, 
mas de um saber que atribui um estatuto a experiência, 
"religando os fenómenos biológicos, psicológicos, sociais e 
ambientais e o modo como estes fenómenos agem sobre a 
experiência indtvidual, política, social e cultural"(30). "Em vez 
de ser intermediária entre a teoria e a prática, a experiência 
torna-se fonte de conhecimento, fazendo parte do próprio 
processo de produção de conhecimentos", como afirma 
Dominicé (31). É a própria experiência que se toma criadora de 
saber (32), não ficando o saber isolado da própria relação do 
sujeito com o saber (33). 

Estas experiências, tal como a Adelaide as enuncia na 
história de vida, podem pois ser consideradas como meios de 
autoformação, gerando tempo pessoal, relação directa ao saber 
e permitindo lue ela se possa assumir como sujeito da  
produção de si própria. 
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CAP. iii - O PROCESSO DE AUTOFORN][ACAO 

Ao procurar compreender como se  constitui e como se 
desenrola o processo de autoformação, problemática central 
desta investigação, serão aprofundadas quatro vertentes. 

Em primeiro lugar verifica-se que da narrativa ressaltam 
alguns elementos que fundam o regime de autoformação de que 
a Adelaide se apropriou. Serão, pois, referidos uma vez que 
indicam o trabalho latente que favoravelmente conduz da hetero 
a autoformação. 

Em seguida explicitar-se-á o processo que vive a Adelaide 
no tempo charneira que, no seu percurso, instaura, de algum 
modo, o regime de autoformação. 

Em terceiro lugar procurar-se-á reler o percurso de 
autoformação como um processo de transformação de 
perspect ivas  recorrendo-se ,  nomeadamente ,  a o s  
acontecimentos-charneira identificados n a  estrutura do seu 
percurso de autoformação. 

Por último verificar-se-á como esse processo é 
atravessado pela presença de conflitos, portadores e motores de 
um dinamismo que atravessa a sua vida. 

1. Da hetero B autoformacã~ 

"Combler les lacunes, les creux, les 
déformations de I'heteroformation 
semble bien être le premier travail 
compensatoire de l'autoformation, 
préalable a tout autre plus créateur" 

G. Pineau (1) 

O primeiro trabalho de autoformação consiste em integrar 
o negativo, que importa assumir dialecticamente, como 
elemento intrínseco da realidade (2). 



Desde logo, no caso da Adelaide, importa reflectir sobre o 
acontecimento que é a sua ruptura com a escola primária (10 
anos). "Por que é que eu chorei quando saí da 48 classe, da 
escola, e pedi ao meu pai para ir estudar e chorei por não ir 
estudar, porque eu não tinha hipóteses, não tinha mesmo... por 
que é que eu quis isso e as outras não quiseram?"@W,6). 

Pelo que ela relata é óbvio que foi vivenciado como uma 
perda vivida muito interiormente. O modo como lhe reage, no 
tempo que se segue, permite-nos verificar como ela tenta 
transformar o sentido da própria perda sofrida. Até que ponto 
não é esta a "situação-origem"(3) do seu percurso de 
autofonnaçáo? 

Tratou-se de uma violência sofrida que obrigou a uma 
"deslocação da privação para a percepção de um outro estado 
mais evoluído, mas desconhecido, dos possíveis da pessoa", 
como afirma M.Moyse ao explicitar a importância da "perda" nos 
processos de crescimento e de diferenciação (4). 

Ao re-adaptar-se ela fê-lo de forma positiva gerando 
espaços e tempos construídos por si e para si. Pela leitura, por 
exemplo - "Eu gostava de ler. E lia muito, mesmo durante o 
namoro trocávamos livrosU(HV,6) - ela predispõe-se, em si 
própria, a um trabalho de autoformação (5). Ela reconhece 
mesmo como a leitura jogou um papel "importante, na maneira 
de falar, de ver, de manusear as palavras (...) mais a nível do 
cérebron(HV,7). 

Essa atitude bem como o questionamento do que se 
passava a sua! volta, das situações negativas com que é 

confrontada e que lhe querem impor, funda os cortes, as 
rupturas (6). com o regime de heteroformação - que não o corte 
com os outros! - indício do inicio do regime de autoformação. 
Por exemplo, em relação a sua  condição de mulher e ao 
constatar o tratamento diferente entre ela e o irmão, interroga- 
se, ainda adolescente "Mas por que é que terá que ser? Mas por 
que é que sou eu que sou obrigada a passar as calças (do 
irmão)?"(HV,5). 

Mas não fica por aí. Questiona também os esteriotipos 
tradicionais em relação ao modelo de mulher quando assume as 
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diferenças em relação as outras raparigas da aldeia. "Eu aí sentia 
uma diferença duito grande.. ."(HV,G). 

É neste contexto que pode ser encarado o episódio das 
vacas leiteiras (HV.24). A Adelaide não se  conforma com as  
normas sociais em vigor. Ela opõe-se e age de acordo com as 
normas interiores que fazem sentido para a sua vida. 

A mesma rejeição desses esteriotipos se revela quando, 
em adulta, regressa a escola apesar do filho ihe dizer "Para que é 
que você precisa disso? O que é que lhe interessa?"(HV,20). Ou 
ainda quando, diante da mulher que se sujeita(HV.30) ela 
valoriza o facto de demonstrar o "ser capazW(HV,30). 

De algum modo vai-se consolidando nela "uma 
sensibilidade e uma maneira de estar"(HV.4) que a predispõem 
para a autofordação. É essa "sensibilidade" que lhe suscita a 
"revolta" e gera "um querer diferente", como ela tão bem 
explicita (HV, 5). 

Já  em adulta apropria-se, de certo modo, d a  
heteroformação ao assumir-se como heteroformadora de outros. 
I'(...) era uma maneira quase de 'obrigar' as outras pessoas (...) 

Olhe eu escrevi isto e escrevi aquilo! E as pessoas tinham que 
ler.. ."(HV, 14). E realiza-o, sobretudo quando procura suscitar nas 
mulheres com quem convive, um processo autoformativo. "Fazer 
a outra pessoa falar para essa pessoa também ser ela 
prÓpriav(W, 11). "Ao sentir prazer ao descobrir a outra pessoa, 
esse prazer estava aliado talvez a inquietação que íamos criando 
na outra pessoa,: ao a outra pessoa querer descobrir ..."(HV, 11). 

2. A instauradio do reilime de autofonnac80 

oy: 
"A gota de aue hiz transborãar"(HV,5) 

A participação no Projecto de Animação Socio-Cultural do 
Graal, ele próprio desencadeado no contexto do 25 de Abril, foi 
a possibilidade de que muitos dos desejos escondidos ou apenas 
pressentidos pela Adelaide pudessem emergir. "Até aí havia 
qualquer coisa dentro de mim. Mas esse qualquer coisa não 



encontrava eco nas pessoas(. . .) mesmo para mim.. .(. . .) .Tinha 
razão de ser dentro do próprio eu, mas não tinha razão de ser 
para dizer essas coisas para fora(. . .)"(HV,9). 

O inicio desse Projecto foi "o despoletar de uma 
situaçãoW(HV,5). ,É que "o caso de conhecer o Graal, de conhecer 
outras mulheres que sentiam as mesmas coisas, claro, isso é a 
gota de água que faz transbordarW(HV,5), constata a Adelaide. 

Foi pois um tempo provocador e gerador de viragem, de 
uma transformação global de perspectiva, tendo-lhe permitido 
re-ler e des-ocultar o passado e, simultaneamente, dar-lhe 
impulso e projectá-la para o futuro. 

O Projecto, partia da pessoa - "Procuravam dar-nos uma 
determinada formação, orientação (. . .) era uma orientação na 
busca das raízes e das essênciasW(HV,18) - suscitando a 
elaboração coerente de perspectivas e o desencadear de um 
processo de autofonnação. 

Ainda que,> no seu ponto de partida, seja uma proposta no 
âmbito da heteroformação, é o que lhe permite estabelecer a 
ruptura consciente com a sua concepção em relação ao global da 
sua  vida. Passa do "viver para cumprir" ao "viver para 
descobrirt*(~~.9)! operando-se assim uma fundamental e radical 
transformação de perspectiva. "Penso que tudo surgiu a partir 
daquele momento" (HV, 13). 

De facto, é a própria Adelaide que na sua história o narra 
de forma bem explícita. Sente que "até aí havia qualquer coisa 
dentro de mim"(HV,9). Ao descobrir o apoio, ao re-conhecer-se 
noutras mulheres, emerge uma "mulher que se descobre a ela 
própriaM(HV, 7), passando a viver para descobrir. 

Antes, no' império da heteroformação, a educação tinha 
como objectivo viver para cumprir o que outros decidiam, "vivia- 

< 
se para cumprirl o que era determinado ... o que estava e aquilo 
que nos determinavamW(HV,9). Era o objectivo quer ao nível do 
país, quer ao nível familiar. E realizava-se pelo trabalho, o 
trabalho fisico que ignorava a pessoa, a sua voz, o seu falar, o seu 
pensamento, "ninguém nos perguntava se sabíamos falar, se 
sabíamos dizer alguma coisa. Perguntavam-nos era se sabíamos 
trabalhar e se o corpo respondia ou conseguia responder ao 
trabalho"(HV,8). 
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Depois a !reviravolta é enorme. O questionamento e a 
descoberta passam a ter direito de cidadania. Descoberta do 
som, da palavra pronunciada, do apoio mútuo. Diz a Adelaide: "A 

partir do momento em que a pessoa é capaz de questionar, é 
capaz de ouvir a sua voz, ou de fazer sair a palavra para fora de si, 
passa-se a viver Para descobrir. Aqui a diferença!" (HV.9). 

Está inaugurado um novo tempo, em que a pessoa é 

chamada a ser sujeito dessa descoberta e do processo que vai 
desencadear-se. Podemos afirmar que está instaurado o tempo 
do regime da autoformação no seu percurso, que se desencadeia 
e vai desenrolar segundo um verdadeiro processo de 
transformação de perspectivas. 

Interessante será ainda notar que estando o Projecto, e 
tudo o que implica envolvimento ao nível da aldeia, enquadrado 
no espaço/tempo semi-privado, semi-público, ele se  situa 
exactamente numa zona de interface, entre-dois, o que está de 
acordo com aquilo que provoca. Sendo uma zona de transição é 
uma zona muito rica, onde as trocas se podem operar. E no seu 
contexto que se inaugura o regime consciente de autoformação, 
é no seu contexto que vai ser possível a Adelaide a articulação 
entre o seu espaço privado e o espaço público até aí 
praticamente inexistente na sua experiência. 

A a u t o f o ~ a ç ã o ,  sendo a apropriação do poder de se 
formar, pode se,r encarada como um processo, assumido pelo 
sujeito, de transformação e integração da sua  experiência 
pessoal. 

Desenrola-se na medida em que uma atitude reflexiva e 
crítica sobre o "vécu" e a experiência suscita a elaboração 
consciente e coerente de novas perspectivas provocando deste 
modo a transformação de perspectiva. A produção e atribuição 
de sentido, na sua tripla acepção de sensibilidade/sentimento, 
significado e direcção, permite que se realize a integração da 
experiência. 



Esse proqsso de transformação de perspectiva (7) está 
presente no percurso de vida da Adelaide. O paradigma pessoal 
de compreensão de si própria, das  relações que vai 
estabelecendo com os outros e com o seu "environnement" vai 
sendo modelado segundo novos e diferentes critérios que 
nascem d a  interrogação, primeiro mais intuitiva e 
progressivamente mais reflectida, dos papéis que assume, do 
seu modo de estar, de olhar, de sentir, de pensar e de agir (8). 

Basta relembrar o modo como vivenciou as experiências 
que foram referidas no capítulo anterior e que são 
verdadeiramente reveladoras da transformação de perspectivas 
que em si se foi operando e desenvolvendo. 

Reportando-nos aqui simplesmente aos acontecimentos- 
chameira que delimitam os períodos da sua vida podemos 
constatar como nela se consolida progressivamente uma atitude 
norteada por critérios que se estabelecem cada vez mais de 
modo consciente e na coerência consigo própria. 

Ainda criança há a referir o acontecimento chave que é a 
sua ruptura com a escola (9), vivido quase instintivamente mas 
com consequentes implicações no seu modo de vida nos anos 
que se seguem. Aos dezoito anos vive o acontecimento do 
casamento que a conduz, dois anos mais tarde, a ter de deixar a 
terra natal. É de novo uma ruptura que lhe exige claramente a 
adaptação a uma nova situação. 

Afirma Mezirow a importância de "dilemas" - desafios de 
situações de trafisição com que a vida, especialmente do adulto, 
é confrontada - que não podem ser resolvidos fazendo apelo ao 
acumulado de informações recebidas ou a saberes rotineiros se o 
objectivo é desenvolver a consciência crítica (10). 

O Projecto de Animação Socio-Cultural, como já foi 
referido anteriomente, é um tempo de grande interrogação, de 
profunda descoberta, de apropriação de uma consciência crítica 
que gera uma alteração radical no modo como pensa e como 
passa a agi.. 

No tempo que considerámos ser já vivido em regime de 
autoformação, importa ainda referir dois momentos. Um 
primeiro, que se refere ao regresso a escola. Trata-se de um 
momento chave, convergência de dois movimentos distintos. 



Por um lado, a necessidade que impõe o trabalho de natureza 
profissional que quer realizar: por outro lado, a vontade de dar 
expressão ao desejo que nela tem vindo a crescer, de fazer algo 
de diferente e de aprofundar/estudar muitas coisas que até aí 
não tinha tido oportunidade. A decisão brota sobretudo desse 
desejo mas a necessidade torna-se o elemento facilitador da 
decisão a toma?. Podemos constatar como aqui se trata já de 
uma atitude reflectida que a leva a assumir papéis de forma 
crítica, consciente das alterações que se propõe para a sua vida. 

Um segundo acontece, cinco anos mais tarde, com a 
decisão de abandonar os estudos. Trata-se de uma decisão 
pensada, consciente, em que entram em jogo os interesses de 
outros, nomeadamente dos filhos, mas que ela assume de 
dentro, por inteiro, como decisão sua. É a sua perspectiva que 
determina a opção que realiza. 

Este processo de transformação de perspectivas, que 
exige interrogação, questionamento de si próprio, análise crítica 
do quadro pessoal de referência e dos pressupostos psicológicos 
e culturais que constrangem o modo como a própria vida se vai 
moldando, não acontece de forma linear implicando, muitas 
vezes, uma dimensão conflitual, patente igualmente no 
percurso/discurso da Adelaide. 

4. A autofonnac80: uma dinâmica conulltual 

"Gostaria de falar dos conflitos, dos 
conf l i tos ,  q u e  e x i s t i r a m  
sempren(HV,2) 

A autoformação ao definir-se como uma dupla 
apropriação do poder de se formar, ao situar no "autos" o 
centro desse poder, está a partida a contrapor-se a um poder 
da formação centrado fora do sujeito. Essa tomada de poder 
não se desenrola sem sobressaltos nem de modo natural, 
linear, harmonioso. 



Ao pôr em confronto forças de sinal contrário - as forças 
do interior produzidas progressivamente pelo sujeito e as 
forças do exterior, máximas no inicio da  vida, porque 
controladas pelos outros - gera-se numa dinâmica conflitual. 

Segundo o Dicionário de Psicologia, há conflito quando 
duas forças de sentido contrário se confrontam, quando há 
"luta de tendências e interesses"(l1). 

