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Resumo 
 

A aprendizagem ao longo da vida é hoje considerada essencial na sociedade do 

conhecimento, por inerência sujeita a instabilidades e transformações constantes. 

Também se reconhece na sociedade contemporânea a premência de uma maior 

intervenção cívica e a importância de elevar as qualificações dos cidadãos. Daí que se 

considere a participação em actividades educativas e formativas ao longo da vida uma 

necessidade fundamental. Regista-se, no entanto, uma participação reduzida dos adultos 

em aprendizagem ao longo da vida na maioria dos países europeus, verificando-se 

mesmo, uma tendência para a estagnação em todo o continente. 

Compreender melhor as motivações que conduzem os adultos a processos 

educativos e formativos afigura-se fundamental para realmente tornar a aprendizagem 

ao longo da vida uma realidade. O presente trabalho tem como objectivo principal 

perceber o que motiva os adultos a inscreverem-se e frequentarem um curso de inglês 

extra-escolar numa escola pública.  

O quadro de referência teórico assenta nas principais investigações realizadas 

sobre a motivação dos adultos para se dedicarem à educação/formação, que provêm 

essencialmente dos Estados Unidos e Grã-Bretanha. O estudo empírico tem por base 

uma tarefa de inspiração projectiva (TIP) aplicada a 75 alunos do curso de inglês extra-

escolar. Procedeu-se a uma análise de cada resposta à TIP e a uma categorização dos 

motivos que os levaram de volta à escola, utilizando uma tipologia criada para integrar 

as diversas razões apontadas pelos participantes no estudo. A natureza difusa da TIP 

permitiu confirmar motivos descritos na literatura e também captar dimensões menos 

conscientes, que não transparecem com outro tipo de instrumento de recolha de dados. 

A investigação que agora se apresenta abre novas pistas para o conhecimento 

mais aprofundado das motivações dos adultos para a aprendizagem, em especial em 

Portugal, apontando algumas recomendações a considerar na implementação de 

políticas e currículos de educação e formação de adultos. 

 

Palavras-chave: Motivação, Educação e Formação de Adultos, Aprendizagem ao 

Longo da Vida, Participação em Aprendizagem ao Longo da Vida. 
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Abstract 
 

Lifelong learning is now considered an invaluable asset in the knowledge 

society, which is subject to instability and constant transformation. Civic participation is 

also recognized as crucial in the contemporary society, as well as the importance of 

raising the citizens’ qualifications. Thus, the essential need for participation in 

education and training throughout one’s life. However, the participation of adults in 

lifelong learning is reduced in most European countries, with a recent tendency for 

stagnation all over the continent. 

In order to make lifelong learning a reality, it is vital to enhance our 

understanding of the motivations of adults to engage in education and training 

processes. The main goal of the current study is to understand what motivates adults to 

enrol and attend an extra-curricular English course at a state school.  

The theoretical framework is based on the main studies about motivation of 

adults to undertake education and training, which come mainly from the United States 

and Britain. The empirical study was carried out using a task inspired by projective 

techniques which was applied to 75 students attending the extra-curricular English 

course. Each response to the task was submitted to an in-depth content analysis in order 

to define inductive categories portraying the motives which pushed the participants back 

to school and a typology was created to integrate the different reasons expressed by 

them. The unclear nature of the projective-based task succeeded in revealing motives 

described in the literature, as well as other less conscious dimensions which are not 

seized by other data collection tools. 

This study opens up new insights to a better understanding of adults’ 

motivations to learning, especially in Portugal, and points out some recommendations 

that should be taken into consideration when implementing education and training 

policies and curricula for adult learners. 

 

 

Keywords: Motivation, Education and Training of Adults, Lifelong Learning, 

Participation in Lifelong Learning. 
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Introdução 
 

A génese deste estudo surgiu de uma necessidade pessoal de compreender uma 

realidade com que me deparei na minha prática profissional, a qual não se coadunava 

como o meu entendimento dos factos. Foi, então, despoletado um processo de 

questionamento e reflexão, no sentido da aprendizagem transformativa (Mezirow, 1991, 

2000), e que parte de uma situação de “disjuntura” (disjuncture) (Jarvis, 2004). 

Como bem constata Pires (2005),  

todo o conhecimento é autobiográfico (…). Qualquer trabalho de investigação tem de 
ser entendido à luz de uma dupla contextualização: a partir de uma realidade de ordem 
subjectiva, do posicionamento do sujeito-autor-investigador (…) e a partir de um 
contexto histórico, social, cultural onde se insere. (p. 23) 

Nos vários anos em que trabalhei, como professora de inglês, com alunos 

adultos na Escola Secundária de S. João da Talha, fui-me apercebendo das suas diversas 

motivações para regressarem à escola. E as suas razões iam muito além da simples 

vontade/ necessidade de obter um diploma para progredir na carreira e, frequentemente, 

prendiam-se sobretudo com motivos da esfera mais privada. Um grupo de jovens 

adultos, por vezes, comparecia à escola, sem, no entanto, frequentar as aulas, o que me 

levou a ponderar se o convívio com os pares não seria aquilo que mais os atraía à 

escola. 

As minhas suspeitas encontraram eco num trabalho do CEDEFOP (Chisholm, 

Larson, & Mossoux, 2004) que concluía que a percentagem dos cidadãos adultos que 

participam em educação e formação por motivos relacionados com o trabalho é 

semelhante à dos que o fazem por motivos pessoais.  

Desejei, então, aprofundar o que incita os adultos a procurarem 

educação/formação. Apercebi-me, no entanto, que os estudos sobre esta temática em 

Portugal eram praticamente inexistentes, o que constituía uma limitação, mas, ao 

mesmo tempo, um desafio de descobrir um campo ainda por explorar.  

Assiste-se na sociedade contemporânea a uma valorização crescente, tanto da 

educação/formação como do aumento das qualificações dos cidadãos, que, no caso 

português, continua a apresentar índices bastante inferiores aos da generalidade dos 

países europeus (CEC, 2008). Vivemos numa época de grandes e rápidas 

transformações (científicas, tecnológicas, mas também sociais), que nos obrigam a uma 
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adaptação e actualização constantes. E a educação e formação têm um papel 

preponderante em capacitar os cidadãos para os novos desafios que se lhes colocam, 

preparando-os para uma vida pessoal mais plena, uma intervenção mais activa em 

sociedade e uma melhor adaptação ao mercado de trabalho. Contudo, a participação dos 

adultos portugueses em actividades educativas e formativas ao longo da vida regista 

valores reduzidos (CEC, 2008), em especial por parte dos menos escolarizados. Mais 

recentemente, tem-se mesmo verificado uma estagnação generalizada, na Europa, do 

número de adultos que participam em aprendizagem ao longo da vida (CEDEFOP, 

2009; CCE, 2007). 

Se realmente quisermos que a ALV se torne uma realidade, então necessitamos 

compreender melhor os padrões da participação e os motivos dos adultos para 

procurarem educação/formação. É, pois, da maior pertinência estudar o caso de um 

curso destinado primordialmente a adultos com baixo nível de escolarização, que atraiu 

muitos candidatos, e perceber as motivações dessas pessoas para nele se inscreverem e o 

frequentarem. 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco partes. Na Introdução 

descreve-se o contexto histórico, social e político actual que torna pertinente o estudo 

das motivações para a procura da educação/formação. É, ainda, esboçada a organização 

do trabalho. 

O capítulo 1 – Quadro de Referência Teórico – apresenta, num primeiro 

subcapítulo, uma incursão sobre o estado e a importância da ALV no mundo 

contemporâneo e, num segundo subcapítulo, a necessidade de atrair os adultos que 

menos participam em educação/formação, apresentando ofertas formativas 

diferenciadas e atractivas, de que o curso extra-escolar de inglês estudado é um 

exemplo. Procura-se, neste capítulo, clarificar os conceitos de Educação de Adultos, 

Formação de Adultos e de Aprendizagem ao Longo da Vida, frequentemente envoltos 

em alguma ambiguidade. Apresenta-se, ainda, um panorama da participação dos adultos 

em educação/formação, assim como os estudos mais relevantes sobre as motivações 

para enveredar por estes percursos. 

O capítulo 2 – Problematização e Metodologia – elucida sobre a problemática e 

objectivos que orientaram a presente investigação. É aqui esclarecida a opção por uma 

abordagem qualitativa, alicerçada num estudo de caso que se revelou de sucesso na 

atracção que exerceu sobre os adultos que o procuraram. Procede-se, ainda, à 

caracterização dos participantes e à identificação dos instrumentos de recolha de dados 
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por que se optou. Elucida-se também sobre a forma como decorreram a recolha e a 

análise dos dados. Para a análise das motivações foram definidas categorias a partir das 

razões apontadas pelos participantes para o seu regresso à escola, tendo, igualmente, em 

consideração trabalhos anteriores. 

No capítulo 3 – Apresentação e Discussão dos Resultados – revelam-se e 

discutem-se as diversas motivações que conduziram os adultos participantes no estudo 

ao curso extra-escolar de inglês. 

Nas Considerações Finais reflecte-se sobre os resultados mais relevantes da 

investigação, sugerem-se algumas recomendações e propõem-se desenvolvimentos 

futuros que a presente investigação suscita. 
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Capítulo 1 
Quadro de referência teórico 

1.1.  A aprendizagem ao longo da vida hoje 

Vivemos hoje numa época de grandes e constantes transformações, que 

acontecem a um ritmo veloz, e às quais a educação tem sido chamada a dar resposta. Os 

indivíduos, por seu lado, experienciam situações que não se coadunam com aquilo que 

foram tomando como certo e sentem dificuldade em explicar. Jarvis (2004) apelidou 

esta situação problemática, de desarmonia, de disjuntura. E constata que “The more 

complex and rapidly changing our global society, the more frequently will we 

experience disjuncture and, therefore, lifelong learning” (Jarvis, 2004, p. 107). 