O conflito, que supõe competição, hostilidade, luta, está 
presente em toda a actividade social e humana, de tal modo 
que a sua análise é objecto central de estudo da sociologia 
contemporânea. 

Freund, um dos sociólogos que estuda o conflito presente 
nas relações sociais, nomeadamente na obra "Sociologie du 
conflit", defende mesmo que "a conflitualidade é inerente, 
consubstancial, 'a toda a sociedade" (12). Ao fazê-lo situa-se, em 
continuidade com outros sociólogos, como sejam Pareto e Max 
Weber, na oposição a perspectiva sociológica do século XU( que 
preconizava que uma melhoria e um crescimento no âmbito 
económico acarreteria, como consequência, o termo de todos 
os conflitos. Esta viragem no olhar sociológico reforça, pelo 
contrário, o papel fundamental desempenhado pelo conflito na 
sociedade, na medida em que considera que ele pode ser factor 
de regulação e de desenvolvimento das próprias relações 
sociais (13). 

Afirma Freund como a experiência humana e a história 
confirmam a presença de forças que rivalizam entre si. É da 
relação dessa$ forças que pode emergir movimento e 
dinamismo capazes de conduzir a novos patamares de 
"equilíbrio" e estabilidade, eles mesmo provisórios, em vista de 
novas mudanças. 

Os efeitos dos conflitos podem, contudo, ser  
contraditórios. I'or um lado, podem ser positivos, favorecendo a 
inovação e a criatividade (14). por outro lado podem ser 
negativos, sobretudo pela tendência que têm fechar sobre si 
mesmos, podendo tomar-se ilusórios e provocar o afastamento 
da realidade (15). 

De todo, o modo o conflito é "um dos factores 
predominantes da mudança e da mobilidade social"(l6), afirma 



Freund. Quer ocorra na  relação entre dois seres ou entre 
grupos sociais, o conflito é expressão do próprio dinamismo da 
vida, desempenhando o papel de um "princípio dinâmico" (17) 

capaz de contrariar as forças do conformismo, da passividade e 
da rotina. 

Interessa pois verificar como foi a Adelaide vivendo a 
experiência do conflito ao longo da sua vida de modo a 
evidenciar as implicações na apropriação do seu processo de 
autoformação . 

No percurso de vida da Adelaide há, desde cedo, o 
emergir da consciência da presença de interesses diferentes, 
por vezes opostos e geradores de situações conflituais. Ainda 
criança, ela confronta-se com a existência de conflito entre o 
pai e a mãe ao observar que "chegava a pontos que ... ele batia 
mesmo na minha mãe"(HV.36) - e ao constatar a submissão e a 
passividade da mãe - "com um pai ditador, com uma mãe que 
se submete a tudo quanto o homem quer, aquilo que ele diz, 
que ele determina ... sem conflitos, sem conflitos da parte dela 
porque não os gerava.. . "(HV,4). 

Começa também, ao dar-se conta das "diferenças que 
existem, o tratamento do irmão e o tratamento para a 
irmãW(HV,4), a experimentar uma relação conflitual com o 
irmão, "uma revolta que se vai acumulando, que vai explodindo 
aqui e ali" (HV, 4), e a reagir instintivamente, "vingando-se", 
"atirava-lhe um pau", "batia-lhe a falsa fé" (HV, 4). 

No termo da  infância, o próprio acontecimento do 
abandono da escola é fonte de conflito interior. Não se trata, no 
seu caso, de conflito provocado pela rejeição do modelo 
escolar; pelo contrário, é por haver uma idealização da escola, 
uma supervalorização do que lhe poderia trazer como beneficio, 
que gera na Adelaide o desejo, impossível de cumprir, de aí 
continuar apesar da evidência, e do sofrimento que lhe causa, 
de ter de a perder. 

Através da  constatação ou da  experienciação de 
tendências contrárias a que tem de fazer face ela vai, no 
entanto laboriosamente construindo e elaborando as suas 
normas próprias, de várias maneiras, mas de modo a agir 
segundo ela mesma. 

L 



Podemos referir, nomeadamente, como assume o modo 
de proceder diferente das raparigas da sua aldeia - "eu sentia 
uma diferença muito grande em relação a essas três ou 
quatro ..."( HV,6). O mesmo acontece no modo diferente, 
relativamente ao modelo considerado normal, como 
experiencia o namoro - "com o namoro já não era assim o 
chamado relacionamente normalW(HV,5) - e como isso lhe 
incentiva o questionamento dos modelos tradicionais de 
homem e mulher e lhe faz crescer a revolta - "Mas por que é 
que terá que ser? Mas por que é que sou eu que sou obrigada a 
ir passar as calças(do irmão)?" . . . "Isso criava a revoltaU(HV, 5). 

Em adulta vai consolidando mais o poder de agir segundo 
ela-própria, o que se gera, no entanto, em dinâmica conflitual. 
Nomeadamente é o que acontece n a  relação que vai 
estabelecendo com o pai. Confronta-se com as  suas atitudes em 
relação a mãe, mas sofre as  consequências. "O meu pai dehcou 
de falar para mim uns diasW(HV,37). Simultaneamente constata 
como é contraditória a reacção do pai face a si própria - "(o 
meu pai) ... é a pessoa que admira mais ... porque é quem 
sempre lhe fez frente, que o questionaW(HV,37). 

Ao agir deste modo, cada vez mais de acordo com as 
normas que esc~lhe e assume para si própria, ela vai rejeitando 
e libertando-se, num processo de transformação de 
perspectivas, das normas cuja raiz e origem estão na  infhcia e 
que, inclusivamente, são reforçadas pelas normas institucionais 
que regulam o modo dominante, heterónomo, do próprio 
funcionamento social. É deste modo que ela se vai debatendo 
com as forças opostas com que é confrontada, numa dinâmica 
positiva de transformacão e mudança. 

Isso não significa que os conflitos se atenuem na sua vida. 
Pelo contrário, ela constata como são imprevisíveis (18) e 
como continuam a atravessá-la. Por exemplo, é o que 
experimenta na  relação com os filhos. No sentido de actuar 
segundo a forma que considerava acertada, procura educar os 
filhos de forma bem diferente de como foi educada - "a 
diferença é t an ta ,  t an ta ,  t a n t a  que  é quase  
inexplicavel"(HV "aquilo que eu sentia ao ser educada 
pelos meus pais i10 que eu sinto do que quero ser para os 



meus filhos é uma diferença tão abism al... quase inexplicável 
(HV, 10). Ora, ' verifica como "os conflitos surgem na  
mesma ..."( HV,2), porque "é isso que eu sinto também em 
relação aos meus filhosn(HV,2). 

Mas não é só no espaço familiar que experimenta os 
conflitos. Experimenta-os igualmente na relação social com a 
sua aldeia. É sinal disso o episódio que conta relativamente ao 
facto de dever criar uma ou duas vacas leiteiras (HV.24). Face a 
situação de pressão, ela reflecte, interroga-se e toma a sua  
decisão pessoal. Ao romper com o hábito e a tradição 
inquestionável da aldeia confronta-se conflitualmente com o 
funcionamento social mas procura não ser ostensiva aceitando, 
por isso, "não poder explicar tudoW(HV,25). Contudo, ao não 
reproduzir esses hábitos há nela uma libertação das próprias 
leis económicas e políticas, do regime hetero, que regem a vida 
quotidiana. 

É no contexto da sua vida e das forças conflituais que aí 
se  geram que se inscreve o processo de autoformação, 
processo que é produto de um combate pela procura de novos 
patamares de sentido para a vida socio-pessoal, numa dinâmica 
pessoal de transformação de perspectivas. 

Ora, progressivamente, na relação de forças, as forças 
autónomas da Adelaide ganham a dianteira e "são elas que 
determinam a s  suas  próprias normas de compreensão e 
acção"(l9). Essas normas são muitas vezes de tendência 
contrária as do seu "environnement", elas próprias por sua vez 
reforçadas modo de funcionamento dominante dos 
espaços/tempos instituídos. Mas, de facto, "todo o encontro do 
vivo com o vivo é um perpétuo combate de produção de ordem 
pela destruição de uma outra ordem", como afirma G. Lerbet 
(20). 

A Adelaide tem disso consciência, nomeadamente 
quando afirma que a &mação pessoal enquanto mulher é uma 
conquista, exige uma luta. "Para mostrar a sua validade a pessoa 
tem de fazer alguma coisa para o demonstrar"(HV, 15) porque 
se a mulher não disser "eu estou aqui, eu quero fazer isto, eu 
sou capaz de fazer isto, sou capaz de fazer aquilo, quem é que 
vai dar oportunidade a essa pessoa?" (HV.16). Se o fuer, diz 



ainda a Adelaide, "depois a questão já é diferente ... depois aí já 

h á  uma luta diferente" (HV, 16). 
A Adelaide revela também consciência como essa 

dinâmica conflitual, o confronto de interesses e de poderes, é 

parte dum universo mais amplo. De tal modo que pode hoje 
constatar que os conflitos "existiram sempre ... a todos os 
níveisU(HV,2), gerados por relações de poder - "o senhor que 
mantém o poder em relação ao país, ao mundo, o poder que a 
pessoa quer ter, o poder do homem sobre a mulher, da mulher 
sobre os filhos, da mulher sobre outra mulherW(HV,2) fazendo 
desta constatação o ponto de partida da sua história de vida. 

O conflito passa agora a ser parte de si própria. Por isso 
agora se questiona a si mesma, sobre as opções que fez e as 
decisões que foi tomando. "Oh meu Deus, aflnal o que é que eu 
fiz? Se calhar foi tudo erradolW(HV, 1). Se, por um lado, se 
assume conscientemente como sujeito e autora do seu 
percurso, ao mesmo tempo uma atitude reflexiva e crítica 
conduzem-na a experimentar o sentido dos limites e a 
dimensão do trágico que lhe é inerente (21) na experiência 
humana. "O sentido dos limites e o sentido do trágico não 
fazem senão um " afirma Maffesoli (21). "O que os liga é a 
morte, esta realidade vivida e gerida todos os dias, parte 
integrante de todas as  situaçõesn(22). Nesta deambulação 
existencial, de que "se não conhece o termo e cujo desenrolar 
está sujeito ao aieatório e ao perigoV(23), o conflito é parte 
integrante e mesmo seu motor. 

A autoformação é um processo que o sujeito tem de 
conquistar, libertando-se progressivamente do regime 
dominante da heterofonnação. 

Para a Adelaide a "sensibilidade/ revolta/ querer 
diferente" (HV.5) são as etapas que lhe abrem caminho e que a 
predispõem para que em si se instaure, de modo consciente, o 
regime de autofonnação. 



É a participação no Projecto de Animação Socio-Cultural 
de Mulheres que lhe permite essa viragem radical passando, 
como ela afirma, do "viver para cumprir" ao "viver para 
descobrirn(HV,9). 

Este processo é um processo de transformação de 
perspectivas, atravessado por conflitos, que se desenvolve de 
modo cardinal na  medida em que, como afirma Lerbet, 
"permite a ordenação e a inclusão" (24). 

Cada novo tempo, cada novo dilema, cada nova 
aprendizagem, cada nova experiência, aumenta a variedade que 
abre para uma complexidade que favorece a disponibilidade a 
autoformação. A autoformação não é, no entanto, uma mera 
justaposição ou somatório de diferentes situações. Pelo 
contrário, mobiliza de cada vez o potencial anteriormente 
experienciado, o património anteriormente apreendido. 

A conflitualidade que é inerente a própria vida parece 
tornar-se motor d a  autoformação e reciprocamente, 
desenvolvendo, como ressalta no percurso da Adelaide, o poder 
do sujeito se ir produzindo a si próprio. 



NOTAS 

(1) ~ l n e a d  (G),  1983, Produire sa vie: autoformation et 
putobio~ra~hie,  p. 263 

(2) ibid., p. 263 
(3) As "situações-origem" são "as que podem colocar, mais 

ou menos profundamente, o crescimento e o desenvolvimento 
da pessoa no sentido da criação da sua vida", a b a  Moyse (M), 
1989, "Les expériences a franchir, la formation a qui perd 
gagne", in Education Permanente nQ 100- 10 1, p. 140 

(4) ibid., p". 138 
(5) "Re-adaptar-se, sem aquilo que foi perdido, significa 

bem conduzir, em si, um trabalho de autoformação", ibid., p. 
139. 

(6) Pineau, op. cit., p.84 
(7) ver ~ e s e  pp. 31-32 
(8) Mezirow (J) , 1989, "Personal perspective change 

through adult learning", in Ufelonp Education for Adulta, p. 196 
(9) Ver Tese, p. 131 
(1 0) Mezirow (J), 1978, "Perspective transformation", in 

Adult Educatioq, v01 32, nQ 1, p. 101 
(1 1) Dicionário de Psicologlâ, 1989, p. 66 
(12) keund  (J), 1983, h sociologie du conflit, p. 23 
(13) ibid., pp. 49-54 
(14) ibid., p. 118 
(15) ibid., p. 122 
(16) ibid., p. 123 
(17) ibid., p. 117 
(18) Freund afirma que o conflito não é previsível. 

Segundo este autor, os conflitos não se repetem, no sentido de 
que não se assemelham, de umas situações para outras, pois o 
contexto onde decorrem determinam as suas características. 
Ver keund,  ibic?. , p. 183 

(19) Pineau (G), op. cit., p, 86 



(20) Lerbet (G),  198 1, Une nouvelle voie ~ersonnaliste: 
le svstème-~ersonne, p. 146 

(21) Maffesoli (M), 1979, La Conauête du Présent p. 104 
(22) ibid., p. 104 
(23) ibid., p. 110 
(24) Lerbet (G),  1990, Seminário realizado na FCT no 

âmbito do Mestrado 



Conclusão da Terceira Parte 

Globalmente podemos pois verificar, nesta terceira parte, 
como se desenrola o processo de autoformação. Os espaços 
instituídos são, para a Adelaide, contexto onde se aprofunda, em 
oposição ao regime de heteroformação, a sua autoformação. Ao 
longo da vida vivencia algumas experiências de tal modo que se 
tornam para si verdadeiras experiências autoformadoras. 

Neste processo, a medida que se apropria do poder de se 
tornar autora da produção de si própria, evidencia-se o modo 
como ela vai produzindo tempo pessoal e como a experiência 
adquire um estatuto que enriquece a relação ao saber. 

Trata-se de um processo vivenciado como um processo de 
transformação de perspectivas, sincronica e diacronicamente 
atravessado pela experiência do conflito que se torna motor do 
dinamismo da sua própria autoformação. 



CONCLUSAO FINAL: 
PRODU@O SINGULAR DE SI-PR~PRXA 

"Olhei de perto em mim 
Teimei em ser" (HV,34) 

- ásica de Questao b investiqacão 

A autoformação surge, no contexto das actuais correntes 
de educação de adultos, como um dos processos mais adequados 
as exigências q le r  da sociedade contemporânea quer da  fase 
adulta da vida. 

Inscrevendo-se no contexto da globalidade da vida rompe 
com a dicotomia espaço-tempo formativo/espaço-tempo não 
formativo, considerando o tempo permanente como 
potencialmente formador. 

É ao longo da vida toda, tendo como referência a 
multiplicidade das experiências e das  vivências que a 
atravessam, que o sujeito vai gerindo a sua aprendizagem e se vai 
apoderando da sLia própria formação. 

Uma melhor compreensão do processo de autoformação 
levou-nos a considerar como objecto central desta investigação o 
pressuposto de que esse processo procede e se interliga com o 
processo básico da produção da pessoa ela-própria. 

A com~reensão do singular 

O estudo realizado conduz-nos, pois, a um 
aprofundamento da compreensão de como o processo de 
autoformação da Adelaide se desenrola como um processo de 
produção singular do seu "soi". 

Desde logo é de salientar o papel dos outros nesse 
processo. Em criança começa a aproximar-se da  s u a  
singularidade nomeadamente, pela relação com o irmão, em que 



começa a constituir o "soi" no confronto com o não-"soi" 
incarnado pelo irmão (1). Ela chega mesmo a afirmar que a 
maneira de "descarregar contra ele" era com o objectivo de 
mostrar que "havia ali uma pessoa que era capaz de fazer alguma 
coisa" (HV,4,5). 

O mesmo se passa na relação com as raparigas da aldeia 
em que ela revela reconhecer-se na diferença que com as  outras 
estabelece. 

A elaboração da singularidade, que se constitui no 
processo de identisação, é realizada pela via de múltiplas 
identificações (2). É interessante verificar como já em adulta, ao 
vivenciar o processo formativo que para ela foi a participação no 
Projecto, algumas das responsáveis desempenham esse papel de 
polos de identificação. Se nos reportarmos ao que refere na 
entrevista, ela diz claramente que "sentia um grande desejo de 
ser como elas". 

Podemos aliás considerar que um outro polo de 
identificação é o grupo de mulheres a que pertence. De facto, a 
Adelaide começa a ousar dizer o que pensa dentro de si quando 
ganha força com "o descobrir do apoio" (HV, 10) que vem das 
outras, nomeadamente deste grupo que para si é uma referência. 
É-lhe afinal possibilitada, neste contexto, a emergência do 
"sentimento de identidade" intrinsecamente ligado a relação ao 
outro e que confirma no direito a ser, fundamental para a 
constituição da própria identidade (3). 

Trata-se de polos de identificação na  medida em que 
evidenciam duas condições fundamentais donde procede, 
segundo Orofiamma (4) a identificação: uma "doutrina forte" e 
"um grupo de referência". Doutrina forte que é corporizada no 
modelo e na  concepção pedagógica do Projecto, onde é 
valorizada a afirmação das identidades pessoais singulares e 
onde se procura uma orientação que, segundo a Adelaide, 
procura "a busca das raízes", desafiando a reagir "a partir do 
próprio eu". Grupo de referência onde se  procura criar, 
nomeadamente pelas mulheres responsáveis, um clima psico- 
afectivo forte. 

Se na  Adelaide se  desenvolve um processo de 
interiorização dos modelos de referência constata-se, 



simultaneamente, como ela se vai progressivamente libertando 
dessa identificação para assumir a diferença, afirmando-se a si- 
mesma na sua singularidade. De facto a singularidade supõe 
aceitar "desembaraçar-se dos mimetismos que nos agarram, de 
forma dependente, aos outros"(5). 

Confirmado pelos outros o seu direito a ser (6) ela pode 
emergir na sua diferença. Para assumir a sua singularidade é-lhe 
fundamental descobrir o "ser capaz" (HV,30), que lhe possibilita 
"ganhar o direito a vida" (HV.30) e libertar-se das várias 
sujeições, "a pessoa que se sujeita: eu acho que limita a pessoa" 
(HV, 30). 

Para o caso específico da mulher, ela refere como 
importa mesmo lutar para conquistar a afirmação própria. "Se 
ela própria (mulher) não disser 'eu estou aqui, eu quero fazer 
isto, eu sou capaz de fazer aquilo' quem é que vai dar 
oportunidade a essa pessoa?"(HV, 16). 

Este "sentimento de identidade" é estimulado pela 
valorização da pessoa que pode ser reforçado pelo envolvimento 
na acção (7). Ora a Adelaide experiencia um forte investimento 
na acção. Assume responsabilidades, é escolhida para liderar 
processos vários na sua aldeia. Também aí, ao sentir-se "num 
esquema opressivo" procura "passar um bocado para além disso" 
(HV,18) , evidenciando mais uma vez a sua singularidade ao 
actuar na coerência com os seus próprios critérios. 

Igualmente de referir é o modo como a Adelaide passa de 
uma certa experiência de isolamento para a vivência da solidão. 
Ora, aceitar a solidão na vida, refere Craig, tem implicações para 
o sentimento de si na medida em que "permite descobrir um 
sentimento de continuidade e de consequência em si mesmo, 
permite realizar a importância de se valorizar e de se aperceber 
do ponto de vista próprio" (8). A solidão assumida abre para um 
tempo de reflexão e permite quer "a clarificação da sua vivência 
e da compreensão de si" (9) quer a possibilidade de se 
disponibilizar para "actividades criativas" (9). É afinal o que se 
passa com a Adelaide, como ela mesma diz: "Neste momento 
estou a saborear o estar aqui quieta, o estar a bordar a toalha e... 
e tentar, também a nível do pensamento, encontrar, sei lá, a 
outra coisa que me vai fazer mexer" (HV,31). E noutra altura 



afirma: "Neste momento (...) penso que a pessoa (...) tem... ela- 
própria cria as  suas reservas, cria o seu poder criativo em 
relação as coisas para enfrentar - porque não está a reagir com 
formas feitas, com coisas feitas - com coisas inventadas (...). A 

pessoa reage, mas reage a partir do próprio eu" (HV, 11). 
Um outro aspecto interessante a considerar é como a 

Adelaide "ao descobrir o próprio eu... tenta descobri-lo na outra 
pessoaU(HV,11). Esse movimento de vai-vem entre ela e os 
outros como que se toma o estimulo a construção da sua própria 
identidade. É ainda de referir como ela própria se toma objecto 
de identificação para outras mulheres, quando reconhece o que 
uma delas lhe afirma: "Queria ser Adelaide só por um 
mêsW(HV,29). 

Através da dialéctica identificação/identisação se vai 
constituindo e reforçando o seu eu-próprio. De tal modo que o 
seu discurso e revelador dessa preocupação latente. Todo ele 
está permanentemente atravessado por expressões como: "A 

mulher que se descobre a si própriaW(HV,7), "descobrir o meu 
próprio euW(HV 1 l ) ,  "reagir a partir do próprio euU(HV, 1 l), 

reforçar o meu euW(HV, 13). Como se houvesse nela traços do que 
B. Merlan Guyon chama "a inter-acção circular que liga a 
estruturação da história de vida e a construção de si- 

própria" (1 0). 
A Adelaide revela também que se assume a si própria ao 

assumir o seu percurso pessoal. Diz ela a certo momento: "Sinto 
que foi melhor para mim o ter feito o tipo de vida que eu fiz do 
que ter ido estudar"(HV.26). E afirma-o não porque interiorize 
uma atitude conformista, mas, ao contrário, numa perspectiva 
positiva: "A liberdade com que eu fiquei de me movimentar deu- 
me um prazer enorme " (HV,26). De tal modo que, hoje, isso se 
traduziria numa opção: "Hoje, hoje se voltasse atrás (...) 

continuava a escolher aquilo que tive ... Não rejeito nada, nada, 
nada, o percurso que fiz" (HV.26). 

Hoje é no interior de si própria que procura encontrar a 
coerência das suas decisões, que procura encontrar "a outra 
coisa que me vai fazer mexer" (HV,31). A sua  segurança 
ontológica não está fora de si-própria (11). Está ultrapassada a 
necessidade de segurança infantil que necessita da protecção 



dos outros, não porque os outros não desempenhem um papel 
importante mas porque, sem perder a sua autonomia, com eles 
estabelece privilegiadamente uma relação de co-formação. 

Vai-se pois desenvolvendo em si a capacidade de auto- 
referência, "necessária ao conhecimento e a actualização de si- 
própria" (12), acedendo-lhe pela atenção e discernimento em 
relação as suas próprias necessidades e sentimentos em cada 
momento. É exemplo disso o que afirma a propósito da sua 
escrita no presente: "Agora (. . .) estou noutra fase, noutra fase em 
que estou a procura, novamente, do princípio (...) o que é que 
hoje, para mim, será lógico eu escrever" (HV, 15). 

A Adelaide produz-se a si própria na medida em que, 
como vimos, se apropria do seu tempo e do seu ritmo pessoal. 
Produz-se a si própria na medida em que se apropria de um 
saber relativo ao conhecimento de si, nem sempre formalizável 
mas decisivo para construir uma coerência interior e dar uma 
coerência ao mundo envolvente. Produz-se a si própria na  
medida em que se apropria das suas experiências como meios 
de autoformação. Produz-se a si própria na medida em que se 
autoriza a atravessar a vida e o quotidiano integrando a dinâmica 
conflitual, dialéctica, no contexto da qual se vão transformando 
as suas perspectivas no sentido de se ir dando uma forma. 

O grande objectivo da autoformação concretiza-se afinal 
no que ela própria afirma num seu poema de 81: "Olhei de perto 
em mim / Teimei em ser" (HV,34). 

Novas linhas de investiga- 

Ao considerar o adulto como unidade base de formação e 
tendo em conta o conjunto de conhecimentos elaborados nesta 
investigação evidencia-se a importância do desenvolvimento de 
trabalhos de investigação-acção no campo da formação dos 
adultos que possibilitem romper com o modelo escolar tantas 
vezes presente na prálds educativa. 

Nesta fase de investigação somos conduzidos a 
reconhecer que se estabelece uma inter-ligação profunda entre 
o processo de autoformação e o processo que conduz a produção 



singular de si-próprio. Nela se abordaram algumas dimensões 
que sobressaíam e se consideraram decisivas no processo 
pessoal analisado. Outras vertentes se foram entretanto 
delineando que poderão vir a constituir novas linhas de 
investigação a realizar em trabalhos posteriores. 

Desde logo, a própria compreensão da construção do 
"soi". Se nos reportarmos ao modelo apresentado por L'Ecuyer 
(13) ressalta a importância de aprofundar como se  foram 
desenvolvendo outras dimensões constitutivas desse processo e 
que aqui não foram referidas. 

Somos particularmente sensíveis ao facto de ter analisado 
a história de vida de uma mulher, tratando-se portanto da 
produção de um' "soi" feminino. Abre-se-nos aí um interessante 
campo de investigação nomeadamente no sentido de discernir a 
emergência da  possível consciência da  diferença e da  
singularidade feminina capazes de contribuirem para uma re- 
definição do feminino que as mulheres hoje buscam. 

Tendo valorizado a afirmação da pessoa, afigura-se-nos 
também como questão pertinente a de compreender a relação 
dialógica, ainda que conflitual, que importa desenvolver entre o 
processo de construção individual e o processo de construção e 
transformação do tecido social. Reconhecer e evidenciar a 
singularidade é, de facto, um desafio que se coloca a construção 
de uma sociedade que não ignora as diversidades e as diferenças 
e se deseja plural. 



NOTAS 

(1) Ver Tese p. 54 
(2) Ver Tese pp. 55-56 
(3) Gohier (C), 1990, "Le concept d'identité depuis 

William James", in Revue Quebeco . . ise de ~sycholo~ie ,  vol. 1 1, nQ 
1-2, p. 122 

(4) Orofiamma (R), 1990, "Les compétences de 3ème 
dimension,  nouvelle intelligence des  s i tua t ions  
professionnelles?", in Les com~étences de 3ème dimension , 
pp. 58-59 

(5) Moyse (M), 1989, "Les expériences a franchir, la 
formation a qui perd gagne", in Education Permanente, nP 100- 
101, p. 136 

(6) "A confirmação pelo outro é necessária no processo 
de identisaçáo", Gohier, op. cit.,p. 118 

(7) ibid., p. 123 
(8) Craigl(P.E), 1986, "Solitude, amour et identité", in 

Identité individuelle et ~ersonnalisation, p. 253 
(9) ibid., p. 253 
(10) Merlan Guyon (B), 1989, "Trajectoire de vie et 

construction de soi en formation des psychologues", in Histoires 
de Vie, tome 1, p. 224 

(1 1) Tixier (A), 1989, "Histoire de vie, consigne 
intérieure et développement personnel", in Histoires de Vie, 
tome 1, p. 215 

(12) ibid., p. 216 
(13) Ver Tese p. 54 
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ANEXOS 



HXST~RIA DE VIDA DE ADELAIDE 



HISTÓRIA DE VIDA DE ADELAIDE 

- O que 6 verdadeiramente formativo para nós, o que é que nos faz crescer,.. 

Pensando no que 6 hoje. o que fez, o que contribuiu para ser o que 6 hde ... 

Qve coisas aprendeu que considera importantes, onde 6 que a s  aprendeu. .. 

Como foi o percurso para chegar ao que a Adeiaide é? 

. Isso dava já uma conversa muito longa, muito longa ... Só que 

eu não posso começar a falar dum percurso, do passado, sem tentar 

situar-me neste momento. A Loreto disse outra coisa ... O percurso e 

falou da formação.. . 

- O que nos forma? O que nos faz ser o que som? 

. Ao longo do percurso há uma formação ... e como é que eu me 

sinto hoje. Era aí que eu queria pegar. É que ao falar hoie não consigo 

alhear-me da idade, de todo o momento da minha vida, da minha 

relação com os filhos, da idade dos filhos, porque os momentos são 

totalmente diferentes. E eu sou capaz de começar por dizer uma 

coisa que, em princípio, parece negativa. Ao olhar para trás, eu 

pensava assim "oh meu Deus, afinal o que é que eu fiz? Se calhar foi 

tudo errado!". Porque ao vivermos com outras pessoas, e essas 

pessoas são os meus filhos, o meu marido, - o meu marido, esse, pela 

maneira dele, de ser, e de nos entendermos, tem estado sempre ao 

meu lado, ou temos estado ao lado um do outro. Mas, ao educarmos, 

ao termos um filho ou uma filha, ao educarmos o filho e a filha, eles 



têm uma personalidade própria, que também se vai formando, mas a 

medida que eles vão adquirindo idade, ou maturidade ou o que é 

possível a pessoa, ao longo da vida, ir descobrindo, eles vão-nos 

questionando, e questionando duma maneira que, por vezes, me leva, 

neste momento, a pensar "mas, afinal, eu que estava convencida que 

tinha feito tudo tão bem, tudo tão certinho" ... e eles põem-me 

questões destas, questões que podem até nem ser... mas aquelas 

coisas que eles contestam, que ele não aceitam nos pais. Isso para ir 

para uma outra coisa que eu também gostaria de falar... dos conflitos, 

dos conflitos que existiram sempre ... N a  relação do senhor que 

mantém o poder em relação ao país, em relação ao mundo, o poder 

que a pessoa quer ter, o poder do homem sobre a mulher, da mulher 

sobre os filhos, da mulher sobre outra mulher, do próprio animal que 

se tenta defender com medo porque ... aí já não quer ter o poder ... 
mas, pronto, é os conflitos que existem a todos os níveis, até na 

natureza, nos próprios átomos, eu sei lá ... 

- E a Adelalde está a querer dlzer que sentiu. ao longo da sua vida. conflitos desses? 