Os intensos desenvolvimentos científicos e tecnológicos criam necessidades de 

aprendizagem. Além disso, como afirma Giddens (2008), “hoje é necessário estarmos 

aptos a “mudar de emprego muitas vezes ao longo de uma carreira e obter novos 

conhecimentos e aptidões, aplicando-os a diversos contextos de trabalho” (pp. 62, 63). 

Noutro trabalho, o mesmo autor (Giddens, 2007) estima que mais de dois terços dos 

empregos criados na economia do conhecimento são qualificados e que são cada vez 

menos os empregos que requerem baixas qualificações. Contudo, apesar de o discurso 

institucional apregoar a necessidade de elevar as qualificações dos cidadãos, por forma 

a responderem adequadamente num contexto de grande competitividade económica, 

essa não deve ser a tarefa exclusiva nem principal da EA. Como veremos mais adiante, 

para que a ALV aconteça realmente, há que ir ao encontro das necessidades e dos 

interesses dos cidadãos adultos de forma a continuarem a sua caminhada na 

aprendizagem. E esta aprendizagem visa responder também à falta de interesse na vida 

social e política e procura contribuir para a realização pessoal e uma sociedade melhor 

(Faure, 1977; Lengrand, 1971). 

Contudo, a Comissão Europeia (CCE, 2007) clama que 

As possibilidades de formação oferecidas aos adultos não estão a acompanhar a 
evolução das necessidades das pessoas e da sociedade. É essencial investir na 
aprendizagem ao longo da vida, quando se observa que a taxa de participação dos 
adultos (entre 25 e 64 anos) nessa aprendizagem não aumenta, estando mesmo a 
estagnar em toda a União Europeia (UE) (síntese, ¶1) 
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1.1.1. Clarificando conceitos: educação de adultos, formação de 
adultos, aprendizagem ao longo da vida 

Os conceitos de educação de adultos (EA), formação de adultos e de 

aprendizagem ao longo da vida (ALV) surgem muitas vezes imbuídos de alguma 

ambiguidade e não raras vezes sobrepondo-se nos seus sentidos. Devo chamar a atenção 

para o facto de não pretender aqui apresentar uma definição única para cada uma destas 

expressões, mas antes alertar para as diferentes conotações que elas suscitam. 

Canário (2008) testemunha a utilização frequente das expressões “educação de 

adultos” e “formação de adultos” de forma indiferenciada. Por um lado, educação de 

adultos pode remeter para a “alfabetização”, enquanto que a formação de adultos pode 

corresponder à “formação profissional”. No primeiro conceito, como afirma o autor, a 

educação de adultos “pode corresponder a uma perspectiva redutora, correspondente a 

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

conceito de educação permanente, entendida como a totalidade dos processo educativos 

que estão presentes ao longo de toda a vida.” (p. 33). Este autor prefere, em consonância 

com Honoré, o termo formação, que, para si, é conotado com “um processo abrangente 

de auto-construção da pessoa, num processo de ‘abertura à existência’ ” (p. 33). Estes 

dois teóricos associam o vocábulo educação a uma “acção dos adultos sobre as 

crianças” e a uma instituição escolar de “reprodução e transmissão” (Honoré, citado por 

Canário, 2008, p. 34), sem ligação com a vida. De qualquer modo, Canário (2008) 

reconhece a pertinência da terminologia educação de adultos, adoptada na conferência 

da UNESCO em Nairobi1, em 1976 e também por Licínio Lima no documento sobre a 

“Reorganização do sub-sistema de educação de adultos”.  

Josso (2005) distingue os dois conceitos: “formação diz respeito a toda a vida, 

enquanto que a educação é apenas relativa a certos períodos na vida” (p. 116). 

Explicitando melhor, afirma que “Educação é exclusivamente a acção de uma 

sociedade, pelas diferentes instituições que esta sociedade cria, através das instâncias 

políticas, dos governos, para assegurar a transmissão de conhecimentos, a transmissão 

de valores, a transmissão dos saberes-fazer, dos comportamentos, que vão 

primeiramente assegurar a integração na vida social, na vida cultural, na vida política” 

(p. 116), seja dos jovens ou dos mais velhos que estão na escola, na universidade ou em 
                                                 

1 Na Conferência de Nairobi conclui-se que “a educação de adultos não pode ser considerada 
intrinsecamente, mas como um ‘subconjunto integrado’ num projecto global de educação permanente” 
(citado por Osório, 2005, p. 53, aspas no original). 
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institutos especializados. “A educação é essencialmente dependente das políticas 

[sendo] conservadora porque deve assegurar a continuidade da vida da sociedade e [...] 

em simultâneo, inovadora para facilitar a adaptação das pessoas à evolução da 

sociedade” (pp. 116, 117).  

Lima (2007) apresenta a sua perspectiva:  

a educação tende a ser predominantemente representada como remetendo 
privilegiadamente para esforços sistemáticos, para acções deliberadas, para decisões e 
estratégias racionalmente planeadas, designadamente no contexto de organizações 
sociais formais (como a escola, por exemplo), de que se espera que resultem 
aprendizagens; ou seja, para contextos de educação formal ou não formal (…) (p. 16) 

 
No Dicionário da Língua Portuguesa (Porto Editora, 2005) o termo educação é 

assim definido: “processo que visa o desenvolvimento harmónico do ser humano nos 

seus aspectos intelectual, moral e físico e a sua inserção na sociedade” (p. 590), sendo, 

na minha opinião, consentâneo com a versão mais institucionalizada. Contudo, na 

mesma entrada, a definição de educação permanente surge extremamente redutora e 

desadequada, misturando, ainda, os conceitos que se quer clarificar: “formação contínua 

que visa a actualização dos conhecimentos de indivíduos integrados no mercado de 

trabalho” (p. 590). 

No meu texto adoptarei, em geral, uma expressão combinada 

(educação/formação), onde converge a noção de desenvolvimento integral da pessoa e a 

vertente da formação profissional. No meu entender, educação remete para uma 

aprendizagem que tem lugar essencialmente na instituição escola, mas sem, contudo, lhe 

atribuir o excessivo negativismo mencionado por Canário (2008). Quando uso o 

vocábulo formação refiro-me à formação profissional. 

Quanto à expressão aprendizagem ao longo da vida (ALV), Alves (in press) 

aponta-lhe também o risco de polissemia, consequência do seu uso generalizado. Lima 

(2007)  lembra que a ALV emerge 

(…) como ideia satélite dos então conceitos-chave de educação permanente ou 
educação ao longo da vida, especialmente difundidos pela UNESCO e pelo Conselho da 
Europa, e até mesmo de educação recorrente, este já de orientação mais marcadamente 
económica e pragmática, então particularmente defendida pela OCDE. (p. 15) 

Comparativamente com o termo educação, aprendizagem “concentra um 

significado mais comportamental e individual, podendo relevar não apenas de acções de 
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educação formal e não formal, mas também de situações experienciais sem carácter 

estruturado e intencional (….)” (Lima, 2007, p. 16). 

A expressão aprendizagem ao longo da vida (ALV) é hoje a mais comum para 

designar “toda a actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o 

objectivo de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências”2 (CCE, 2000, p.3) 

e será a que utilizarei ao longo do meu texto. Contudo, como nota Field (2001, 

relembrando Boshier) “It is tempting to conclude (…) that the semantic shift from 

‘lifelong education’ to ‘lifelong learning’ marks a sharp turn towards vocationalism and 

away from emancipation (p. 12)3, como se poderá perceber no ponto seguinte (1.1.2.)  

   

1.1.2. A aprendizagem ao longo da vida - evolução e implementação  

Na passagem da era industrial para a modernização a vida das pessoas foi 

institucionalizada em três fases - família, escola e trabalho -, representando a 

aposentação uma quarta. A educação surgia entre a infância e a entrada para o mercado 

de trabalho (Antikainen, 2001). 

Com a consciencialização da importância da ALV, essa trajectória de vida 

requer uma alteração, tendo os documentos inaugurais sobre a ALV postulado uma 

educação que deve abranger todos os momentos da vida da pessoa e contribuir para a 

realização do ser humano (Lengrand, 1971; Faure et al., 1977).  

A ideia da ALV (nas suas variadas denominações – educação permanente, 

educação recorrente, educação ao longo da vida) não surgiu repentinamente no 

panorama social e intelectual em finais dos anos 60, início dos anos 70 do século XX. 

Como sustenta Field (2001), “Lifelong learning has emerged onto the contemporary 

scene with the suddenness of a new fashion. Yet it has been around for over three 

decades” (p. 3). Este autor relembra ainda um excerto sobre a EA da Comissão do 

Ministério da Reconstrução britânico, de 1919, logo a seguir à primeira Grande Guerra:  

                                                 
2 Pires (2005) critica esta definição do Memorando. Por um lado, a noção de objectivo da actividade de 
aprendizagem é difícil de articular com as aprendizagens em contextos não formais e informais, que 
“ocorrem de uma forma não estruturada e não intencional” (p. 97); também a referência ao melhoramento 
dos conhecimentos, das aptidões e competências pressupõe, segundo a autora, encarar a pessoa “a partir 
do seu deficit” traduzindo, além disso, uma incorrecção, uma vez que “Os conhecimentos, as aptidões e 
as competências não se “melhoram” (numa perspectiva remediativa), antes desenvolvem-se, constroem-se 
activamente” (p. 97, itálico, aspas e parêntesis no original). 
3 Também a Comissão Europeia chamou a atenção para “a necessidade de uma definição mais lata de 
aprendizagem ao longo da vida, que não seja reduzida a uma visão puramente económica ou à educação 
dos adultos” (CCE, 2001, p. 4).  
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adult education must not be regarded as a luxury for a few exceptional persons here and 
there, or as a thing which concerns only a short span or early adulthood, but it is a 
permanent national necessity, an inseparable aspect of citizenship, and therefore should 
be both universal and lifelong. 