. Eu quero dizer é o conflito que ... porque é isso que eu sinto 

também em relação aos meus filhos.. . Cheguei a um momento.. . O que 

é que essa formação me deu ao longo do percurso? Deu-me muita 

coisa, é claro, muita satisfação, mas só para chegar aquela fase do 

conflito e daquilo que eu hoje questiono, se fiz tudo bem, se foi bom - 

porque não posso estar a dizer "esse percurso foi óptimo, foi uma 

maravilhan- mas hoje os conflitos surgem na mesma. E nós sabemos 

porque é que surgem! Porque as pessoas (risos) vão ... as mentalidades 

vão-se modificando, a idade ... A idade que eu tenho hoje, a idade dos 

meus filhos, a minha situação, a minha própria decadência - que é 

uma coisa que eu sinto bastante, a decadência do ser humano - as 



limitações que nós vamos sentindo, como isso nos vai destruindo, 

mesmo assim a um nível muito interior, interiorizado, que nós nem 

sequer conseguimos ... eu quando me apercebo de uma falha que 

tenho numa conversa, ou num assunto qualquer a tratar ... mais com 

os meus filhos ... eu sinto isso também em relação a sociedade, mas 

como aqui é a parte em que eu lido mesmo de perto e mais me 

preocupa.. . como isso me limita, quando eles me chamam a atenção.. . 

- Quando fala em decad6ncla. o que é que quer dizer? 

. Falo mais na decadência no aspecto físico, nas nossas 

limitações físicas, que nos vão aparecendo - e até a nível mental - e 

como isso me choca ... O eles chamarem-me a atenção ... "mas você já 

disse isso, ou já fez aquilo.. .", determinadas coisas que eles dizem que 

nos vai limitando, mas isso.. . também é outra história.. . e é a história 

do futuro.. . 

E eu teria de partir ou terei de partir - neste momento penso 

que é uma fase totalmente diferente - o aceitar o meu momento e 

conseguir conciliar novamente a vida a dois, e a três e a quatro ... 
porque depois, no meio disto tudo, já vai surgir a namorada ou a 

nora, ou o namorado ... pronto, aquele seguimento normal e lógico da 

família. 

Mas penso que aqui está um bocado arrumado, as ideias. Bem, 

eu estou a falar mas não consigo alhear-me da preocupação (olha o 

gravador). . . 

Voltando para trás, e ir assim talvez ao princípio das questões 

e daquele percurso que eu considero - ou que eu hoje vejo mais 

evidente - no meu passado, claro que eu acredito, e sei que há 



determinadas pessoas, não sei se foi o meu caso ou se é mesmo o 

meu caso, e é o caso de muitas pessoas que não chegam a ser 

despertas e descobertas, já há uma sensibilidade e uma maneira de 

estar e talvez a própria maneira como viveu ... Eu, no meu caso, com 

um pai ditador, com uma mãe que se submete a tudo quanto o 

homem quer, aquilo que ele diz, aquilo que ele determina, sem 

conflitos, sem conflitos da parte dela porque ela não os gerava, ele 

dizia tudo e... o conflito era sempre dele porque ele é que tinha que 

decidir, é que tinha que dizer, e as vezes indispunha-se, ficava mal 

disposto, porque ele só tinha que dar as ordens ... O que também não 

é muito fácil! A pessoa que tem que decidir e que tem que dizer, 

parece que é fácil - e isso era outra questão que eu gostava de tratar 

mas não sei se consigo.. . 

Mas depois também tinha um irmão. E viver com um irmão, 

mais velho, é fácil depois de detectar essas diferenças que existem - 

o tratamento do irmão e o tratamento para a irmã. 

- E viviajá em Gatões? 

. Não, não, isso era na minha terra primitiva. Eu pertencia ao 

concelho da Figueira da Foz e neste momento estou em Montemor-o- 

Velho.. . 

Depois, claro, há sempre uma revolta, uma revolta que se vai 

acumulando, que vai explodindo aqui e ali, mas em coisas muito ... sei 

lá, se me começo a lembrar que eu era capaz de, quando eu via que 

não me podia vingar doutra maneira, quando tinha um conflito com o 

meu irmão (risos) batia-lhe "a falsa fé"(risos) ... Era a forma de 

descarregar e de me sentir que tinha, que havia ali uma pessoa que 



era capaz de fazer alguma coisa e a minha reacção era, eu atirava-lhe 

um pau e fugia ... Só que depois esperava pelo resto ... Mas, enfim ... 

Depois, então, deixando essa parte familiar, que contribuiu, de 

certa maneira ... é possível que essa sensibilidade e essa revolta ou 

esse querer diferente, não sei, é possível que isso se vá acumulando e 

depois com uma pequena coisa - que pode ser uma grande coisa! - o 

caso de conhecer o Graal, de conhecer outras mulheres que sentiam 

as mesmas coisas, claro, isso é a "gota de água" que faz transbordar. É 

o despoletar de uma situação e depois a situação que eu própria 

enfrentei e, claro, que aceitei, e sem querer, sem estar a resumir isto 

muito, também gostava de dizer aqui alguma coisa, é aí que eu peço a 

Loreto para depois me tentar lembrar .. . agora perdi-me . .. 

- Estava a dizer que, 13s vezes, há uma gota de água que faz transbordar, como foi a 

vinda do Programa do Graal para aqui . . . E falou da questão da revoita . . . Mas aíjá estava aqui 

nos Gatões? 

. Já. Já estava casada, já estava aqui nos Gatões, já tinha um 

filho.. . 

- E isso estava k5 meffdo dentro, ate essa altura, ou ndo? 

. Eu penso que, mesmo o relacionamento com o namoro já 

não era assim o chamado relacionamento normal. Talvez porque eu já 

estava a viver de uma determinada maneira e a sentir e já a 

questionar um pouco a situação, as conversas a nível do namoro já 

eram muito baseadas "mas por que é que terá que ser? Mas por que é 

que sou eu que sou obrigada a ir passar as calças?" Era uma coisa que 

me chateava : Às vezes já estava naquela hora determinada, porque 

havia as horas determinadas para namorar (risos), tirava-se a tarde 



para namorar, mas depois o irmão não queria levar aquela calça que 

eu tinha passado a ferro, queria outra, e a Adelaide tinha que sair do 

sítio onde estava e tinha que ir passar a calça. Isso criava revolta, 

também no meu Jaime, namorado, nessa altura, e leváva-nos a 

questionar . . . 

- A Adelaide questionava ... e as outras raparigas da sua terra, questionavam 

tamb6m3 

. Não. não. Sabe, porque a minha terra era uma terra em que 

vivíamos ... da minha idade éramos umas três ou quatro. E eu aí sentia 

uma diferença muito grande em relação a essas três ou quatro porque 

- eu já tenho contado a minha história ... - enquanto eu gostava de ler - 

e lia muito, mesmo durante o namoro trocávamos livros (nessa altura 

eram os tais livros do FBI, eu costumo dizer que me formei até em 

detective (risos.. .). . . 

- E o que acha que fazia. que seniia essa diferença das outras . . . por que é que era? 

. Por que é que era? Aí é que também eu não consigo bem 

explicar. Para além do relacionamento da família, por que é que eu 

gostava ... por que é que eu chorei quando saí da 4' classe, da escola, 

e pedi ao meu pai para ir estudar e chorei por não ir estudar, porque 

eu não tinha hipóteses, não tinha mesmo ... por que é que eu quis 

isso e as outras não quiseram . .. Aí é que eu vou buscar . . . vou falar 

novamente ... aí não posso falar já de sensibilidade ... posso falar do 

que é próprio, da pessoa, porque ... algo muito interior, que a pessoa 

... para dar um exemplo, a pessoa tem dois ou três ou quatro filhos, e 

não posso dizer "o meu filho é igual a minha filha" ou "o mais novo é 

diferente nisto ou é igual naquilo", não, porque cada pessoa reage ... 



posso dar a mesma educação, igualzinha, e a pessoa reagir de 

maneira diferente. É um problema que (risos), que ultrapassa ... 

- A leihxa jogou aí un papel?. . . 

. Sim, muito importante, na maneira já de falar, de ver, de 

manusear, não as palavras a nível do falar, mas acho que mais a nível 

do cérebro, daquilo que nós pensamos, do pensamento, mais a nível 

do pensamento. As palavras jogam mais no pensamento do que no 

próprio dia-a-dia. No dia-a-dia também se reflectia porque se 

falarmos com as outras pessoas, as pessoas também notam, a própria 

linguagem da pessoa. Eu aí ... em relação a falar ... Hoje estáva-me a 

lembrar, ao voltar assim muito atrás, estava-me a lembrar de como é 

que a pessoa era educada e era preparada quer a nível familiar, quer a 

nível do país - e isso é outra coisa importante que eu também não 

quero deixar passar em claro, que é o momento do país, que o país 

atravessou. A ligação ao Graal, a descoberta do Graal e o momento do 

país ... 

- Sim, porque fol nessa mesma altura . . . 

. Pois. A mulher, a mulher com a situação que vivia já 

anteriormente, e depois descobrir a situação da mulher no momento 

actual e no momento político. Isso são duas coisas que estão muito 

ligadas. A mulher que se descobre a ela própria, uma mulher que 

tinha sido educada e preparada - eu costumo a dizer, a mulher era 

educada, ou a pessoa, era preparada para ter um corpo, para 

trabalhar. Ninguém lhe perguntava se ela tinha voz, se ela falava ou se 

ela tinha pensamento, ou se queria dizer alguma coisa. Olhavam-nos 

para o corpo - nós íamos trabalhar para uma quinta ou para um lado 

qualquer - ninguém nos perguntava se sabíamos falar, se sabíamos 



dizer alguma coisa. Perguntavam-nos era se sabíamos trabalhar e se o 

corpo estava a maneira, ou respondia, ou conseguia responder ao 

trabalho. 

Depois, a partir da tal descoberta, a partir do momento 

político, a partir da descoberta do Graal, aí questionou-se uma coisa 

diferente, que era, "não, afinal ..." é como começar a ouvir a nossa 

própria voz . .. a pessoa quando começa a falar começa a ouvir . . . Não 

nos tínhamos apercebido do som, dos próprios sons que nós 

deitávamos para fora, não nos tínhamos apercebido disso ... E 

descobrir esse som, e dizer uma palavra, dizer outra e dizer outra ... 
"esta palavra até é bonita!", "esta palavra cria reacções, questiona!" 

... era assim como as pessoas ao responderem, ao dizerem até mal ou 

bem, mas o facto de se dizer, o momento que isso ia criar.. . porque 

eu posso encontrar uma pessoa e dizer-lhe assim "ah, está bonita, 

está engraçada, es tá..." mas se eu disser assim "que saia feia que tu 

trazes!" ou "essa cor não está bem!", a pessoa reage. Porquê? Porque 

eu disse isso . . . porque se não dissesse . . . Mas . . . E mais?? Houve uma 

coisa lá atrás que . . . 

- O que 6 que era, IÚ atrás? 

. É que depois começo a repetir ... 

- Ndo tem mui neninnn, nüo tem import6xIa nenhwna . . . 

. Aquele aspecto que eu achava importante, da voz, do falar e 

de ... Claro ... depois ... da descoberta ... Aí, automaticamente, vem a 

descoberta e . . . eu vou-me servir aqui . . . (olha para um caderno onde 

tem notas escritas) é que não é por acaso que eu estou a dizer isto, 

porque isto estava mais ou menos alinhavado (risos) ... Há dias, a 



pensar nisto - e rematando um bocado aquilo que já disse - vivia-se 

para cumprir o que estava determinado ... o que estava e aquilo que 

nos determinavam. E a partir do momento em que a pessoa é capaz 

de questionar, é capaz de ouvir a sua voz, ou de fazer sair a palavra 

para fora de si, passa-se a viver para descobrir. Aqui a diferença! O 

viver para cumprir e o viver para descobrir ... Aí põe-se uma questão 

totalmente diferente e depois aquilo que é capaz de surgir ... 

- 6 Adelaide, diga-me só, está a ligar muito, isso, a questáo da palavra, o passar a 

vlver para descobrir, a esse momento que foi o 25 de Abril e o começo do Graal, ou já sentia 

isso . . . Foi nesse momento que se despobtou isso . . . ou até aí, como d que ressentia Isso? 

. Até aí havia qualquer coisa dentro de mim. Mas esse qualquer 

coisa não encontrava eco nas pessoas ... Eu ia dizer essas coisas a 

quem? Mesmo para mim ... apesar de surgirem esses pensamentos e 

essas questões, mas isso não tinha razão de ser ... Tinha razão de ser 

dentro do próprio eu, mas não tinha razão de ser para dizer essas 

coisas para fora, para questionar, com quem e para quem ... Aí 

também está muito relacionada a força que se ganha com o descobrir 

do apoio, que eu posso chamar o apoio, que eu posso chamar a 

descoberta a nível político, a nível de grupos que falam uma 

linguagem que nós entendemos . .. 

- Eu ia justamente perguntar-lhe . . . na sua vMa, o que é que ressente entre o antes e o 

depois, de coisas que acha que sejam diferentes ... Dlz que ffnha isso dentro de s/ mas que náo 

se repercutia . . . mas ia vivendo a sua vida . . . O que lhe ocorre que tenha sido signiíicativo para 

9'3 

. O significado que ressalta a primeira vista ... é as questões 

que se geram e a contestação ... a contestação que se gera no 



momento em que se começa a descobrir, a ter ideias e a espalhá-las 

as outras pessoas . . . Aí há a contestação! 

A diferença é a maneira como nós ... eu posso dizer, eu recebi 

esta educação e vou tentar que os meus filhos falem, digam, dar-lhe 

oportunidade de eles-próprios dizerem aquilo que sentem e aquilo 

que querem ... e depois, aí, claro que há sempre ou a mãe ou o pai - e 

eu sou muito adepta do núcleo familiar! (risos) - e de chegarem ao 

consenso ... Debater ideias, confrontar aquilo que ele quer, aquilo que 

eu penso, que a minha experiência me dita, ou . .. aí é uma abertura . .. 
é uma maneira diferente, totalmente diferente, a diferença é tanta, 

tanta, tanta, que é quase inexplicável ... Aquilo que se sente, aquilo 

que eu sentia ao ser educada pelos meus pais e aquilo que eu sinto do 

que quero ser para os meus filhos é uma diferença tão abismal, há um 

abismo tão grande . . . quase inexplicável . . . 

Mas, depois, também há, a partir do próprio sentir, sei lá, da 

minha estabilidade, da maneira como a pessoa enfrenta todos os 

problemas da vida, todas as coisas que nos vão surgindo no dia-a-dia, 

porque enquanto a pessoa vai - ou vai a uma repartição, ou vai tratar 

dum assunto qualquer, seja ele qual for, ou vai ... mesmo para o 

casamento, ou ao passar por uma pessoa e é capaz de olhar para o 

chão, que era o que eu fazia, não me interessava demasiado diálogo 

com as  pessoas e falar para as pessoas porque eu sentia-me tão 

sozinha, tão sozinha, que levava-me mesmo a fugir das pessoas e aí há 

uma diferença que é, é o procurar a pessoa, o procurar descobrir a 

pessoa ... eu penso que aí está um bocado ligado a formação, a nossa 

própria descoberta. 



É que eu, ao descobrir uma coisa, e ao descobrir o meu 

próprio eu, não era com o sentido de ... eu não pensava assim "sou eu 

que estou a subir mais, ou sou eu que estou a progredir na minha 

própria formação, mas eu pensava mais em descobrir ... eu nunca 

pensei ... sou eu que me estou a educar, sou eu que me estou a elevar" 

. . . eu nunca pensei assim! 

A medida que ia descobrindo uma coisa em mim, eu queria 

tentar descobri-la na outra pessoa, e fazer a outra pessoa falar, para 

essa pessoa também ser ela própria ... Ela ter as coisas dela para dizer 

e conseguir ela falar . . . Isto é um bocado difícil, mas para mim é fácil 

de entender (risos). Mas não é assim, não é ... essa tal formação não é 

para ficar, ou para ter o sentido do saber adquirido, mas sim do 

prazer da descoberta. E eu penso que aí é que está a diferença. O 

prazer da descoberta. Porque ao sentir prazer ao descobrir a outra 

pessoa, esse prazer estava aliado talvez a inquietação que íamos 

criando na outra pessoa ... ao a outra pessoa querer descobrir ... 
Depois isso também . . . 

Neste momento, e na minha idade actual, volto a repetir, 

questiono isso já de outra maneira ... Doutra maneira, não tirando o 

sentido, e continuando a apoiar essa ideia anterior e aquilo que me 

aconteceu, mas penso que a pessoa, na sua ingenuidade e ... no seu 

próprio meio, tem... ela-própria cria as  suas reservas, cria o seu 

poder criativo em relação as coisas, para enfrentar - porque não está 

a reagir com formas feitas, com coisas feitas - com coisas inventadas 

e que lhe são postas assim, no momento ... A pessoa reage, mas reage 

a partir do próprio eu. 



Eu acho que aí sou muito adepta, neste momento, da 

ingenuidade, da verdade, ... do meio e das pessoas e das coisas 

porque penso que é a partir, também, da própria essência da pessoa, 

e a pessoa, todos, juntos, essas pessoas todas juntas, e essas essências 

todas juntas, que é que vai dar as grandes correntes a nível mundial ... 
Então esses conflitos, e essas coisas que surgem, porque quando nós 

pensamos numa determinada forma política para um país e depois 

isso é dirigido pelo senhor fulano de tal, é imposto, é dirigido, o que 

é que acontece? Ao fim de ... o que é que aconteceu ao muro de 

Berlim? O que é que está a acontecer e que já aconteceu ao nível da 

História, nem sequer é preciso falar em factos ... ... ... ... ... 

- Uma vida cheia, a sua . . . Tanta c&, tanta ideia . . . 

. É muita coisa, muita coisa, que realmente a pessoa ao querer 

... e estas questões surgem também porque eu também já tive 

oportunidade de conhecer outras coisas e de . . . 

- E o que é que foram cokas assim que . . . 

. Conhecer outras coisas . . . 

- E o que foram coisas asslm que . . . O que é que foram algumas dessas coisas .. . 

porque diz que houve um momento que despoletou isso em si, dk a descoberta do eu . .. foi 

um despoletar e.. . pronto . . . nasceu outra coisa, ou lembra-se de algumas coisas, se olhar para 

trás, como estava a dizer há bocadinho . . . há algumas colsas que lhe ressaltam como tendo 

sido importantes ou que contribuiram para isso ... para essa descoberta de si, para as 

aprendizagens que considera imporfantes, para . . . 



. Eu não sei, neste momento é capaz de ser dificil falar assim 

duma coisa . . . Penso que tudo surgiu a partir daquele momento que já 

falámos ... 

- Mas, depois, isso foi-se desenrolando . . . 

. Isso foi-se desenrolando, pois ... E aí, também, a partir desse 

desenrolar ... Eu aqui tenho um bocado de dificuldade em falar 

porque como a Loreto estava táo por dentro . . . 

- Mas eu aqui náo estava muito . . . Sei, por exemplo que publicou o seu iivro . . . eu não 

acompanhei muito ... por Isso 9 que estou a perguntar. Náo 9 só por uma questáo de estar 

aqui, 9 que náo tenho bem a noção . . . Podia saber que alguma coisa estava a mexer, Isso 

sabia, mas de uma forma mais concreta, ndo sei .. . Nesse desenrolar houve algumas coisas 

que flzeram reforçar esse seu eu, esso descoberta de si e das coisas? 

. Esse reforçar o meu eu ... Eu acho que está muito ligado a 

essa descoberta que eu já falei, ao prazer da descoberta . . . 

- E como 9 que se foi concretkando isso, depois? 

. Houve muita coisa junta! Olhe, por exemplo, a nível da escrita 

... Assim como a pessoa começa a falar e a ouvir a voz, começa a 

escrever, e a tentar ler aquilo uma vez, e duas, eu própria encontrava 

coisas diferentes e ia buscar coisas diferentes e já me questionava ... 
Eu escrevia porque estava a questionar um determinado ... Havia um 

pensamento sobre uma determinada coisa e eu estava a questionar 

aquilo ... e ao escrever, e depois. ao voltar a ler novamente, esse 

questionar ia-se desenvolvendo . . . 

- Sim, sim . . . E sentia a necessidade de escrever para depois questionar? 



. Sim, de questionar, mas, ao mesmo tempo,ai sentia ... era 

uma necessidade de fazer ver também as  pessoas com quem eu 

estava a lidar, porque, se calhar, não era capaz de lhes dizer o que 

sentia, tudo, na altura ... e então era uma maneira de deixar aquilo 

escrito - eu não me vou esquecer disto e vou estar amanhã, ou vou 

estar numa reunião, ou vou estar a conversar com uma pessoa ligada 

ao grupo - e era uma maneira de eu fazer entender aquilo que eu 

entendia, porque a pessoa, ao lidar com outras pessoas, temos que 

desmonstrar as  outras pessoas como é que entendemos aquilo de que 

lhe estamos a falar e a tratar num determinado momento . . . E isso, se 

calhar, era uma maneira de eu dar a entender as pessoas aquilo que 

estava também a perceber ... 

- Havia a necessidade de pôr por escrito . . . E Isso, depois, foi continuado ou . . . 

. De pôr por escrito e de tomar conhecido, que era uma das 

coisas que continuava ... sempre no mesmo ponto. Ao tentar 

descobrir a outra pessoa era uma maneira de fazer passar a 

mensagem, a mensagem que eu tinha, era uma maneira quase de 

"obrigar" as  outras pessoas - porque quando vinha uma pessoa a 

minha casa era capaz de impingir (risos) ... "Olhe, eu escrevi isto e 

escrevi aquilo!" ... e as  pessoas tinham que ler ... as vezes, algumas, 

coitadas, começavam a olhar para o tecto (risos).. . 

- E confinuou a escrever, Adelalde? 

. Pouca coisa . .. mas continuo. Olhe, assim como eu fui capaz, 

num determinado momento, de fazer estes apontamentos (refere uns 

textos que escreveu) - foi logo no dia a seguir ao que a Loreto 

telefonou - isto que aqui está escrito não é nada, mas . . . pronto . . . tem 



aqui algumas ideias ... Foi logo feito, porque aquilo fica a ferver de 

uma maneira, fica a ser questionado . . . e a tentar arrumar ideias que . . . 
pronto ... tem que sair! Pego na lapiseira e vou escrever. 

Agora, em relação a escrita e aquilo que eu já escrevi, é 

totalmente diferente, porque aí estou noutra fase, noutra fase em que 

estou a procura, novamente, do princípio. 

- Entáo diga-me lá1 Quando dk ouira fase . . . 

, (risos) ... A tal fase da idade, a tal fase da posição em relação 

aos filhos, o que é que hoje, para mim, será lógico eu escrever ... 
Dentro da minha lógica, o que é que eu aceito, eu própria, estar a 

escrever e a deixar, a deitar cá para fora, ou a deixar uma mensagem, 

ou passar uma mensagem, o que é que hoje é válido ... 

- Polsl . . . Por que aquilo que escreveu já não 6 válido, para si? 

. E. É. Continua a ser válido, continua a ser ... Eu não me 

lembro algumas coisas que escrevo ... mas, pelo menos, vou ler e 

continuo a achar . . . 

-Diga algumas dessas coisas. Por exemplo . . . 

. Por exemplo, a situação da mulher. Continua tão actual como 

sempre ... Está sempre ... porque a pessoa se não dá - e isto era mais 

ligado aos conflitos que eu queria falar - se não se dá a conhecer, a 

nível político, a nível ... dum serviço, a pessoa está num determinado 

serviço - eu tenho sEmpre a tendência de ir mais para demonstrar, 

por ser mais fácil para mim, não para a Loreto porque penso que a 

Loreto entende - mas a pessoa para mostrar a sua validade num 

determinado serviço tem que demonstrar, tem que fazer alguma 



coisa para o demonstrar. E a pessoa, também, para fazer passar - no 

caso específico da mulher, mas, pronto, a todos os níveis, mas no 

caso da mulher, se ela própria também não disser "eu estou aqui, eu 

quero fazer isto, eu sou capaz de fazer isto, sou capaz de fazer aquilo", 

quem é que vai dar oportunidade a essa pessoa? Aí é que eu digo que 

é tão válido hoje como o foi na altura. Eu sinto isso precisamente da 

mesma maneira. Até porque o sinto, sinto em relação a mim própria, 

sinto em relação já a minha filha, sinto que isso que está sempre 

actual porque realmente a pessoa, se não se demonstra, se não se faz 

"fazer valer", as pessoas não vão dar assim ... não acontece assim um 

grupo organizado como aconteceu . . . não acontece todos os dias .. . e 

que foi a procura duma Adelaide, ou duma Alzira, ou de não sei quem 

. . . 

A própria pessoa, seja homem, seja mulher, seja criança, seja 

o que for, tem que se fazer demonstrar para se conseguir ... não 

impôr - a palavra impôr, para mim, é assim um bocado forte - mas 

dizer "eu estou aqui, eu posso fazer isto, eu sei fazer isto, eu sei fazer 

aquilo" e então, a partir daí, ou é aceite ou não ... Mas depois a 

questão já é diferente. Depois aí já há uma luta diferente ... mas que, 

de certa maneira, e pela experiência, aí já falo na experiência 

adquirida, a seguir a contestação vem a aceitação, duma maneira 

assim quase . . . Eu senti muito isso . . . Talvez seja uma das coisas que a 

Loreto quis questionar há  bocado, a nível da comunidade, como 

mulher, porque quando a pessoa ... "não faço nada, não posso fazer 

nada, não sei fazer nada" ... e depois, a partir do momento que se 

mostra e que demonstra aquilo que é capaz de fazer, depois as 

pessoas já se começam a agarrar aquela pessoa, quase como uma 

tábua de salvação porque ... "ah, ela é capaz de fazer", mesmo as 



outras mulheres, que é a parte que é mais contra, porque é mais 

difícil convencer as  mulheres do que mesmo os homens - até porque 

aí está também o comodismo, aí entra um bocado o comodismo, e eu 

penso que, neste momento, eu própria entrei nessa parte comodista, 

também ... Um bocado desculpando com as  tais limitações que nos 

vão aparecendo ... mas também vem um bocado o comodismo, porque 

depois a pessoa, quando dá por ela, estava metida em tudo e mais 

alguma coisa e quase sem saber para que lado é que se há-de virar e 

sem conseguir também o seu próprio momento, continuar a ter o seu 

próprio momento, de saborear a descoberta ... Depois entra-se num 

esquema tão opressivo, que é o ter que cumprir - por exemplo, estar 

no teatro, ir para a igreja, ou estar na Junta de Freguesia, ou estar a 

encabeçar todas essas coisas que fazem parte da estrutura duma 

comunidade - mas eu aí sinto que gosto de estar mais liberta ... 
Continua a ser aquela minha parte que vem ao de cimo de ... de ... de 

deixar assim muita liberdade ao meu poder criativo, sem cair 

demasiado dentro daquelas estruturas que depois nos vão 

açambarcar, nos vão dominar ... porque depois a pessoa só, a própria 

pessoa, não consegue manipular tudo e determinar tudo, e que seja 

feito isto e aquilo e aquilo ... e depois aí entra-se numa rede já 

diferente . . . 

- Como A que tem resolvido isso? Se bem entendo. está a falar ... por um lado, da  

pessoa meter-se a fazer as coisas, da  actividade, e depois . o tempo para poder manter, diz 

a Adelaide, a liberdade criativa que está dentro de nós ... Como A que foi resolvendo isso? É 

que a Adelaide esteve metida em multa coiçal ... Como é que resolve Isso? Ou entdo, como é 

que vive Isso? Sei i6 se é resolver, ndo A? 

. Se é resolver ... Talvez também fugindo um bocado, tentando 

fugir também a essas coisas e continuar a ter a minha liberdade de 



sair, de fazer, e aí também há sempre aquele refúgio mais próximo 

que é a família. Aí volto novamente ao mesmo ponto de partida, que 

para mim é essencial . . . 

- Mas agora, ultlmamente, também se meteu a fazer o Curso Nocturno . . . Foi outra 

coisa diferente também, no seu percurso . . . 

. Foi outra coisa diferente porque . . . lá está . . . aí foi o fugir um 

bocado a essa estrutura comunitária, e passar um bocado para além 

disso. Foi o desejo de outra coisa, deixando-me livre mas, ao mesmo 

tempo, já ter outra coisa em que pegar e sentir-me envolvida. Isso, 

depois, também há outras questões, por detrás disso ... Há outras 

questões . .. 

Uma das questões que eu pus sempre a mim mesma - e aliás a 

nível do Graal falei algumas vezes nisso - é que, a nível do Graal, 

procuravam dar-nos uma determinada formação, orientação, mas 

também eu sentia que era uma orientação na busca de . . . das raízes e 

das essências e das (...) (Mudança de cassette) 

(...) porque eu gostava de saber falar francês, eu gostava de 

entender o que é que as inglesas diziam, eu gostava de, por vezes, 

descodificar rapidamente as  palavras que eram ditas num 

determinado momento e eu não conseguia ... e depois tinha que vir 

para casa e ver no dicionário, porque ou não conseguia até perguntar 

na altura ou não conseguia, não queria estragar o ambiente ou a 

conversa a outra pessoa - porque nem sempre se pode estar a 

questionar assim, tudo muito miudinho - e aí, essa era uma questão 

que me foi surgindo também, e aliás também já era um desejo desde 

sempre, o gostar de estudar, ou o gostar de aprofundar as coisas de 

outra maneira, mas para além disso, isso era uma coisa que eu sentia 



também muito . .. E cheguei a fazer essas propostas . . . "Mas eu queria 

fazer, ao menos, o 2* ano! Por que é que náo há quem venha aqui?". 

Mas, claro, era impossível, mesmo, nessa altura, criar um sistema ... 
Aquilo que eu pedia ao Graal, de momento, para o grupo em si era 

impossível . . . Era fácil arranjar 10 ou 20 ou 30 pessoas que quisessem 

fazer o 2*ano, mas depois o Graal também tinha que ter meios 

económicos para suportar isso, o que era dificil ... Mas, pronto, isso, 

se calhar, também já era aquela parte futurista ... (risos). Eu costumo 

dizer (risos) ... que não sou uma pessoa do passado ... E por isso eu 

tenho um bocado de dificuldade em falar a nível das coisas passadas ... 
Mas mais do fùturo! 

E isso era uma coisa que eu, pronto, era um desejo e surgiu 

essa oportunidade . . . Surgiu ao fim de bastante tempo. Porque a nível 

de precisar, a nível da minha vida particular, precisava de ter ... 
houve uma altura em que eu precisei de ter o 2* ano, para fazer até 

um curso de formação de Seguros - preenchi os papeis todos e eles 

mandaram os papeis porque eu tinha só a 4" classe - e não pude fazer 

... Eu acho uma estupidez, mas enfim! O que é que eu sei mais, com o 

2 k o  . . . depois de ter o 2* ano para fazer esse curso de formação de 

seguros? ... Mas isso já é questões mais a nível do país e como as 

coisas são encaminhadas . . . 