(citado por Field, 2001, p. 5, itálicos adicionados) 

Um pouco mais tarde, Lindeman escrevia no seu livro The Meaning of Adult 

Education, em 1926, sobre “a new kind of education” onde “all static concepts of 

education which relegate the learning process to the period of youth are abandoned. The 

whole of life is learning, therefore education can have no endings” (citado por Smith, 

2004, secção The Meaning of Adult Education, ¶1, itálico adicionado). Field (2001) 

traça uma perspectiva histórica da ALV e das suas abrangências consoante os 

desenvolvimentos económicos e sociais da época. Embora situando a sua análise 

essencialmente na Grã-Bretanha, a abordagem deste autor ultrapassa o contexto 

britânico e permite-nos compreender melhor a evolução do conceito de ALV e a sua 

implementação.  

Nas décadas de 1920 e 1930, se bem que a educação e formação de adultos 

continuassem a merecer atenção política, a sua principal função era a socialização dos 

jovens. Nos anos 30 a crise económica e os distúrbios sociais levaram a educação de 

adultos a concentrar-se nos programas de formação para os desempregados, tendo tido, 

a seguir à segunda Grande Guerra, um papel fulcral na rápida formação das pessoas 

para servirem nas forças armadas e trabalharem em indústrias-chave. (p. 6). 

Rubenson (2006) refere-se a três gerações da ALV. A primeira acontece no 

seguimento do período de optimismo pós segunda Guerra Mundial, tempo marcado por 

desafios, quer a nível do desenvolvimento, prosperidade, bem como da capacidade da 

escola para promover a igualdade social. No final dos anos 60 assiste-se a um 

movimento contestatário da juventude, o qual desafiava os hábitos estabelecidos e 

trouxe a educação para o debate (Field, 2001). 

Neste ambiente, e tendo a tradição humanista como pano de fundo, proclama-se 

a ALV nos anos 70 como um conceito de desenvolvimento pessoal onde cada um 

tomava as rédeas da sua aprendizagem e que visava “a expansão integral do homem em 

toda a sua riqueza e na complexidade das suas expressões e compromissos: indivíduo, 

membro duma família e duma colectividade, cidadão e produtor, inventor de técnicas e 

criador de sonhos” (Faure, 1977, p. 10). Também de salientar a importância que se 

atribuía à ALV, então denominada educação permanente, para reduzir os desníveis 
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sociais. O relatório Faure, inicialmente publicado em 1972, defendia uma 

democratização da educação, eliminando as barreiras que limitam o acesso dos menos 

favorecidos à educação. E argumentava que teria de existir mais do que um reformular 

da educação para se chegar à sociedade da aprendizagem. A educação permanente de 

então concebia a aprendizagem de uma forma global, onde se incluía a noção de tempo 

(lifelong) e de diversidade da aprendizagem (lifewide), e envolvendo toda a sociedade, 

todos os seus recursos sociais, económicos e educacionais: “(….) aprender é acção de 

toda uma vida, tanto na sua duração como na sua diversidade, assim como de toda uma 

sociedade (…) (Faure, 1977, p. 34). Reconhecia a educação formal, assim como a 

educação não formal e informal, considerando os múltiplos contextos de aprendizagem, 

não só a instituição escolar, mas também outros locais onde o indivíduo desenvolvesse a 

sua adaptação à sociedade e a sua capacidade para alterá-la. 

Segundo Rubenson (2006), esta primeira geração humanista da ALV contou 

muito com a sociedade civil, os voluntários, as ONG, ficando em muitos países o 

Estado e o mercado afastados do debate. 

A crise do petróleo de 1973 e os problemas económicos e sociais que se lhe 

seguiram provocaram uma viragem nas preocupações sobre a educação ao longo da 

vida. A recessão económica pressionou as contas públicas e o sector da educação sofreu 

cortes orçamentais. As elevadas taxas de desemprego perduraram durante mais de uma 

década e a educação permanente cedeu lugar à educação centrada na formação 

profissional nos anos 80 do século XX. Houve dois factores que reduziram o impacto 

dos debates iniciais sobre ALV nas políticas e sua implementação: em primeiro lugar, o 

facto de estes estarem centrados em agências intergovernamentais (UNESCO, OCDE, 

Conselho da Europa) que não tinham poder directo nas políticas nacionais e, em 

segundo, a mudança do clima económico dos anos 70 (Field, 2001). A ideia inicial da 

ALV baseava-se numa economia de pleno emprego, mas, à medida que o mercado de 

trabalho se foi tornando mais instável e o consumismo que caracteriza as sociedades 

ocidentais foi emergindo, “the early conception of lifelong learning lost much of its 

appeal” (Field, 2001, p. 8). 

Este novo contexto marca a segunda geração da ALV. Caracterizado pela 

incerteza, pelo crescimento do desemprego, decréscimo da produção e deficits públicos, 

a educação passou a ser encarada pela classe política como forma de adaptação à 

economia, atribuindo-se uma importância crescente à ciência e tecnologia e ao capital 

humano altamente qualificado. Como nota Rubenson (2006),  



 
 

11

while the first generation of Lifelong Learning talked about education as enabling 
individuals to control and adapt to change, the second generation saw learning only as a 
mechanism for individuals to adjust to society which was shaped without their input. (p. 
329) 

Nos anos 90 registou-se um ressurgimento da ALV na agenda política, mas com 

contornos distintos dos de finais dos anos 60, início dos anos 70. Por um lado, as 

agências intergovernamentais ganharam poder de decisão e, por outro, o Ano Europeu 

da Aprendizagem ao longo da Vida, em 1996, transportou o conceito para os debates 

políticos a nível nacional (Field, 2001). O tempo era marcado pela crescente taxa de 

desemprego, o que levou as políticas a centrarem-se no combate a este flagelo social 

através da educação de adultos e da formação, em vez de nas preocupações humanistas 

dos documentos iniciais. 

No final dos anos 90 a crescente produção e melhoria do nível de vida era 

acompanhada de discrepâncias económicas e sociais cada vez mais vincadas, 

conduzindo à exclusão e marginalização de grandes segmentos da população. 

Conscientes desta ameaça ao capitalismo global, os documentos políticos sobre ALV 

deixaram de se focar somente no capital humano e incorporaram igualmente as questões 

sociais.  Esta terceira geração da ALV, em que  nos  encontramos ainda, revela-se  uma 

“ ‘softened’ economistic version”, no dizer de Rubenson (2006, p. 329, aspas no 

original), mas onde a educação para a cidadania é introduzida. Hoje é reconhecido o 

papel fulcral da educação e da formação na sociedade do conhecimento. O mercado 

continua a ser determinante na educação de adultos, mas a responsabilidade individual 

pela sua própria aprendizagem é algo que ressalta na actualidade, com consequentes 

desigualdades na participação na educação e formação de adultos. Esta crescente 

individualização da ALV está a fazer com que a educação passe de um direito a um 

dever, sendo o indivíduo que não participa responsável pela situação precária que daí 

advier. Ao Estado, em vez de proporcionar recursos e oportunidades de ALV, como 

anteriormente, cabe, cada vez mais, a tarefa de exigir que os cidadãos prossigam a sua 

aprendizagem com vista à sua adaptação à sociedade do conhecimento e à economia 

global (Biesta, 2006; Tuijnman & Boström, 2002).  
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1.1.3. A participação em educação /formação  

Contrariamente ao desejado, e “Ainda que os Estados-Membros reconheçam a 

importância da educação e formação ao longo da vida, hoje, na Europa, o número de 

aprendentes adultos fica aquém do objectivo que esses Estados fixaram.” (CCE, 2006, 

síntese, ¶1). 

Conforme se pode verificar através do gráfico da Fig.1 (CEC, 2008), os números 

da participação dos adultos em ALV são bastante díspares nos diversos países, mas a 

grande maioria ainda não atingiu o valor de referência estabelecido para 2010, nem tal 

objectivo terá hipótese de ser concretizado. Este situa-se em 10% em 2007 para o 

conjunto dos 27 países da UE tendo-se, verificado, contudo, uma evolução positiva face 

ao ano de 2000. Os países escandinavos e o Reino Unido são os que apresentam os 

melhores desempenhos a nível da participação em educação e formação, com valores 

superiores a 20%. Do conjunto dos países da UE, sete já atingiram ou superaram o 

objectivo de referência de 12,5%: a Suécia, a Dinamarca, o Reino Unido, a Finlândia, a 

Holanda, a Eslovénia e a Áustria. Portugal ocupa neste conjunto uma das últimas 

posições, com perto de 5% de participação de adultos em ALV. Dados mais recentes 

indicam, contudo, uma estagnação na participação em ALV por parte dos adultos na UE 

(CEDEFOP, 2009; CCE, 2007), situação que requer uma melhor compreensão dos 

factores que a isso conduziram. 

Há também uma evidência que aqueles que apresentam um nível de qualificação 

mais baixo são também os que menos participam (Cross, 1986; Eurydice, 2007; Jarvis, 

2004; Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007; Merriam, & Brocket, 2007), 

tendência que Rubenson (2006) afirma ocorrer menos nos países nórdicos do que 

noutros. Este autor, por outro lado, refere que a grande participação em educação e 

formação de adultos dos países nórdicos se deve muito a uma forte tradição da educação 

popular de adultos desde o século XIX.   
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PARTICIPAÇÃO DOS ADULTOS EM ALV 2000, 2007* 
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Figura 1 – Participação dos adultos em ALV 2000, 2007.  

Percentagem da população com idades entre 25 e 64 anos que participou em 
educação e formação nas quatros semanas anteriores a este estudo. Fonte: Eurostat 
(EU-Labour Force Survey) (Adaptado de CEC, 2008, p. 27) 
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1.1.4. A motivação para participar 

Ciente da existência de múltiplas definições de motivação e da dificuldade de a 

medir (Ahl, 2006; Wlodkowski, 1999), existem, no entanto, factores que fazem as 

pessoas agir em determinada direcção. E é Wlodkowski (1999) quem  explica, deste 

modo, o que incita os adultos para a aprendizagem: “all adults want to make sense of 

their world, find meaning, and be effective at what they value. This is what fuels their 

motivation to learn” (p. xi). 