- Ah, portanto sentiu mesmo necessidade de fazer o 2* ano? FOI por causa disso que 

foi faz6-/o? 

. Pois, houve uma necessidade também de fazer o 2* ano. 

Porque depois as  coisas também surgem, mesmo para a própria 

pessoa, e para mim própria, tem que haver o chamado alibi ... E 

depois aí entra outra coisa. Apesar do tal percurso já feito e da 



mentalidade e das revoluções que eu própria tinha feito, a mim 

própria e as outras pessoas, o sair daqui - nessa altura eu tinha que 

sair daqui todos os dias as 19 horas, no inverno é de noite, e tive que 

ir para a Carapinheira, todos os dias, sozinha ... E, claro, isso tem um 

peso, tem um peso para a mentalidade das pessoas . .. 

- E isso há quanto tempo 6 que foi? Foi há cinco unas? 

. Foi há cinco anos. 

. Fiz o Ciclo. 

- Mas depok M o  precisava de mais . . . 

. Depois não precisava, mas depois, eu própria, arranjava ... 
mesmo para os filhos ... os filhos ... eles incentivaram-me sempre. 

Mais a filha, do que o filho. O filho é o homem. É o machista. Apesar 

da educação e do a-vontade com que, que eu tentei criar, a força 

maior vem sempre de fora, e ele dizia "para que é que você precisa 

disso? O que é que lhe interessa? ... Porque queria chegar a casa, 

queria ter o comer feito, queria ter a roupa, a casa arrumada, queria 

ter sempre tudo em dia, chegar a casa e ter as coisas todas 

arrumadinhas a maneira de, pronto, de se sentir bem ... E a irmã não. 

Já . . . "você vai, você vai, você vai . .." E hoje ela tem pena, ela sabe que 

eu gostava, mas . . . 

- Portanto. foi porque o ciclo era necessúrlo . . . Depois foi a vontade . . . 

. A vontade própria! "Olha, já agora . . ." Nessa altura também já 

foi fácil porque dizia assim, "Agora é chato ... Então eu iniciei o 

Francês, eu gostava de continuar com a História e do Português ... é 



chato chegar até aqui, começar, e agora não aprofundar um 

bocadinho mais aquilo que comecei". . . Nessa altura acho que foi fácil.. . 

- E o qw 6 que sentiu do ensino na escda, a adultos? 

. O que é que eu senti ... Senti que era uma escola para 

crianças ... (risos) ... Aí há uma diferença muito grande entre o 

tratamento que estávamos habituadas entre nós, no Graal, e o 

tratamento que nos é dado na escola ... Se bem que eu, aí, eu digo-lhe 

que, isso aí é muito interessante, porque há um contacto que se faz 

também, diferente, o contacto com os colegas, o contacto com o 

próprio professor, e eu acho que aí a pessoa, e aí, se calhar também 

já é um bocado de vaidade minha, o ter a oportunidade de dar a 

minha ideia, e sobre um determinado tema dizer "eu penso isto, eu 

penso aquilo" e depois como ... até é fácil para nós, nesse aspecto é 

fácil, porque as  turmas são feitas com gente de todas as idades, e 

como não é fácil andarem assim pessoas de idade, ou da minha 

idade, a estudar a noite - lá havia duas ou três ou quatro, há pouca 

gente - e aí é fácil de nós ... falar ... Enquanto, as vezes, eu própria 

revoltava-me e chamava a atenção dos miúdos ou das miúdas, "mas tu 

não falaste isto porquê, por que é que não disseste, por que é que 

não fueste sentir que . . . por que é que . . .", problemas que as vezes se 

punham e que eles não eram capazes de fazer entender ao professor 

ou a professora e eu fazia-me impressão como é que eles se calavam. 

E eu já não fazia isso, claro. Já ... Tinha o a-vontade de falar e de dizer 

. . . Aí já é também uma maneira diferente e . .. da própria situação da 

pessoa, não é? E depois também já ... eu sentia, as  vezes, quando 

tinha ... por exemplo, o ano passado, eu tinha um rapaz que era o 

professor de Português, ele é da idade do meu filho, que fosse mais 

velho um mito ou dois, e, claro, ver as vezes a aflição dele porque é 



assim mesmo ... Eles têm o programa deles a cumprir, têm aquelas 

linhas de orientação, e depois, quando uma pessoa também começa a 

questionar demasiado e a desviar um bocado os temas - ou porque 

não gosta, ou porque gostava mais de aprofundar isto - aliás, eu tive 

conversas giríssimas com o professor de Português! - e aí a pessoa 

sente que ... pronto ... é um contacto diferente. É diferente. E porque 

é diferente, tira-se as coisas positivas, claro; as negativas servem-nos 

também para ensinamentos . . .(risos). . . Mas gostava mais que fosse 

uma turma mesmo de adultos, e um ensino assim mais virado para 

aquilo que a pessoa sente, que é mais a necessidade. 

Por exemplo, a nível do Português, gostava de descobrir mais 

a língua, mais a escrita, e sente-se que .. . para já tem que se obedecer 

a uma gramática que aquilo é uma rigidez, nos primeiros anos ... 
gramática que a pessoa tem que estar a entupir-se com aquilo e 

depois, de repente, vira-se para o Camões e aquilo é assim uma coisa 

... quer dizer, é giríssimo descobrir Camões, a linguagem de Camões, 

mas é assim uma reviravolta tão grande, tão grande, quando há tanta 

coisa ainda por descobrir! Acho que era assim um desfazamento 

muito grande, mas, enfim ... Alguns professores até se riam, a 

professora de História, "vocês andam a dar Camões?! Ainda bem que 

eu fiz a minha escola depois do 25 de Abril e não demos Camões!" 

(risos) ... Pois, porque aquilo questionava muito a expansão e a 

dominação que Portugal atingiu nessa altura! Enfim ... Mas aqui 

estamos, se calhar, a perder tempo . . . 

- Não, nào, porqua a conversa assim traz coisas at6 Interessantesl.. . Mas . . . outra 

coisa . . . Isso significava . . . O seu marido trabalha em Coimbra, não 63 

. Não, trabalha cá em Gatões. 



- Se náo, ia eu a dizer . . . era ele chegar a casa e a Adelaide a sair . . . durante estes 

aros ... 

. Sim, durante estes anos, eu chegava ... eu nem sequer o via, 

ao jantar! Eu só o via a hora do almoço ... Ao jantar, ele vinha jantar as 

8.30, 9.00 horas, e eu não estava em casa e depois, quando ele vinha, 

normalmente eu estava sempre levantada, mas também quando ele 

vem da fábrica é aí a uma da noite, meia-noite e meia hora .. . 

- Ah, também vem tarde? 

. Vem sempre tarde. Quase sempre faz trabalho, faz horas 

extraordinárias ... Mas isso também é outra coisa ... Assim uma 

loucura, porque o patrão tem aquele ritmo de trabalhar, dorme de 

dia e trabalha de noite. Ele, como é empregado de escritório, tem 

que estar com o patrão, quase sempre o horário dele, de trabalhar, 

vai sempre até a meia-noite. Neste momento já é um hábito, já criou 

esse hábito . . . 

- . . . a minha questao era no senfido de compreender como 6 que articulava tudo . . . 
Porque a AdelaMe tem uma s6rie de coisas para fazer . . . 

. Sim, pois. A vida do dia-a-dia, a vida da chamada mulher-a- 

dias (risos). 

- Sim? Ah, sente-se um bocado assim?(isos). . . 

. Não, isto é só para não dizer a vida de dona de casa, a vida da 

pessoa doméstica ... Claro, tenho o quintal, tenho ... as coisas normais. 

tudo o que é preciso para quatro pessoas viverem dentro de uma casa 

... A orientação ... prontos, tudo! E como é que eu orientava isso? ... 



- E al6m disso trabalha tamb6m com as vacas?. . . 

. Não, isso não. A casa, os animais é pouca coisa. Só as galinhas 

para ter os ovos, e o porco para se matar, para se comer . .. De resto . . . 
Também, aí, cortei um bocado com o trabalho do quintal, porque era 

impossível mesmo. Deixei mais ... só cultivar mesmo as  couves, o 

feijão-verde, sim, aquelas coisas necessárias para o dia-a-dia. E não 

tentar cultivar a terra toda . . . 

Aí, há outra coisa muito engraçada ... porque o facto de eu 

estar aqui - não sei se a Loreto conhece, mas o meu quintal ainda é 

um bocado grande, tem uma extensão de terreno que, a nível da 

mentalidade da aldeia, eu podia, eu devia, ter uma vaca leiteira. Si, 

que eu . . . a minha ideia nunca se encaminhou para a vaca leiteira . . . 
talvez porque também pudesse ter uma disponibilidade económica, 

ou financeira, que me deixava orientar a vida de outra maneira . . . E aí, 

aí é que eu penso que eu oriento as coisas também no sentido de 

tirar partido, de viver ... de viver as coisas, de viver mesmo, de 

saborear o estar, o estar na casa, o estar com a família, ou o estar na 

Escola, ou o estar no Graal, mas tentar conciliar estas coisas para não 

viver ... porque eu pensava, as vezes pensava assim, mas eu vou fazer 

contas, uma vaca leiteira vai-me dar 10 ou 15 contos por mês, se der, 

quando dá - quando dá para o torto não dá nada, mesmo! - o que 

quer dizer que eu ia passar a vida no quintal e não tinha tempo para 

as coisas da casa, que é como a maioria das mulheres tem de fazer - 

chegam a casa para comer a pressa e dormir - e não há os outros 

espaços, e não há espaço ... os outros espaços estão fechados. Pode 

acontecer uma ou outra ... mas é muito dificil, mesmo dificil, nestas 

condições toma-se mesmo difícil ... E eu aí tentava orientar, porque 



acho que esse dinheiro não me ia dar ... não me compensava nada. O 

desgaste que me dava e aquilo que me ia limitar em relação as coisas 

que eu gostava, não me ia compensar ... ... e depois, claro, tendo o 

marido a trabalhar também num horário e depois eu também ter uma 

vida em que não pudesse dar ... prontos, porque a assistência ... é 

preciso ... Olhe, é preciso ir a Coimbra tratar dum assunto, é preciso 

ir a um Banco porque nós trabalhamos com Seguros, o meu marido é 

mediador de Seguros, e vêm montes de pessoas aqui a casa pagar 

seguros, tratar de coisas que ... tenho tardes que vou para o escritório 

fazer parte da escrita, que é preciso, e claro ... mas para mim é fácil, 

foi fácil encaminhar a minha vida assim, foi outra maneira de ... 
também temos outras formas de ganhar dinheiro que as outras 

pessoas não têm, porque é assim mesmo. Mas, dentro disso, há que 

orientar e há que tentar saber escolher as coisas ... porque eu ... 
houve uma altura que me senti mesmo pressionada por toda a gente, 

"porque, Adelaide, tu tens este quintal, isto é uma pena, este quintal 

estar sem nada, isto é uma pena, isto dava para teres uma vaca 

leiteira . . . ou então ter duas bezerras.. .", e eu dizia, "mas eu não quero 

ter as bezerras, mas eu não quero ter a vaca", mas não podia estar a 

explicar tudo . . . 

Neste momento, a minha cunhada é que faz o quintal, quase 

todo. Ela tem vacas leiteiras ... Olhe, a propósito, ainda ontem eu 

estava a conversar com ela e ela dizia assim, "valia mais eu vir para ao 

pé do seu irmão - que ele é carpinteiro, ali numa marcenaria - e estar 

ali na oficina, com ele, e deixar as vacas...". Sabe o que é que eu lhe 

respondi? "Olhe, eu era o que eu tinha feito desde o princípio! 

Preferia estar a trabalhar na oficina, na carpintaria, do que estar...", 



mas, claro, isso é uma questão da vontade das pessoas, e de gosto, e 

... ... E aqui não sei o que é que ... O que é que a Loreto ... 

- Isto.. . estamos a conversar assim.. . Só estava a pensar.. . Com a sua vida tdo rlca, e 

a questdo do aprender, onde 6 que ... Tendo a experi9ncla de ter estado na escola ate cf 4* 

classe, depols passou-se uma s&ie de colsas que ndo têm nada a ver com a escola, depois 

voltou a escola ... Sente que Isso lhe fez falta? Como é que ressente Isso? O que acha que 

aprendeu? O que acha Importante de aprender a mais? 

, Apesar de eu, na altura em que não fui para a escola, ter 

chorado, de não ir estudar, porque isto também nos dava um estatuto 

diferente . . . 

- Por que é que chorava, o que 6 que estarla lá no M o ?  

. Isso dava um estatuto diferente e era, prontos ... e se calhar 

tinha tido oportunidade de conhecer outras coisas ... mas, neste 

momento, e fazendo o resumo do tal percurso, eu acho que foi mais 

importante, foi mais rico para mim, deu-me um prazer ... diferente, 

mas para além de ser diferente, melhor ... sinto que foi melhor para 

mim o ter feito o tipo de vida que eu fiz do que ter ido estudar. Na 

altura nem se pensava em tirar cursos, hoje, pela própria situação do 

país, toda a gente quer estudar para tirar um curso, porque no fim do 

curso é que se vai para o emprego, se tiver... Mas  naquela altura, não, 

naquela altura pensava-se ... o Magistério ou o 5Q ano, para se tentar 

empregar, porque era fácil arranjar um emprego. Mas eu penso que a 

liberdade com que eu fiquei de me movimentar me deu um prazer 

enorme porque ... eu, pensando que fazia, por exemplo, o 9Q ano e 

que me ia meter riuma Repartição qualquer, de Correios ou de 

Finanças ... penso que isso que ia ser mau e que ... Hoje, hoje, se 

voltasse atrás eu não queria isso. Continuava a escolher aquilo que 



tive ... Não rejeito nada, nada, nada, o percurso que fiz, porque eu 

costumo dizer, até em relação aos meus filhos, eu fui uma das poucas 

mulheres - a nível da aldeia, não - mas a ter o prazer de criar os 

filhos, de estar com os filhos ... 

. Sim, sim! 

- Engraçado.. . Fale disso.. . Como 6 que ressentiu Isso? 

. Mas isso são coisas que nós ... que eu sinto já comparando 

mais com o tipo de vida da mulher de hoje. A mulher que hoje vai 

estudar, a mulher que tirou o curso, a mulher que vai para o emprego 

e, comparando a minha vida de mulher e a minha vivência 

relacionada com os meus filhos, acho que, para mim, continuo a 

achar positivo e ... eu sinto que é melhor. Agora para as outras pessoas 

... Eu penso que é muito mau, neste momento, as  alternativas da 

sociedade. Penso que é muito mau. Ou a sociedade não ter 

alternativas para as mulheres que querem ficar assim disponíveis ... ou 

para ter filhos, ou para estar em casa, ou para criar os filhos ... Penso 

que é diferente, totalmente diferente, e sente-se na  maneira da 

criança, o desenvolvimento da criança. Hoje diz-se muito que a 

criança se desenvolve mais no infantário, se desenvolve mais porque 

tem educadora de infância, e aquilo que se constata, no dia-a-dia, é 

que se compararmos, se tivermos uma criança que é criada com a 

mãe, ao pé da mãe, e uma criança que está no infantário, a diferença 

que faz entre o desenvolvimento de uma criança e de outra.. . A falar, a 

movimentar-se.. . e eu tenho essa experiência, até com sobrinhas 

minhas que têm feito a vida de infantários desde bébés ... e 



continuamos a ter crianças assim criadas nesse... mas isso já é uma 

coisa.. . 