Os estudos sobre a motivação dos adultos para participar em educação surgem 

essencialmente nos EUA, a partir do início dos anos 60. 

Cross (1986) identificou os diferentes métodos de investigação que têm sido 

usados para estudar as razões que levam os adultos a procurarem actividades de 

educação: (1) entrevistas em profundidade, (2) análise estatística de escalas de 

motivações, (3) inquéritos por questionário e o que ela apelida de (4) teste de hipóteses. 

Na sua opinião, embora esses estudos divirjam em alguns detalhes, identificam-se 

incentivos comuns para a procura de aprendizagem. 

Houle foi pioneiro no estudo das motivações dos adultos para se dedicarem a 

actividades de aprendizagem, no início dos anos 60 do século passado. Recorrendo a 

entrevistas em profundidade a vinte e dois indivíduos considerados aprendentes muito 

activos, o estudo de Houle destacou três orientações motivacionais dos adultos para 

participarem em educação: 1) os orientados para um fim, ou seja, os adultos 

empreendem uma actividade de aprendizagem com o intuito de alcançar um fim 

específico, como seja, por exemplo, aprender a falar em público ou aprender uma língua 

estrangeira. Para estas pessoas a aprendizagem inicia-se com a identificação de uma 

necessidade ou um interesse; 2) os orientados para a actividade, não sendo, neste caso, o 

desenvolvimento de uma competência ou a aprendizagem de um determinado conteúdo, 

que motiva o adulto. Aquilo que o faz procurar a aprendizagem é por, exemplo, uma 

fuga à solidão ou a uma situação (familiar ou profissional) desagradável, a vontade de 

desenvolver contactos sociais; 3) os orientados para a aprendizagem, isto é, indivíduos 

que demonstram um grande desejo de saber e evoluir através das actividades de 

aprendizagem, às quais se dedicam constantemente e ao longo da vida. Encontram-se 

neste grupo adultos que lêem avidamente e escolhem os seus relacionamentos e até 

empregos, de acordo com o seu potencial de aprendizagem (Cross, 1986).  
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Houle (citado por Knowles, 2005), contudo, adverte que as três categorias que 

definiu não são estanques: “These are not pure types (…) But he central emphasis of 

each subgroup is clearly discernible” (p. 54). O critério para classificar os indivíduos em 

subgrupos foi a sua concepção principal sobre as finalidades que a educação contínua 

apresentava para eles próprios. 

O trabalho de Houle estimulou outros estudos posteriores e o desenvolvimento 

de análises estatísticas complexas, como a Educational Participation Scale (EPS) de 

Boshier e uma análise factorial desta escala por Morstain e Smart, da qual surgiram seis 

factores: 1) relações sociais, 2) pressões exteriores, 3) serviço comunitário, 4) 

progressão profissional, 5) escape/distracção e 6) interesse cognitivo. 

Cross (1986) conclui que a tipologia de Houle constitui uma boa base para 

compreender os motivos individuais que incitam os adultos a procurar aprendizagem e 

que os estudos estatísticos subsequentes iluminaram mas não alteraram as conclusões 

básicas daquele autor. Outra das conclusões de Cross (1986) é que a maioria dos adultos 

apresenta razões de ordem pragmática para aprender – são os “orientados para um fim”, 

na designação de Houle.  

Também Tough estava interessado em determinar o que motivava os adultos a 

iniciarem um projecto de aprendizagem, e de um modo geral, descobriu que os seus 

sujeitos antecipavam alguns objectivos e benefícios, que poderão ser vantagens 

imediatas (satisfação da curiosidade, prazer no conteúdo em si mesmo, por exemplo) ou 

não (produzir algo, perceber o que acontecerá em algumas situações futuras, por 

exemplo) (Cross, 1986). 

Jarvis (2004) apresenta algumas investigações ocorridas na Grã-Bretanha. Um 

relatório do National Institute of Adult Education, Adequacy of Provision, apresenta as 

duas principais razões para frequentar as aulas: o trabalho e saber mais sobre o assunto/ 

aprender da maneira correcta (Jarvis, 2004). Por sua vez, o ACACE (Advisory Council 

for Adult and Continuing Education) constatou, em 1982, que são os indivíduos do 

género masculino quem mais encara a educação como meio de adaptação ao mundo, 

uma atitude mais instrumental confirmada em 1987 por Woodley et al., e, em 1990, por 

Sargant. Beinart e Smith, no seu estudo datado de 1998, verificaram que 74% da sua 

amostra participou em aprendizagem nos três anos anteriores ao seu survey e que 52% 

dos seus aprendentes e 42% dos não aprendentes eram homens. Estabeleceram cinco 

razões pelas quais as pessoas se inscreviam em cursos: (1) razões ligadas ao trabalho 

(muitas vezes requerida pelo empregador), (2) com trabalho futuro em mente 
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(desenvolver a sua carreira ou encontrar um novo emprego), (3) com trabalho voluntário 

em mente (sendo, no entanto, a razão principal para a aprendizagem melhorar o 

conhecimento ou uma competência), (4) sem ligação inicial ao trabalho, mas tendo um 

impacto potencial na vida profissional (existindo muitos que só queriam fazer algo 

interessante), (5) sem qualquer ligação ao trabalho. Em relação à participação por faixa 

etária, Beinart e Smith verificaram que 85% dos adultos entre os 20 e 29 anos eram 

aprendentes e que este número decrescia em cada 10 anos. Assim, a percentagem dos 

aprendentes na faixa etária entre os 50 e os 59 anos era de 67%, valor que decrescia para 

47% no grupo entre os 60-69 anos. Outra das conclusões é que a maioria dos 

trabalhadores não manuais eram aprendentes, mas os trabalhadores manuais tinham 

maior tendência para não estudar. Jarvis (2004) chama, no entanto, a atenção para o 

facto de os valores não diferirem muito de outros estudos de há 20 anos atrás. É também 

de ressaltar no estudo de Beinart e Smith o facto de uma das razões apontadas para 

participar em actividades educativas ser o desejo de estar com outras pessoas. 

Jarvis (2004) refere outros estudos realizados nos Estados Unidos, além dos 

trabalhos de Houle e de Tough, tal como o de Johnstone e Rivera, datado de 1965. Estes 

autores classificaram os motivos da sua amostra em: preparar para um novo emprego; 

ajudar no emprego actual; estar mais bem informado; fruição do tempo livre; tarefas de 

tipo doméstico; outras tarefas quotidianas; encontrar novas pessoas; escapar à rotina 

diária; outros ou nenhum. Johnstone e Rivera mostraram ainda como os motivos para 

participar variam com os diferentes temas estudados e com a idade, sexo e posição 

sócio-económica de cada um. Concluíram, igualmente, que existem muitas maneiras 

distintas de utilizar a EA consoante a classe social:  

As one moves up the social class… they shift… to getting ahead…In general, there is 
an overall shift away from learning for the purpose of basic life adjustment… [to] 
enrichment of spare time. (Johnstone, & Rivera, citados por Jarvis, 2004, p. 74) 

Os projectos de investigação sobre as motivações para a aprendizagem 

utilizaram diferentes tipologias, embora as conclusões gerais não difiram muito. Nos 

estudos mais recentes têm-se registado, contudo, mudanças consideráveis nas razões 

para as mulheres voltarem a estudar, que advêm das alterações na natureza do seu 

trabalho e do tipo de conhecimentos que ele requer. Verifica-se, no entanto, no estudo 

de Beinart e Smith, que as mulheres ainda se inscrevem em cursos sobretudo por razões 

não relacionadas com o trabalho (Jarvis, 2004). Nota-se, igualmente, outra distinção 
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entre os géneros: enquanto a maior parte dos homens procura aprendizagem por causa 

do seu trabalho, a maioria das mulheres têm um trabalho futuro ou potencial em vista 

quando regressam aos estudos. 

Jarvis (2004) usa o termo “disjuntura” para indicar uma experiência que 

contrasta com o entendimento do indivíduo em relação ao seu meio sócio-cultural e que 

aponta como uma das razões para a procura de aprendizagem. Este autor refere 

igualmente um estudo de Aslanian e Brickell, onde 83% dos adultos aprendentes 

entrevistados especificaram uma mudança de vida como o motivo que os levou a 

encetar uma actividade de aprendizagem.  

Cross (1986) identifica em várias investigações a capacidade motivante de uma 

actividade de aprendizagem percebida como capaz de melhorar as condições de vida 

dos que nela participem. O que difere, acrescenta, é aquilo que, para as diferentes 

pessoas, é susceptível de a melhorar. Para os mais jovens é a promoção no emprego; 

aqueles que têm um bom emprego anseiam por um ainda melhor, enquanto que os 

desempregados ambicionam encontrar um. Aos mais velhos, por seu turno, interessa 

mais a aprendizagem que possa melhorar a qualidade de vida e a ocupação dos tempos 

livres. 

Num estudo do CEDEFOP (Chisholm, Larson, & Mossoux, 2004) verificou-se 

que os cidadãos adultos que participaram em educação e formação4 fizeram-no em 

número semelhante por motivos relacionados com o trabalho (23%) ou por motivos 

pessoais (25%). Curioso é o facto de o principal motivo apontado ter sido a sua 

experiência em actividades desta natureza. E este motivo destaca-se enormemente dos 

restantes (obter um certificado/diploma/qualificação, alcançar mais satisfação pessoal, 

aumentar a cultura geral) em todos os países onde decorreu o inquérito (veja-se Figura 

2). Ou seja, a educação/formação tem como consequência mais educação/formação. 

Depreende-se, portanto, a necessidade de proporcionar às pessoas momentos educativos 

e formativos suficientemente atractivos que as façam prosseguir a sua aprendizagem ao 

longo da vida. 

 

 

 

 

                                                 
4 População com mais de quinze anos dos quinze países que faziam parte da UE em 2003, e ainda da 
Islândia e Noruega. 
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Figura 2 - Principais motivos para participar em educação e formação no passado, por país, em %.  

Dados de: Chisholm, Larson e Mossoux (2004, p. 118) 

 

Outro aspecto analisado naquele documento do CEDEFOP (Chisholm, Larson, 

& Mossoux, 2004) foi a origem da decisão para participar nas actividades de 

educação/formação: intrínseca ou extrínseca, integrando-se, neste último grupo, aqueles 

que foram obrigados, aconselhados ou pagos para o fazerem. A conclusão é que, no 

conjunto dos quinze países da UE em 2003, a maioria apresenta uma motivação 

extrínseca para participar. Note-se que, em Portugal, o conselho dos colegas, amigos e 

família não é uma influência significativa, ao contrário do que sucede noutros países. 

Também, de acordo com o mesmo documento, no nosso país, a proporção dos que são 

obrigados ou motivados financeiramente para participar é comparável com a média da 

UE (44% e 42%, respectivamente), mas a participação situa-se a um nível 

extremamente baixo.  

Estas conclusões do estudo do CEDEFOP (Chisholm, Larson, & Mossoux, 

2004) contrastam, no entanto, com o modelo andragógico de Knowles5 , segundo o qual 

os adultos são motivados para a aprendizagem sobretudo por factores intrínsecos 

(desejo de aumentar a satisfação no trabalho, a auto-estima, a qualidade de vida) 

(Knowles, Holton III, & Swanson, 2005). Outro dos pressupostos desta teoria é que a 
                                                 

5 A teoria da andragogia de Knowles foi desenvolvida nos anos 70 do século passado, e inicialmente, não 
contemplava o pressuposto da motivação para a aprendizagem, tendo sido adicionada só em 1984. (cf. 
(Knowles, Holton III, & Swanson, 2005, p. 68, 69). 
 



 
 

19

orientação dos adultos para a aprendizagem está centrada na resolução de problemas6. 

Ou seja, os adultos estão motivados para aprenderem o que os ajudará a resolver tarefas 

específicas ou problemas com que se deparam na vida quotidiana. 

Em Portugal os dados dos INE (2009), relativamente ao ano de 2007, revelam 

que a maioria dos indivíduos entre os 18 e os 64 anos que participaram em actividades 

de educação não formal fizeram-no sobretudo para “adquirir 

conhecimentos/competências úteis para o dia-a-dia (78,3%) e para desenvolver 

conhecimentos/competências numa temática do seu interesse (76,5%), sendo a terceira 

razão “fazer melhor o trabalho e/ou melhorar as perspectivas de carreira” (63,7%). 

Outra das conclusões do INE (2009) é que tanto a procura de educação formal como de 

educação não formal por razões principalmente profissionais se situa nos 22%. O 

mesmo estudo indica que a participação em educação não formal é superior à da 

educação formal (23,1% contra 12%), sendo os grupos etários mais participativos os 

dos indivíduos entre os 18-24 anos e entre 25-34 anos. Um nível de escolaridade mais 

elevado parece influenciar de forma positiva a participação em actividades de educação 

não formal, pois são os indivíduos detentores de um curso superior aqueles que mais 

participam, seguido dos que completaram o ensino secundário ou pós-secundário, e por 

último, os que não ultrapassaram o 3º ciclo do ensino básico. Na educação de tipo 

formal, são no entanto, os indivíduos com o ensino secundário/pós-secundário quem 

mais participa. 

Segundo Merriam e Brockett (2007) a maioria da investigação sobre 

participação em educação de adultos tem sido informada pela psicologia e relembram a 

posição de Courtney, que defende uma “reinterpretation of adult learning as an aspect of 

the person’s totality of involvement with his or her community and society” (Courtney, 

citado por Merriam & Brockett, 2007, p. 133). Também Carré (2007) argumenta a 

necessidade de incorporar num mesmo modelo teórico sobre a motivação dos adultos 

para a formação factores sócio-demográficos, por um lado, e factores psico-pedagógicos 

e motivos subjectivos, por outro. De modo semelhante, Jarvis (2004) constata que a 

razão para participar nem sempre está confinada ao aprendente, mas na tensão dinâmica 

                                                 
6 Enquanto para as crianças e jovens, segundo o modelo pedagógico, a aprendizagem é orientada pelo 
conteúdo das disciplinas, no modelo andragógico os adultos são orientados para o desempenho e, por 
conseguinte, as actividades de aprendizagem deveriam ser baseadas nas experiências de vida. 
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que existe entre os aprendentes e o seu mundo sócio-cultural, pelo que existem barreiras 

para a inscrição em actividades de educação/formação7.  

Baseando-se exclusivamente numa investigação sobre a formação profissional, o 

modelo teórico proposto por Carré (2007) sobre a motivação para a procura de 

formação assenta quer sobre o conteúdo da motivação (análise dos motivos de adesão a 

uma formação) quer sobre o processo (análise da dinâmica de envolvimento). O seu 

instrumento de análise comporta três dimensões relativamente ao sujeito em questão: 

(1) dimensão sócio-demográfica, onde se incluem 10 variáveis como a idade, género, 

nível de qualificação, estatuto em relação à actividade/emprego, situação familiar, 

categoria sócio-profissional, sector de actividade, dimensão da empresa e duração da 

formação; (2) dimensão dos motivos e das orientações, com 10 variáveis: motivos 

epistémico, sócio-afectivo, hedónico, económico, prescrito, derivativo, operatório 

pessoal, operatório profissional, identitário e vocacional e (3) dimensão dos processos, 

englobando o sentimento de auto-determinação, a percepção da competência e o 

projecto global. 

Carré (2007) explica que para definir os motivos que conduzem os indivíduos à 

formação, o seu modelo deriva dos trabalhos de Houle (orientação para a aprendizagem 

versus orientação para a participação) e dos de Deci e Ryan (distinção entre motivos 

intrínsecos e motivos extrínsecos), estabelecendo, assim, dois eixos. No primeiro eixo, 

orientação intrínseca/extrínseca, temos as razões dos indivíduos motivados 

explicitamente pelo facto de estarem em formação e, por outro, aqueles que buscam 

objectivos externos, como por exemplo vantagens económicas ou aquisição de 

competências específicas. No segundo eixo, orientação com vista à aprendizagem/ 

participação, distingue-se os que buscam na formação a aquisição de um conteúdo, 

sejam conhecimentos, habilidades ou atitudes, por um lado, e por outro, aqueles cuja 

motivação é participar em actividades de educação e formação, independentemente 

daquilo que possam aprender. Carré (2001, 2007) combinou estes dois eixos, tendo 

obtido quatro quadrantes com cinco categorias e dez motivos, conforme se pode 

apreciar na Figura 3.  

 

                                                 
7 Não cabe no âmbito do presente trabalho o estudo das barreiras à educação/formação. Contudo, uma 
melhor compreensão deste aspecto reveste-se da maior importância para perceber as dinâmicas de procura 
de actividades  educativas e formativas. 
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Figura 3 – Tipologia dos motivos que incitam à formação.  

Adaptado de Carré (2001, 2007). 

 

Assim, na primeira categoria considerada (quadrante nordeste) confluem a 

orientação intrínseca e a orientação para a aprendizagem, traduzindo-se num único 

motivo, o motivo epistémico. Segundo este, o indivíduo é impelido para a formação por 

um verdadeiro prazer de aprender, de alargar os seus horizontes. A motivação está, 

neste caso, ligada ao conteúdo. 

A segunda categoria reúne a orientação intrínseca e a orientação para a 

participação (quadrante sudeste), subdividindo-se em dois motivos: motivo sócio-

afectivo e motivo hedónico. O primeiro leva o indivíduo a procurar na formação os 

contactos sociais, uma oportunidade de encontrar outras pessoas com quem conviver e 

trocar ideias e experiências. O motivo hedónico pressupõe que quando se participa em 

actividades de formação, o prazer esteja nas próprias condições e local da 

aprendizagem, como sejam, por exemplo, os cheiros, os materiais, o conforto, não 

existindo grande ligação com a aprendizagem de conteúdos específicos. 

A terceira categoria congrega a orientação extrínseca e a orientação para a 

participação (quadrante sudoeste), nela se incluindo três motivos. O motivo económico, 

segundo o qual a participação fica a dever-se a razões explicitamente de ordem material, 

vantagens económicas directas (subsídio de formação, por exemplo) ou indirectas (caso 



 
 

22

de uma promoção com aumento do salário). O motivo prescrito pressupõe a influência, 

conselho ou pressão de outra pessoa (amigo, familiar, superior hierárquico, por 

exemplo) ou de outros factores externos, como a pressão da sociedade ou imposição 

legal. O motivo derivativo está patente quando se participa em formação para se 

esquivar a situações ou actividades sentidas como desagradáveis. É o caso do mau 

ambiente no emprego ou no seio da família, tarefas desmotivantes, a rotina. 

No quadrante noroeste temos a quarta categoria, resultado da justaposição entre 

a orientação extrínseca e a orientação para a aprendizagem e que contempla o motivo 

operatório profissional e o motivo operatório pessoal. O primeiro é uma resposta 

instrumental para a prática profissional, sendo o motivo que impele os indivíduos para a 

formação com o fim de adquirirem competências sentidas como necessárias para se 

actualizarem ou adaptarem às mudanças. O motivo operatório pessoal, por seu lado, é 

evidenciado quando as competências a adquirir na formação são encaradas como 

necessárias para a realização de actividades fora do contexto laboral. A actividade 

formativa, neste caso, dará resposta a interesses pessoais e de adaptação à vida 

quotidiana, de desenvolvimento de hobbies, actividades da vida familiar, 

acompanhamento dos filhos, entre outros. 