- Náo, isto tamb6m faz parte.. . Isso t a m b h  nos forma, nós formamo-nos de multas 

maneiras.. . E isso também. a forma como vivemos as coisas.. . 

. E a maneira como eu própria sou capaz de questionar. Eu, as 

vezes, quando as pessoas me diziam "ah, andas a estudar para quê, e 

andas não sei quê...", eu dizia assim "deixa lá que é para eu ensinar os 

meus netosW(risos) ... Já pensava em relação aos netos! ... Isto é uma 

maneira fácil de ... também dizer alguma coisa as  pessoas, não é? Mas 

é engraçado.. . (Pausa) 

- Sim senhora.. . eu acho que /c5 tenho aqui matéria.. . 

(Interrupção) 

. (...) sentimos, ao descobrirmos a nós próprios, sentimos a 

necessidade de ir ao encontro do outro, porque a vivência sem 

partilha reduz-nos tanto que nos anula o sentido da vida, o sentido ... 
Eu acho que já tinha dito isto antes.. . 

- Pois, pois.. . Portanto a Adelaide sentiu sempre muito a necessidade de, à medida 

que se ia descobrindo, tamb6m confrontar isso com as outras pessoas? 

. Sim, confrontar com as outras pessoas. Porque eu, eu 

descubro uma coisa, mas, ao descobrir, eu não sei se estou certa se 

estou errada. Enquanto não fôr julgada e puser isso em questão, ser 

julgada por outra pessoa, ou por outras pessoas, a pessoa fica sempre 

assim.. . 

- Sentiu sempre como muito importante? 



. Sim, sim. E isso reflecte-se muito no dia-a-dia e no nosso 

comportamento com todas as pessoas ... Porque a pessoa que não tiver 

isto presente, a pessoa que quer ditar ... Eu penso que isto é 

fundamental, para mim é.. . O relacionamento com toda a gente.. . 

- E quando diz "passar a outros' é, de facto, as pessoas que encontra, as pessoas 

com quem se encontra no Caf6. os amigos.. . 

. É... as pessoas com quem a pessoa tem facilidade ou 

possibilidade de falar ... Desde ... com o próprio pai, com a própria 

mãe, com a pessoa do Café ... Por exemplo, neste momento temos um 

grupo engraçado que se encontra ali, no fim de almoço, a beber café ... 
E claro que há coisas que vão passando ... A pessoa tendo, de dentro, 

tem que dar sempre alguma coisa. E as vezes há coisas engraçadas ... e 

aí a pessoa sente também como, ao confrontar-se mesmo com essas 

pessoas, sente como é positivo ou negativo aquilo que faz porque ... em 

relação a aceitação, mesmo até as mulheres que se encontram no 

Café, o facto de ... Ainda agora há dias me disseram assim " eu queria 

ser Adelaide só por um mês!" ... Pois, porque elas.. . "aí vai ela". porque 

eu digo, "olha, hoje vou a Coimbra, tenho que ir a Coimbra", "isto é 

que é uma pessoa!", "ora, se tem algum problema sair daqui e ir tratar 

das coisas dela" ... E depois há a outra que está neste momento com 

50 anos, mas nunca tirou a carta, porque se sente já uma inválida, e 

depois chora toda a vida porque não foi capaz e nem é capaz de tirar 

a carta, e depois está a espera ... vai para o Café, espera que o marido 

passe com o carro para a levar não sei aonde ... Depois vai a 

Montemor, tem que esperar que o marido passe lá ... Quer dizer, estas 

pequenas coisas que, no fundo, reflecte-se também na.. . 



- E...  o que d que 'mexeu' para. de facto, ir fazendo essas coisas e ndo ficar 

parada?. . . 

, Eu acho que mexeu... é o descobrir de "ser capaz". Eu acho 

que, a todo o momento, a pessoa descobre que é capaz de fazer aquilo 

e que deve fazer ... Porque.. . eu costumo dizer que a pessoa, para viver 

- isto também é um pensamento meu, assim, já antigo - a pessoa para 

viver tem de ganhar a vida e tem que ganhar esse direito a vida. E 

esse direito a vida conquista-se através dessas coisas que nós somos 

capazes de fazer, no dia-a-dia ... e que somos capazes de partir para 

essas coisas, porque então a vida também não tem sentido. Quer 

dizer, eu acho que é uma nulidade. Para mim, é. A pessoa que se 

sujei ta... Então está ali um carro e não sou capaz de andar de carro? 

Ou não sou capaz de ir com o carro? ... Estar-se a sujeitar a estar ali a 

espera do homem, ou de outra pessoa, para ... Claro, depois, aí, 

também há muitas coisas que entram em jogo mas, prontos, eu acho 

que ... limita a pessoa e depois a pessoa também choraminga, passa a 

vida a choramingar, porque não faz, porque não é capaz, porque 

sempre foi assim, e sujeitou-se, e não sei quê ... E é aí que eu digo que 

a pessoa, para viver, tem que ganhar o direito a viver.(Pausa) 

- Só tamb6m uma coisa, que há bocadinho tamb6m disse, e que agora me 

lembrei.,, Quando disse 'agora já tenho outras ideias, e outros temas', acho que foi isso que 

disse, "que agora estdo a mexer e a querer nascer' ... Ndo falou nisso, ou estou a interpretar 

md3 

. Não, está a interpretar bem. Neste momento penso que 

estou, neste momento mesmo, estou a saborear, a saborear aquilo que 

eu, há uns anos rejeitava que era o estar ... Prontos, porque tive o 

envolvimento que tive, a nível do Graal - as coisas que se fizeram, os 



grupos, o trabalho mais de perto e mais envolvente - tive o tempo da 

escola. .. Neste momento estou a saborear o estar aqui em casa.. . Já há 

20 anos... não, há 27 anos que estou casada! Há 27 anos que não 

bordava. Comecei agora uma toalha e, neste momento, está-me a 

saber bem, estar aqui em casa, a noite, apesar de estar sozinha, que é 

outra dificuldade que eu sinto porque neste momento os meus filhos 

saíram de casa, o marido também sai a noite, e sou eu que estou aqui 

sozinha, até a meia-noite ... Mas, mas o que não quer dizer que eu não 

esteja bem. Neste momento estou a saborear o estar aqui quieta, o 

estar a bordar a toalha e... e tentar, também, a nível do pensamento, 

encontrar, sei lá, a outra coisa que me vai fazer mexer ou que me vai 

fazer ... mexer a nível até de pensamento, ou a nível físico ... Não sei. 

Neste momento estou assim nesta fase. Não posso dizer que é,que 

vou ficar satisfeita por estar aqui a bordar agora 1 ano, ou 2 ou 3 ou 4, 

(risos) não faço ideia nenhuma. Sei que, por natureza, sou uma pessoa 

inquieta e uma pessoa pouco conformada com a s  situações 

determinadas ... prontos, isso é próprio da minha maneira de ser. 

Mas, neste momento, estou a saborear isto e estou bem. 

- E há assim outras ideias. outros temas ... Disse que quando escrevia aqueles tema 

que eram coisas que andavam a mexer consigo.. . 

. Pois, há uma coisa que, neste momento, eu também já não 

sou muito capaz de estar a escrever sobre, por exemplo, sobre a 

mulher. Aceito e sinto a actualidade das coisas que escrevi, mas 

também já não é aquilo que me motiva.. . 

- E há alguma coisa que sente que está a nascer? 

. Quer dizer, as questões da sociedade, essas estão sempre 

presentes. Agora se surge assim uma coisa que é capaz mesmo de me 



fazer.. . não sei, não faço ideia. Eu era capaz só de ir buscar as últimas 

coisas que eu escrevi.. . Já foi há tempo.. . 

Melancolia na noite 

Dar repouso ao corpo já em abandono. 
Ao cansaço das mesmas coisas. 
Até da beleza do que foi mais um dia. 
Noticias, tantas, sempre tristes 
O cheiro da terra e das flores 
é tudo tão belo a tornar-se distante 
porque já foi, passou, e será único. 
Nos mesmos caminhos encontrei 
a certeza do que sou. 
Entre o sonho ou a fantasia das situações criadas 
em momentos de lucidez. 
Amo a vida com tudo. 
Só vou deixando gravado 
o que retiro da memória 
de mais um dia que termina 
sempre igual 
quando chega a melancolia da noite. 

Quer dizer, isto não diz nada (risos). Não diz nada, não tem 

assim um tema específico, ou uma pessoa ou... é o sentir duma pessoa 

ao fim do dia. Claro que aqui não está a dizer que foi escrito por uma 

mulher ou por um homem ou que foi directamente a mulher. É assim 

mais ... Mas isto já foi um, vá lá, uma pessoa já assim meia vagabunda 

que andava entre as coisas e que estava a tentar.. . arrumar uma ideia 

sem estar com nada determinado. 

Está aqui outra coisa também ... Eu estou só a ler coisas que 

não eram conhecidas ... Isto foi depois de vir de uma reunião 



qualquer, a nível aqui da aldeia, dum trabalho que estávamos ai a 

fazer.. . 

Horas nocturnas 

Noite. Noite tão leve 
onde os corações se abrem 
aos acontecimentos do dia. 
Encontro com o labirinto do foi. 
Riam, riam da noite 
todos sentados a mesa 
roda com vida. 
Olha! Já cheira o dia que vem 
Cantem as coisas mais lindas 
Acordem os da noite deitados 
Conformados na escuridão 
todo o dia sonolentos, estremunhados, 
pelo nosso tac-tac na estrada.. . 

.. . porque vínhamos duma reunião a meia-noite (risos). A uma 

hora. E depois aquelas pessoas que normalmente começam "chiu, 

chiu, chiu ...", "o que é que aquelas andam a fazer?", "o que é que 

foram fazer?", e eu depois achei piada e cheguei a casa e escrevi isto. 

Por acaso até gosto muito disto! 

- É muito bonito. é! 

. Esta até ... até já nem me lembro disto! Eu leio isto muito mal, 

sabe? Aqui, uma visao do mundo de 81. 



Quis ver o mundo 
com olhos de ver. 
Quis entender mais 
o que é preciso saber. 
Olhei de perto em mim 
Teimei em ser. 
Alguém percebeu (este alguém devia ser o Graal, nessa altura) 
Mais gente vai desejar 
que o mundo não seja mais torcido, 
despejado, 
quase cheio do que pode ser bom. 
Só falar do que é mau 
censurar os que não fazem 
ter pena dos que precisam 
é pouco. 
Olhei a minha volta 
começo por aqui. 
Alguém tem de arriscar. 
Quero ir mais, muito mais, 
tantas vezes vou errar 
outras tantas vou começar. 
Nada está perdido. 
E vou dizer ao mundo 
com olhos de ver 
a visão que tenho dele. 

. Sim, em 81. 

- E os outros dois, são agora mais recentes? 

. São mais recentes, pois. Para mostrar a diferença de uma 

altura e de outra. Só que isto continua aqui, nestas folhas em que foi 

escrito e.. . ando sempre a pensar no livro.. . Vou deixar isto. 



Há também uma coisa engraçada, e que surge, e me dá muito 

prazer, é ver como os meus filhos, as vezes - já tem acontecido aqui, 

reunióes em casa, de grupos deles ... Há dias surgiu até uma coisa 

engraçada. Veio aqui a minha sobrinha com umas amigas dela e 

pediu-me "oh madrinha, empreste-me o seu livro para eu mostrar 

aqui as minhas colegas!". Claro, isto é uma coisa que nos dá prazer e é 

uma maneira de, da mensagem estar a ser ainda passada e . . . 

- Como é que ressentiu ter saído um Ilvro seu? Ndo é toda a gente que tem asslm um 

Iiwo!, . . 

. Eu sei lá! Olhe, eu senti que foi uma coisa que foi possível 

graças a haver um grupo organizado, e também com poder 

económico que podia suportar isso. Para além disso, penso também 

que foi importante para o próprio grupo, porque foi uma pessoa 

descoberta, que foi posta a falar e que, se calhar, até tinha coisas para 

dizer e conseguiu dizê-las, e era fácil fazer passar isso a outras 

pessoas. Não é tanto a importância, ou tanto a vaidade de ter o livro, 

que isso não é... eu sentia, isso sim, se eu tivesse continuado e se 

fosse aquela pessoa que é capaz de escrever um livro por encomenda, 

"agora tens de fazer outro, de fazer outro, de fazer outro...", não, as 

coisas vão surgindo assim, se houver temas, se houver possibilidades 

e.. 

- E tem também a experI&?cia de ir a televisdo.. . 

. Sim, também, também. Isso foi logo no princípio. Eu acho 

que essa foi a parte mais louca, em que a pessoa, quer dizer, em que 

aí entrava muito a ingenuidade da pessoa, não é? 

- Isso foi para aí em 763 



, Sim. Pois. Era naquele burburinho todo a seguir ao 25 de 

Abril, em que as pessoas ... tudo queria fazer alguma coisa, tudo queria 

falar e... eu hoje sinto que, para mim, não estava nada arrumado, não 

tinha ideias arrumadas, quer dizer, tinha a minha maneira de sentir 

que eu expressava as pessoas com quem conversava mas que depois, 

na altura ... e, se calhar, perante e televisão, até era difícil assim de ... 
Assim como neste momento é possível que haja coisas que eu não 

seja capaz de dizer a Loreto, mesmo ligado a essa vivência, na 

televisão, se calhar, também aconteceu o mesmo. E aconteceu. Não 

ser capaz de fazer passar o meu próprio sentir por palavras, cá para 

fora. Mas, prontos, era a imaturidade e era ainda um bocado ... e, se 

calhar, por ser a imaturidade é que surgia isso porque, lá está, se 

fosse pensado e sabido e não sei quê, se calhar já tinha outras 

questões, que eu começo a questionar, porque a pessoa quando 

começa a saber demais começa a questionar muito as coisas e já não 

é capaz de fazer tanta coisa. É capaz de ficar mais. .. porque as  coisas 

são mais pensadas.. . . . . 

- Oh Adelalde, começou esta conversa a falar no seu pai, autoritdrio e ditador, e na 

sua mde.. . porque isso marcou-a.. . Falou nisso e depois.. . há uma mulher que conta uma vida 

táo realizada, com tantas coisas.. . Como 6 que foi vivendo esses 'ditadores' pelo caminho? 

Se calhar, situaçdes a s  vezes duras. sofrimento. nisto tudo ... 

. Sim, isso traz sempre. Traz sempre sofrimento para a pessoa 

porque a pessoa questiona, a pessoa mete as  pessoas ao barulho, e o 

facto do meu pai... eu tinha de me confrontar muitas vezes com ele. E 

chegava a pontos que ... porque ele batia mesmo na minha mãe. E eu, 

um dia, disse-lhe,"você bate na mãezinha porque é muito fácil, 

porque está a bater-lhe e ela não reage". Mas disse-lhe a frente dela. 



"Mas você, se estiver parado, se estiver quieto, e ela, mesmo sem 

pau, sem nada, só com a mão, começar a dar socos, você vai ver como 

é fácil". "E eu digo-lhe aqui a sua frente e a frente dela: quando você 

lhe bater eu digo-lhe (a ela), pegue num pau, pegue naquilo que 

quiser, e dê-lhe também, nem que seja só uma cacetada. Mas tem 

que lhe dar". 