A quinta categoria surge numa posição centro-oeste, com uma predominância da 

orientação extrínseca, e comporta dois motivos. O motivo identitário está presente 

quando o indivíduo busca na formação competências (conhecimentos, habilidades, 

atitudes) e/ou o reconhecimento simbólico da sua identidade ao nível social, 

profissional, cultural, familiar. A formação é entendida como veículo para a manutenção 

ou melhoria do estatuto que o indivíduo detém no meio em que se movimenta. O motivo 

vocacional, por seu turno, enquadra-se numa lógica de orientação profissional, de 

gestão de carreira, numa perspectiva de benefício não imediato. A pessoa procura, neste 

caso, a obtenção de competências e/ou o reconhecimento necessários para conseguir um 

emprego, para o preservar ou nele evoluir. 

Na dimensão dos processos, o sentimento de auto-determinação revela uma 

“perception subjective de la capacité de choix, ou pour le moins de marge de liberté face 

à l’action à enterprendre” (Carré, 2007, p. 54). Muitas das pessoas entrevistadas no 

estudo de Carré mencionaram que a decisão de se envolver na formação tinha partido da 

sua própria iniciativa, enquanto os futuros participantes referem sobretudo uma 

determinação externa. Contudo, regista-se uma situação intermédia, de uma “soumission 

librement contrainte” (Carré, 2007, p. 54, itálico no original), ou seja, quando os 
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indivíduos aceitam uma imposição/manipulação de outrem para se lançarem na 

formação. A percepção da competência indica, por seu lado, “la perception (…) qu’a le 

sujet de la probabilité qu’il a de réussir l’action dans laquelle il s’engage” (Carré, 2007, 

p. 55, itálico no original). Uma das conclusões deste autor é que a percepção de 

competência é mais forte para os indivíduos com qualificação mais elevada ou 

pertencentes a uma categoria sócio-profissional valorizada, o que vai de encontro ao que 

postulam outros estudos (Cross, 1986; EAEA, 2006; Jarvis, 2004). A terceira dimensão 

da dinâmica motivacional para o envolvimento na formação é o projecto global, a partir 

de três conceitos que Carré (2007) infere da teoria teoria cognitiva e relacional de 

Nuttin: valência dos motivos, a instrumentalidade do acto (no caso concreto, a 

formação) e o horizonte temporal da acção. 

 

De um modo geral, podemos concluir que os motivos apontados pelos vários 

autores para a procura de aprendizagem não diferem substancialmente, sendo 

basicamente uma questão de diferente terminologia. É consensual que a manifestação 

dos motivos para a procura de actividades educativas e formativas não surgem em 

alternância nem isolados. Outra constatação prende-se com o facto de os adultos 

anteciparem objectivos e benefícios quando procuram aprendizagem, ou seja, são 

frequentemente razões de ordem pragmática que os movem. Uma mudança de vida ou 

uma desarmonia podem constituir igualmente um rastilho para a procura de mais 

educação/formação. Verificam-se, ainda, tendências gerais no que concerne a motivação 

segundo grupos sociais. Os indivíduos detentores de uma maior escolaridade são 

tendencialmente os mais motivados para participar em actividades educativas e 

formativas, assim como os de escalões etários mais baixos. Quanto às diferenças entre 

géneros, constata-se que os homens têm uma motivação mais instrumental e mais 

relacionada com o desenvolvimento de competências para o trabalho do que as 

mulheres. Se se considerar a dicotomia entre participação por motivos relacionados com 

o trabalho e por motivos mais da esfera privada, parece não existir uma prevalência 

duns sobre os outros, na Europa. Também nesta mesma área geográfica a participação 

por motivos extrínsecos tem tendência a dominar. 
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1.2. Procurando atrair outros públicos 

1.2.1. Os cursos extra-escolares 

Se, como se verificou no capítulo anterior, os adultos que menos participam são 

os que mais necessidade têm de participar, então haverá que tomar medidas que os 

cativem e que lhes possibilite tornarem-se aprendizes ao longo da vida. Isto implicará, 

certamente, uma especial atenção àquilo que Coimbra, Parada, & Imaginário (2001) 

anunciam como o principal desafio à educação/formação: “Tornar o sistema educativo 

igual mas diferenciadamente apelativo e adaptado a todos, mesmo aqueles que dele se 

afastaram ou o abandonaram por não se identificarem com as suas propostas e modos de 

actuação” (p. 53). 

O curso extra-escolar de inglês que decorreu na ESMAVC no ano lectivo de 

2008/2009 pode, a meu ver, ser entendido como uma forma alternativa e complementar 

ao sistema educativo regular, mesmo nas modalidades dirigidas ao público adulto. 

De acordo com o Despacho n.º 37/SEEBS/93 (ME/Gabinete SEEBS, 1993), que 

enquadra os cursos extra-escolares, estes destinam-se “predominantemente a indivíduos 

com baixos níveis de escolaridade que já não se encontrem em idade normal de 

frequência do ensino regular”, tendo “como objectivo permitir a cada indivíduo 

aumentar os seus conhecimentos e desenvolver as suas potencialidades, em 

complemento da formação escolar ou em suprimento da sua carência”. (Assembleia da 

República, 1986, p. 3074). Destacam-se, de entre os vectores definidos para esta 

modalidade de educação definidos na Lei de Bases do Sistema Educativo (Assembleia 

da República, 1986), a preparação para o emprego e desenvolvimento de “aptidões 

tecnológicas e o saber técnico que permitam ao adulto adaptar-se à vida 

contemporânea”, mas também o favorecimento de “atitudes de solidariedade social e de 

participação na vida da comunidade” e a “ocupação criativa dos tempos livres de jovens 

e adultos com actividades de natureza cultural” (p. 3074). Embora aquela Lei considere 

a educação extra-escolar parte integrante do Sistema Educativo Português, juntamente 

com a educação escolar, o facto de o curso de inglês extra-escolar que estudei não 

conferir um diploma e uma qualificação8 leva a que este deva ser enquadrado no que se 

convencionou chamar educação não-formal. Além disso, o programa do curso não 
                                                 

8 A partir do ano lectivo de 2009/2010 os cursos extra-escolares são convertidos em Unidades de 
Formação de Curta Duração (UFCD), definidos no folheto sobre o Catálogo Nacional de Qualificações 
(ANQ, s.d.) como “Percursos organizados em unidades de formação (25 e/ou 50 horas), certificadas de 
forma autónoma e capitalizáveis para a obtenção de qualificação” (secção ‘Como se organiza?’, ¶5) 
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obedece a directrizes curriculares do Ministério da Educação, tendo partido de um 

projecto de um conjunto de professores da escola, que o submeteram a aprovação da 

tutela. Convém referir que o curso em causa funciona em horário pós-laboral (duas 

vezes por semana) e os adultos não auferem qualquer subsídio para a sua frequência. 

Relativamente às competências desenvolvidas no âmbito dos cursos extra-

escolares, estas podem, contudo, ser posteriormente reconhecidas pelo processo de 

RVCC, o que sucedeu com alguns participantes da minha investigação, de acordo com 

informação da coordenadora do curso. No ano lectivo de 2008/2009, em que decorreu a 

investigação que agora se apresenta, os adultos procuravam o curso, sabendo, à partida, 

que não iriam obter uma equivalência escolar, pelo menos directamente. Com a 

conversão dos cursos extra-escolares em Unidades de Formação de Curta Duração 

(UFCD) (ver nota 11), talvez o tipo de público que os procure e as suas motivações se 

alterem. As novas UFCD, que substituirão o curso extra-escolar de inglês da ESMAVC, 

apresentarão, então, mais características da educação formal do que da educação não-

formal.  

Não devemos esquecer, no entanto, que o alcance da educação de adultos não-

formal é bem mais extenso do que à primeira vista possa parecer. Esta modalidade de 

educação ultrapassa as fronteiras do desenvolvimento pessoal e de participação cívica, 

estando na base de muitas competências pessoais e sociais relevantes para o mercado de 

emprego. Além disso, a frequência da educação não formal funciona como um 

trampolim para outras vias de educação (EAEA, 2007). 
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Capítulo 2 
Problematização e metodologia 

2.1.  Problematização 

A crescente ênfase na ALV, quer a nível nacional quer a nível internacional, 

pressupõe uma melhor compreensão da participação dos adultos em actividades 

educativas e formativas. Se bem que se tenham desenvolvido trabalhos com vista a 

perceber quem participa e quais as razões que incitam à procura de educação/formação 

fora de Portugal, não existe uma compreensão clara relativamente aos motivos por que 

as pessoas decidem participar. Em Portugal, os estudos sobre esta temática são 

praticamente inexistentes, pelo que a presente investigação se afigura como altamente 

pertinente, em especial no momento presente em que se apregoam as virtudes da ALV e 

em que numerosas instituições públicas e privadas pretendem cativar o público adulto 

com as suas ofertas de educação/formação.  

Na minha prática docente, como professora de inglês de alunos adultos numa 

escola dos subúrbios de Lisboa, deparei-me também com a questão das motivações que 

conduzem os adultos de volta à escola. E as suas razões eram múltiplas, desde a vontade 

de se afastar de tarefas rotineiras, frustrantes e procurar um “sopro de alento” e 

valorização da sua pessoa, passando por aqueles que se deslocavam à escola para 

conviverem com os colegas, professores e funcionários até aos que simplesmente 

pretendiam adquirir um certificado que lhes permitisse conseguir /progredir no emprego 

ou prosseguir estudos. Da minha situação de perplexidade e disjuntura (Jarvis, 2004) -

que é também apontada como um ponto de partida para procurar novos conhecimentos 

de modo a iluminar o facto disjunturante – a revisão da literatura confrontou-me com 

dados que ajudaram a formular o meu problema de investigação. Como elucida 

Merriam (1988), 

A literature review’s impact on problem formulation is an interactive process. At the 
one end of a continuum is reviewing the literature to find a problem; at the other end is 
reviewing the literature to see if the investigator’s problem has ever been studied (p. 63, 
itálico no original) 
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A necessidade de compreender melhor as motivações dos adultos para 

regressarem à escola constitui, pois, o problema do presente trabalho de investigação. 

O estudo que desenvolvi incide sobre um curso extra-escolar de inglês, que 

decorre numa escola pública da grande Lisboa, destinado a adultos primordialmente 

com poucas habilitações literárias. O facto de se desenrolar numa escola, pressupunha, à 

partida, que se tratava de uma modalidade de educação formal. Contudo, uma vez que o 

curso estudado não conferia uma qualificação, fez com que o enquadrasse na educação 

não-formal, embora reconhecendo-lhe muitos traços da educação dita formal9. 

 

As questões de investigação que orientam este estudo são a seguir formuladas: 

 
• O que leva os adultos a procurarem ALV? 
• Qual a natureza das motivações para a procura e frequência de actividades 

educativas? 
• Como diferem as motivações relativamente ao género? 
• Como diferem as motivações relativamente ao nível de escolaridade? 
• Como diferem as motivações relativamente à faixa etária? 
• Como diferem as motivações relativamente à situação perante a nacionalidade? 
• De que modo é que o conhecimento das motivações dos adultos pode promover 

a ALV? 
 
 
A formulação das questões de investigação é, de acordo com a abordagem 

qualitativa, que subjaz ao meu trabalho, um processo dinâmico. A sua definição parte da 

experiência vivida da investigadora, suas reflexões sobre o tema, bem como das leituras 

realizadas. Huberman e Miles (2002) explicitam da seguinte forma: “The research 

question is framed by two sources: the researcher and the subject. The researcher with a 

sociological imagination uses his or her own life experiences as topics of inquiry (p. 

350). 

Schutt (citado por Cheek, 2000) apresenta alguns critérios para definir uma boa 

questão de investigação:  “A good research question will be feasible within the time and 

resources available, it will be socially important, and will be scientifically relevant” (p. 

408, itálico no original). No caso da investigação que agora se apresenta as questões 

cumprem estes requisitos. São questões às quais é possível responder dentro dos 

condicionamentos do tempo e de recursos em que se desenvolve o estudo; são 

socialmente importantes, pois, como anteriormente explicado, contribuem para melhor 

                                                 
9 Este aspecto é mais desenvolvido no ponto 1.2.1. do presente trabalho. 
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adequar os programas e políticas de educação de adultos, num momento em que se 

valoriza a ALV e, em especial, a aprendizagem dos adultos; são cientificamente 

relevantes, uma vez que vêm trazer mais alguma luz sobre um tema que requer um 

maior aprofundamento teórico, sobretudo em relação à situação portuguesa sobre a qual 

não encontrei qualquer estudo publicado. 

Indicam-se, de seguida, os objectivos que, alicerçados nas questões previamente 

colocadas, norteiam o desenvolvimento da presente investigação: 

 
• Contribuir para uma melhor compreensão das motivações dos adultos para 

procurarem ALV 
• Contribuir para uma melhor compreensão da natureza das motivações para a 

procura e frequência de actividades educativas  
• Analisar as motivações para a procura e frequência de educação/formação 

de acordo com o género 
• Analisar as motivações para a procura e frequência de educação/formação 
 de acordo com o nível de escolaridade 
• Analisar as motivações para a procura e frequência de educação/formação 
 de acordo com a faixa etária 
• Analisar as motivações para a procura e frequência de educação/formação de 

acordo com a situação perante a nacionalidade 
• Reflectir sobre a implicação do conhecimento das motivações dos adultos na 

promoção da ALV 
 
 

2.2. Metodologia 

2.2.1. Principais opções metodológicas 

2.2.1.1. Abordagem qualitativa 

Segundo Mertens (1998), “Three of the possible reasons for choosing qualitative 

methods are (…): (a) the researcher’s view of the world, (b) the nature of the research 

questions, and (c) practical reasons associated with the nature of qualitative methods” 

(pp. 230, 231).  

A realidade, na minha perspectiva, não é absoluta nem imutável; é histórica e 

contextualmente situada e apresenta contornos diversos conforme os olhos que a 

enxergam. Burns (2000) coloca a questão nestes termos:  “(…) the major assumption 

underlying qualitative research is that reality is ever-changing, subjective in 

interpretation and wholistic, and not a fixed entity (…) (p. 476). Esta postura 
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relativamente a fenómenos sociais, quando se pretende estudar o ser humano em 

contexto, parece-me a mais adequada, e, por isso, subscrevo que “qualquer facto é 

sempre complexo e pluridimensional (…) Todo o comportamento remete e só se torna 

compreensível dentro de uma totalidade” (Silva & Pinto, 2005, p. 17). As minhas 

questões de investigação buscam a compreensão do fenómeno da motivação para o 

regresso à escola, a partir das declarações dos participantes. Trata-se de uma 

investigação de carácter exploratório e indutivo, em que se observa e descreve o ponto 

de vista particular e único de cada participante, sem interferir, para, a partir daí, 

construir teoria. Nas palavras de Merriam (1988), 

In our [qualitative] approach we collect the data in the field first. Then start analysing it 
and generating theory. When the theory seems sufficiently grounded and developed, 
then we review the literature in the field and relate the theory to it through the 
integration of ideas. (p. 64) 

As minhas concepções e procedimentos em relação à investigação agora 

apresentada coadunam-se, pois, com a metodologia qualitativa.  

Erikson (in Stake, 1995) refere que “the most distinctive characteristic of 

qualitative inquiry is its emphasis on interpretation” (p. 8), enquanto Merriam (1988) 

apresenta a realidade a estudar como “(…) a highly subjective phenomenon in need of 

interpreting rather than measuring.” (p. 17).  

Denzin e Lincoln (1998) sugerem uma definição genérica de investigação 

qualitativa: “(…) multidimethod  in focus, involving an interpretative, naturalistic 

approach to its subject matter” (p. 3). E concebem o investigador qualitativo como um 

bricoleur, que faz uso de diferentes instrumentos e estratégias, podendo mesmo inventar 

outros novos que melhor se adaptem ao seu estudo.  

Por seu turno, Bryman (citado por Courela, 2007) defende que “A característica 

mais fundamental da investigação qualitativa é o seu comprometimento expresso em ver 

os acontecimentos, acções, normas, sentimentos, valores a partir da perspectiva das 

pessoas que estão a ser estudadas” (p. 330) O meu estudo constitui, de facto, um 

apreciar da realidade tal como ela se me depara, procurando intuir a multiplicidade de 

significados atribuída pelos participantes quanto à sua razão de voltar/estar na escola. 

Nas palavras de Merriam (1988), “What one does is observe, intuit, sense what is 

occurring in a natural setting – hence the term naturalistic inquiry” (p. 17, itálico no 

original). Na mesma linha, André (citado por Courela, 2007) designa-a abordagem 
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naturalista ou naturalística, pois o ambiente natural é a fonte dos dados, especificando 

que esta 

 (...) não envolve manipulação de variáveis, nem tratamento experimental; é o estudo do 
fenómeno em seu acontecer natural. Qualitativa porque se opõe ao esquema 
quantitativista de pesquisa (que divide a realidade em unidades passíveis de 
mensuração, estudando-as isoladamente), defendendo uma visão holística dos 
fenómenos (...) (p. 332) 

A presente investigação contempla as cinco características da investigação 

qualitativa apontadas por Bogdan e Biklen (2006). Em primeiro lugar a fonte directa de 

dados é o ambiente natural, sendo o investigador o instrumento principal. É utilizada a 

descrição com palavras (embora se contabilizem algumas ocorrências, não sendo, 

contudo, esse o objectivo principal, mas sim perceber a tendência motivacional dos 

participantes), incluindo-se citações como forma de ilustrar a apresentação e permitir 

chegar o melhor possível ao detalhe. Também se focaliza mais no processo do que no 

produto e analisam-se os dados de forma indutiva. Finalmente, o foco do estudo incide 

no significado atribuído pelos participantes ao fenómeno da motivação para regressar à 

escola.  

De ressaltar o papel determinante do investigador na abordagem de tipo 

qualitativo. As suas escolhas, a sua perspicácia, toda a sua personalidade, valores e 

interpretação estão implicadas. Por isso mesmo, muitos autores encaram o investigador 

como o instrumento principal para a recolha e análise de dados (Bogdan, & Biklen, 

2006; Cohen, & Manion, 2000; Courela, 2007; Merriam, 1988; Tuckman, 2005). 

Merriam (1988) clarifica que “Data are mediated through this human instrument” (p. 

19), pelo que o investigador responde ao contexto, apreendendo-o na sua globalidade 

através da sua sensibilidade e explorando respostas imprevistas.  

2.2.1.2. Estudo de Caso  

Na minha senda de compreender as razões que conduzem os adultos de volta à 

escola, optei por um design de estudo de caso. O curso que estudei tem a particularidade 

de ter atraído muitos adultos e afigurava-se, por isso, como um boa base de partida para 

destrinçar as suas motivações para a educação. Stake (2005) defende que “(…) the cases 

are opportunities to study the phenomena”, pelo que, conclui, há que optar pelo caso a 

partir do qual possamos aprender mais (p. 451). 
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O que pretendia estudar era um fenómeno extremamente complexo, que requeria 

um aprofundamento do contexto global em que se manifestava. Como sustenta Yin 

(2003), 

“(…) the case study arises out of the desire to understand complex social phenomena. In 
brief, the case study method allows investigators to retain the holistic and meaningful 
characteristics of real-life events” (p. 2)  

A grande vantagem do estudo de caso é, segundo o mesmo autor, estudar 

situações em que “a ‘how’ or ‘why’ question is being asked about a contemporary set of 

events, over which the investigator has little or no control” (Yin, 2003, p. 9, aspas no 

original). A compreensão das motivações dos adultos é, de facto, um fenómeno da 

maior complexidade, que só faz sentido, se enquadrado num contexto mais abrangente. 

Por outro lado, o controlo que tinha sobre este fenómeno era nulo.  