- E o seu pai, como 6 que reagia a Isso? 

. O meu pai deixou de falar para mim uns dias ... Mas, no fundo, 

é a pessoa que ele admira mais e que ele é capaz de consultar mais, 

porque é a pessoa que sempre lhe fez frente, a pessoa que o 

questiona, e que teimou sempre virar a face ao contrário, ao 

contrário não no sentido da minha mãe ... porque eu, quando disse 

aquilo a minha mãe, foi mesmo na revolta máxima. Porque é muito 

fácil estar a bater numa pessoa e ela não se mexer, não dizer nada.. . 
então, se essa pessoa fizer o mesmo... ele era homem mas se ela, 

mulher, começasse ao soco a ele, e a larnbada e ao pontapé, era muito 

fácil de lhe dar uma tíu-eia também. "E ele, gostava?". De maneira que 

isso criou muitos conflitos, não tanto a nível, assim ... que ele se 

intrometesse a nível familiar, ou com os netos, porque ele é uma 

pessoa .que adora os filhos, é doido, doido, doido pelos filhos, e tudo 

aquilo que ele puder fazer e puder dar... mas, prontos, ele foi criado ... 
Tanto que ele diz, e continua a dizer, ele é apologista do Salazar, o 

Salazar é o ídolo dele. Está a ver, uma pessoa que ainda hoje, ele está 

com 70 anos - neste momento ele está mesmo decadente, deu-lhe 

uma trombose - mas ainda é das coisas que me choca, ele, que está 

nesta situação - a minha mãe faz o comer, lava a roupa, faz tudo, tudo, 

tudo, ele está ali tratadinho, corpo de rei, como costumamos dizer, 

com tudo, pequeno almoço na cama, ela faz-lhe tudo, tudo, tudo - e 



ele ainda é que quer ditar as ordens, "só vais assim, só fazes deste 

jeito", de vez em quando ainda levanta a voz "tem que ser, que 

fazer!" ... Veja lá! Uma pessoa que está dependente doutra pessoa a 

todos os níveis e ainda quer est ar... E depois aquela guerra com as  

reformas, porque já cada um tem a sua reforma e ela nunca teve ... Ah, 
outra coisa, também nunca teve dinheiro livre, dinheiro para ela 

orientar. Ela precisava, ia a loja, 50$00, e ele é que lhe dava os 

50$00, ela precisava de 100 e ele é que lhe dava os 100 ... E depois o 

troco revertia logo para o bolso dele, sobrou x, e aquele x tem que ir 

para ... E hoje, como cada um já recebe a sua reforma, ele está sempre 

a contar - apesar de ver mal e de estar quase cego consegue ainda 

descortinar o dinheiro e ver - e diz, "tu, ainda te falta tanto para 

gastar a tua reforma", porque está sempre a tentar que ela gaste o 

dinheiro dela primeiro. Porque ela dizia assim,"ah, agora canta outro 

galo! Agora também tenho o meu dinheiro!". Mas, mesmo assim 

deixa-se levar e gasta sempre o dinheiro dela todo. Vai porque depois 

lá tem ... fabrica um bocadito de terra, ou cultiva e, depois, é preciso 

comprar a batata de semente, é preciso comprar o adubo, ou é 

preciso pagar a rega, e ele está sempre a manipular para ela gastar o 

dinheiro dela primeiro. Continua! Aquilo, é isso que eu falo ... a 

dominação, o sentir como a pessoa tem que dominar a outra. E agora, 

não o pode fazer doutra maneira, tenta suborná-la a maneira dela 

gastar o dinheiro dela, para depois continuar dependente.. . porque 

ela depois fica sem dinheiro, e ele tem o dinheiro dele, até ao ponto 

de chegar a dizer, se tem x no Banco, "não, o dinheiro é meu!". E eu, 

um dia, também lhe disse,"não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é 

seu e é da mãezinha, porque aquilo que tem é vosso, é dos dois, não 

é só dum! Lá porque você esteve aqui na oficina, a trabalhar, e ganhou 

dinheiro, para ganhar esse dinheiro você tinha quem lhe fizesse o 



comer... se estivesse a pagar quem lhe fizesse isso!" ... E, quer dizer, aí 

vem aquela face reivindicativa (risos), claro, e que é posta a prova 

nesses momentos, não é? E que a pessoa, claro ... o facto dele ... não 

aceita totalmente mas acho que vai.. . mesmo assim, dá-se um 

contributo diferente, pelo menos diferente, não sei ... se será bom ou 

não será mau para ele ... Para ele, ele continua sempre com a ideia 

dele, a ideia dele é aquela, enfim! 

- (, . .) tendo tido a familia que teve, no frnndo queria era ter a estabilidade . . . 

. ter a estabilidade familiar. 

- Tornou-se wna colsa muito importante. então? 

. Sim, sim! Importante para mim porque não era o questionar 

a pobreza em que se vivia na altura, porque era mesmo, era mesmo. 

Chegávamos ... eu, por exemplo, lembro-me que dizia assim, "oh 

mãezinha, eu tenho fome", "vai comer", "vou comer, o quê?", "o que 

te apetecer" ... Mas o que havia para comer era sempre o mesmo! (...) 

O meu desejo era o do saber. Não era o ter, ter as coisas, as coisas 

materiais. .. E continua naquela linha daquilo que eu também já tinha 

dito, a estabilidade familiar, a família, que é aí que eu penso que, para 

Ilmn . . . . . . . . 

FIM 
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ENTREVISTA 

(Extraído da Brochura com as  entrevistas feitas as  participantes) 

Anúncio e adesão 

Soube pelo marido que ia haver umas reuniões para mulheres-mães. Ele 

entusiasmou-a a ir. Ela convidou uma vizinha e foi. Imaginou que seria 

propaganda política e ia resolvida a não falar. Não estava habituada a 

falar em público. 

"Uma pessoa de fora, a Celeste Isabel, tinha um gravador. Ouvimos a 

gravação, o folhetim, e eu comecei a entusiasmar-me, no fim já me 

tinha esquecido de que não queria falar. Sempre gostei, tive tendência a 

procurar pessoas, de conversar, discutir, sobre nós próprias, o que 

pensamos, sentimos, etc. Ia a igreja para encontrar gente. 

A partir das reuniões já tinha assuntos interessantes para falar com 

outras pessoas. Ou estava muito carenciada ou tinha muita coisa 

acumulada e tocaram-me mesmo no ponto que eu sentia mais. Se um 

outro grupo me tivesse agarrado nessa altura ... eu não sei!" 

Conteúdo de a~rendizaeem e valorizacão/mudancas/obstáculos 

Mencionou vários (quase todos) os assuntos tratados ao longo deste 

tempo, que foram interessantes, mas não a marcaram muito, por 

exemplo: planeamento familiar, saúde, a história das mulheres ao longo 

dos tempos. Ficavam-lhe muito mais as  conversas que tinha a partir daí. 



Não valorizou os conhecimentos, mas muito mais as experiências 

vividas. Ter passado por situações que nunca tinha enfrentado antes: 

. Ter animado várias reuniões a volta do folhetim, em casa da Deolinda, 

para um grupo de mulheres daquela zona: "Foi uma experiência gira. 

Gostei muito de descobrir com elas o que eu própria já tinha 

descoberto". 

Fala do receio que as  outras mulheres tinham da crítica que lhes 

pudessem fazer: "Eu nunca me importei com a crítica. Achava que o que 

se dizia nas reuniões era para dizer a toda a gente. Que não bastava 

pensar as coisas que eu pensava: precisava de falar com outras pessoas 

sobre isso. Sempre procurei ser confrontada, para mim era bom. Uma 

pessoa quando gosta de uma coisa tem que acreditar nisso. Mas é 

preciso um esforço para resistir. O que foi novo para mim não foi tanto a 

questão da mulher, mas ouvir pessoas que vinham de fora para falar 

sobre isso e que a gente se juntasse para isso. Mas com o meu feitio e 

com o que eu já pensava antes, acho que era a pessoa indicada para 

receber isso. Fez-me falar, mexer-me". 

. "A minha primeira saída, para falar com o presidente da Câmara de 

Montemor: Tínhamos feito algumas reuniões em casa da Adelina (com 

cerca de 30 pessoas) por causa dos caminhos. N a  reunião, em 

Montemor, o presidente da Câmara nem nos ouvia, sé se virava para os 

homens, apesar de termos sido nós a mexer as coisas. Para nós foi 

perceber na prática o que tínhamos aprendido nas reuniões sobre a 

inferioridade das mulheres. Era a primeira vez que me acontecia isso. 

Em minha casa não tinha esse problema". 

. "Depois das reuniões, ficávamos a falar horas. Foi em 75. Parecia muito 

fácil mudar tudo: bastava educar os nossos filhos duma outra maneira. 



Éramos todas ingénuas, hoje sabemos que não é assim. 

paixão, fiquei apaixonada por isto". 

Acho que foi a 

. "Em 75, eu comecei a escrever a minha própria história: o meu sentido 

de viver diferente, queria viver mais em diálogo. Elas (Celeste Isabel, 

Manuela, Isabel) fizeram-me despertar, sentia um grande desejo de ser 

como elas. Foi nessa altura, agora já passou. Percebi que o Graal queria 

lutar por um mundo mais humano e mais justo com base na doutrina 

cristã. Aceito esta luta como qualquer cidadão e, como mulher, o lutar 

pelo lugar que nós temos, queremos no mundo. Por isso comecei a 

trabalhar (juntar gente, congregá-las)". 

. "Quando me perguntaram se eu queria entrar num programa de 

televisão, eu acabei por dizer que sim. Queria ver até onde podia chegar. 

Era uma prova. As minhas colegas daqui apoiaram-me, foi uma aventura". 

. "Eu gostava que se fizesse alfabetização e entrei nisso. Foi uma 

recordação grande, foi uma das grandes etapas que eu passei, esta 

experiência marcou-me. Tive possibilidade de falar mais profundamente 

com as outras mulheres". 

. "Depois começaram os programas de saúde com a Elsa. A movimentação 

que se deu foi provocada pela Elsa. Ela envolve-se muito. Isso foi 

importante. Ver que as  outras pessoas (e não só da aldeia) se envolvem; 

que o projecto era o projecto, mas que as  pessoas que vêm também dizem 

de si. É preciso falar a partir da própria experiência". 

. "Eu sentia-me, as vezes, muito isolada. Porque ninguém me ajudava. 

Achavam que eu tinha mais facilidades de dinheiro e não só. Sempre 

disseram:"ru tens tudo bem, náo tens problemas nenhuns'. Tornavam-se 

exigentes, queriam que eu tomasse sempre a iniciativa. A Alzira rompeu 



este fenómeno, problematizou tudo: 'Por que há-de ser a Adelaide a 

fazer sempre tudo?', ela dizia na minha frente. A Alzira é muito capaz de 

estar a frente das coisas". 

. "A partir do programa da alimentação, falámos sobre fazer pipocas. Foi 

gira a maneira como conseguimos trabalhar e organizar-nos. 

Encontrávamo-nos aos serões e fazíamos as 'freiras', discutíamos. 

conversávamos. Era a maneira de sair, de nos encontrarmos, de nos 

organizarmos. Foi aí que nós aprendemos a fazer um livro de actas. Com 

o dinheiro das pipocas, resolvemos montar o parque infantil. Nas 

pipocas houve um grupo bastante alargado, faziam-nas em casa. Na 

montagem do parque, as  mulheres capazes de sair fomos nós as quatro. 

Descarregar areia e espalhá-la, fazer trabalho de picareta, nunca tinha 

sido visto feito com mulheres. Tivémos reuniões com os homens sobre 

os materiais e como construir o parque. Aprendemos muito". 

. "Estou metida no grupo de teatro por várias razões. A primeira razão é 

ser capaz de sair, mostrar que a mulher está capaz de orientar uma 

coisa que em geral os homens fazem. E assim dar uma imagem 

diferente as pessoas. Agora há a responsabilidade, entramos numa 

engrenagem, é uma associação que precisa de sobreviver. E, através do 

teatro, temos subsídios. Mas há também, porque gosto da convivência, 

que estar com a juventude, falar com eles. Os rapazes estão mais a- 

vontade do que as raparigas. Elas estão voltadas para o casamento. 

Mesmo assim vale a pena falar: alguma coisa há-de ficar. Temos ideia de 

lhes fazer um inquér:to sobre os que eles pensam sobre a nossa posição 

lá, para podermos faliu sobre isso". 

. "Com o teatro já h o ~ v e  uma certa independência da nossa parte. Aquilo 

é o Graal? Não é o projecto do Graal, funcionamos sozinhas. Mas se 
I 



estou lá sinto que está lá e pergunto-me como vou fazer parte do grupo 

com a independência que tenho? (em relação ao teatro)" 

. "Sobre as  reuniões de animadoras em Coimbra ... A partir de certa 

altura, senti sobretudo a responsabilidade de continuar; ser capaz de, 

num certo momento, continuar este trabalho. Mas pergunto-me, para 

quê sermos autónomas se fazemos parte de um grupo?" 

. Em relação a família da Adelaide: 

"Com o meu marido fui sempre conversando, ele está ao meu lado. Se 

até aí a relação com ele era boa, passou a ser melhor. O ter participado 

em coisas de que eu gosto e a pessoa que estava ao meu lado 

acompanhar-me ajudou-me a descobrir nele uma outra pessoa. Até ali 

ele era uma pessoa certinha. Depois descobri que ele era capaz de 

ajudar-me numa coisa em que a maioria dos homens era contra. Quando 

me meti neste processo dei-me conta de que era um risco que 

corríamos os dois em relação ao meio. Ele estar do meu lado gerou-me 

uma confiança que me levou a entendê-lo melhor. A descobrir as coisas 

boas e a entender também os defeitos. Ter consciência dos direitos, 

mesmo nos aspectos íntimos do relacionamento - não o dever, mas 

descobrir o direito - muda muita coisa. A própria maneira de ir 

contando e de ir preparando o outro para mudar tem de ser criada, tem 

de se ir descobrindo. 

A minha relação com os meus filhos era fácil quando eles eram crianças. 

Depois a escola começou a dizer o contrário do que eu dizia. Com o 

Paulo (15 anos), ele é muito inteligente e isso fá-lo estar avançado, mas 

a gente sente uma indecisão: até que ponto deixá-lo ir. Ninguém está 

educado para a vida, nem eu, não tenho as coisas certas, mas dar-lhes a 

ideia de que sabem tudo, isso dar-lhes-ia indecisão, o peso da 



responsabilidade sem apoio. Estou a conversar coisas com o meu filho 

que nunca conversei com o meu marido, porque é possível conversar 

com ele sobre coisas que o meu marido não entende (novos 

comportamentos entre homens e mulheres, etc.) . 

Ser capaz de entender, ser capaz de me perguntar como, até onde, 

acho que isto é consequência da preparação que tive. É muito 

importante aceitar que as coisas não estão feitas". 

Tudo o que a Adelaide contou sobre aprendizagem e mudanças fê-lo 

como experiência vivida. Valorizou: 

- ter atravessado situações novas e ter aprendido com isso; 

- terem ousado fazer o que antes as mulheres nunca faziam; 

- a mudança da imagem da mulher através disso: tanto a maneira como 

nós, mulheres, nos vemos como a maneira como a comunidade nos vê. 