Stake (1995) esclarece que “Case studies are undertaken to make the case 

understandable (….)” (p. 85), ou seja, o investigador elege um determinado fenómeno, 

destacando-o de uma realidade mais vasta, pela sua peculiaridade significativa. Define o 

estudo de caso como “the study of the particularity and complexity of a single case, 

coming to understand its activity within important circumstances” (Stake, 1995, p. xi), 

acepção que é partilhada por outros autores (Bogdan & Biklen, 2006; Cohen, Manion & 

Morrison, 2000; Merriam, 1988; Yin, 2003). Contudo, como advertem Bogdan e Biklen 

(2006),  

A escolha de um determinado foco (…) é sempre um acto artificial, uma vez que 
implica a fragmentação do todo onde ele está integrado. O investigador qualitativo tenta 
ter em consideração a relação desta parte com o todo, mas, pela necessidade de 
controlar a investigação, delimita a matéria de estudo. (p. 91) 

As motivações para o regresso à escola por parte dos adultos é um fenómeno de 

grande actualidade, que eu pretendo analisar, no cenário da vida quotidiana, sem 

interferir. Como defende Stake (1995), o estudo de caso tem um carácter “non 

interventive and empathic” (p. 12). Ou seja, na linha de outras investigações com uma 

abordagem qualitativa,  

we try not to disturb the ordinary activity of the case, not to test, not even to interview, 
if we can get the information we want by discrete observation or examination of 
records. We try hard to understand how the actors, the people being studied, see things. 
(p. 12) 
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É fundamental proporcionar ao leitor uma descrição exaustiva (thick description) 

do fenómeno para que este consiga recriar a situação e o contexto em que se produz e 

lhe permita estabelecer comparações com outros casos que conheça. Na investigação 

que empreendi utilizei uma TIP onde era solicitado aos participantes que completassem 

uma frase e, a partir da qual, foi possível distinguir as motivações para a frequência do 

curso. Estas TIP são minuciosamente analisadas, transcrevendo-se todas as passagens 

que se considerou contribuírem para um melhor entendimento das motivações e dos 

sujeitos em questão. Paralelamente, o recurso aos elementos constantes nas fichas de 

inscrição e às conversas informais com as professoras permitem complementar a 

informação recolhida através da TIP.  

Pelo facto de conceberem a realidade de forma holística, envolvendo uma 

dimensão social, cultural, situacional e contextual -, os investigadores de um estudo de 

caso qualitativo esforçam-se por descrever o melhor possível a “(…) interactivity of 

functions and contexts” (Stake, 2005, p. 452). Contudo, as suas interpretações dos 

acontecimentos e as inter-relações subjacentes que transmitem ao leitor são fruto de 

uma escolha, por vezes menos consciente, pelo que outros aspectos ficam por dizer. Do 

mesmo modo, o leitor também reconstruirá o conhecimento que recebe do investigador 

e transformá-lo-á de modo a tornar-se para ele “personally useful” (Stake, 2005, p. 455). 

 

2.2.1.3. Participantes 

Optei por centrar o meu estudo no curso extra-escolar de inglês da Escola 

Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, uma escola pública da grande Lisboa onde 

leccionei durante um ano e onde tomei contacto com este curso. Não era professora dos 

adultos participantes no presente estudo, mas a familiaridade com a escola e o contacto 

próximo com as colegas responsáveis pelo curso extra-escolar de inglês 

proporcionavam-me um acesso e compreensão privilegiados da realidade dos 

participantes. 

Os participantes são os adultos inscritos que estavam presentes nos dias da 

recolha dos dados, num total de setenta e cinco, trinta e seis do género masculino e 
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trinta e nove do género feminino. Estabeleci cinco grupos etários10, pelo que os 

participantes neste estudo se distribuem de acordo com o Quadro 111.  

 
Quadro 1- Distribuição dos participantes por género e grupo etário 

 

Masculino 3 8 8 6 12 37
Feminino 6 9 7 10 6 38

Total 9 17 15 16 18 75

Grupo Etário
TotalGénero 25 - 34 anos 35 - 44 anos 45 - 54 anos 55 - 64 anos18 - 24 anos

 
 

De salientar que os adultos inscritos no curso foram seleccionados de entre os 

que se candidataram, privilegiando-se aqueles que apresentavam um nível de 

escolaridade mais baixo, pelo que não se trata de uma amostra aleatória. 

Nos dias em que estive na escola, apercebi-me da presença de um número 

considerável de adultos oriundos dos PALOP e do Brasil, tendo as professoras das 

turmas confirmado a existência de muitos  imigrantes desses países, facto que confirmei 

igualmente através da recolha documental nas fichas de inscrição. 

Através das fichas de inscrição e das conversas informais com as professoras, 

fiquei a saber que um grupo razoável de alunos a frequentar o curso exercem funções na 

Polícia de Segurança Pública (PSP). Isto poderá ter a ver com uma maior divulgação 

dentro da instituição a que pertencem, mas poderá, igualmente, provir de uma 

necessidade sentida por esta classe profissional em dominar o idioma inglês. Muitos dos 

que frequentam o curso têm empregos precários, segundo as professoras, e mudam de 

actividade laboral com frequência. Por vezes, são transferidos para locais distantes de 

Lisboa ou para o estrangeiro e abandonam o curso. Outros ainda, encontram-se em 

situação de desemprego, mesmo que não o manifestem abertamente. 

O curso, no ano lectivo de 2008/2009, apresentava-se em dois níveis: o nível 1 

(iniciação) e o nível 2 (alunos que iniciaram no ano transacto e, eventualmente, outros 

novos que tenham entrado). Cerca de metade dos participantes encontrava-se no nível 2, 

ou seja, frequentavam o curso pelo segundo ano consecutivo. Embora alguns dos alunos 

                                                 
10 Usei os mesmos grupos etários do documento do INE (2009), que, por sua vez, se baseia no universo 
de observação do Eurostat. O INE inclui a faixa etária dos 18-24 anos que não consta dos documentos do 
Eurostat.  
 
11 Um dos participantes tem efectivamente 66 anos, mas optei por integrá-lo no grupo etário dos 55-64 
anos. 
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que se encontram no nível 2 possam ter substituído outros que abandonaram, isso não 

aconteceu com a maioria, pelo que, de entre os setenta e cinco adultos que responderam 

à TIP, trinta e cinco frequentam o nível 2 (autores das TIP 1 a 20 e 37 a 52). 

 É frequente os alunos trazerem os colegas ou amigos, segundo informação 

recolhida junto das professoras do curso. Alguns são casados, outros partilham a mesma 

residência ou são colegas de trabalho. Porém, esta realidade não é relatada nas TIP 

redigidas pelos participantes, querendo significar que esse não será um dos motivos 

principais para a frequência do curso. 

 

2.2.2. Instrumentos de recolha de dados  

2.2.2.1. Tarefa de inspiração projectiva (TIP) 

Inicialmente a TIP (Tarefa de Inspiração Projectiva) pretendia captar a 

perspectiva dos adultos sobre a ALV. Imaginava-os a redigirem um pequeno texto a 

partir da frase incompleta apresentada pela investigadora. Mas fui surpreendida e eles 

transpuseram para o papel uma série de sentimentos e emoções, desde o que pensam 

sobre a ALV, os motivos que os conduziram ao curso e os fizeram continuar e também 

as dificuldades sentidas na frequência do curso. As motivações para a frequência do 

curso são até mais evidenciadas do que a visão dos participantes sobre a ALV.  

Inicialmente propus-me completar a recolha através da TIP com um 

questionário, que averiguasse informações pessoais como a idade, habilitações, entre 

outros, assim como os confrontaria directamente com as motivações para se 

inscreverem no curso e os benefícios que anteviam com a sua frequência. Contudo, a 

TIP respondeu a grande parte do que eu pretendia saber, com muitos textos densos, pelo 

que optei por trabalhá-los mais em profundidade, em vez de aplicar outro instrumento. 

Completei a informação proveniente da TIP com a recolha de dados documentais (que 

me proporcionaram uma melhor caracterização dos participantes e que, em grande 

medida, forneceram os dados de identificação pessoal que obteria através do 

questionário), tendo as conversas informais com as professoras acrescentado mais 

elementos e aprofundado outros aspectos que queria obter na minha investigação. 

A TIP caracteriza-se por ser uma técnica não dirigida de recolha de dados e 

extremamente aberta ao que os participantes lá quisessem escrever. Conseguiu captar 

diversos aspectos a que os participantes imprimiam importância ou que os preocupava, 
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de uma forma mais ou menos consciente. A TIP, no presente estudo, consistia na 

produção de um texto despoletado por uma frase incompleta: “Para mim continuar a 

estudar e a aprender depois de ter deixado a escola ...”. Já McClelland (1962) preferia 

não perguntar directamente às pessoas os seus motivos, como se atesta neste excerto: 

(…) my colleagues and I have not found it too helpful simply to ask a person about his 
motives, interests, and attitudes. Often he himself does not know very clearly what his 
basic concerns are — even more often he may be ashamed and cover some of them up. 
(p. 101) 

Beder e Valentine (1990) também se aperceberam da pouca utilidade em 

perguntar directamente às pessoas com baixa escolarização porque frequentam a escola, 

uma vez que as respostas obtidas são “superficial, socially desirable responses such as 

‘to get a diploma’ or ‘to read better’” (p. 80) 

De igual modo Carvalho e César (1996) reconhecem que a TIP confere “maior 

liberdade de expressão aos sujeitos permitindo-lhes revelar ideias que, de outro modo, 

se poderiam sentir constrangidos a expor” (p. 65), pois as TIP “têm como objectivo 

provocar respostas que revelem, por exemplo, sentimentos, valores, motivos (…), 

revelando involuntariamente dimensões que não se manifestam por meio de um 

questionário ou de uma entrevista” (Piscarreta & César, 2001, p. 381).  

2.2.2.2. Recolha documental 

A recolha documental incidiu na consulta da ficha de inscrição dos adultos que 

frequentaram o curso no ano lectivo de 2008/2009, que me permitiu aceder a 

informação como o género, a idade, situação profissional, habilitações, local de 

nascimento e morada. As fichas de inscrição incluíam também um espaço onde os 

adultos indicavam as suas “expectativas em relação ao curso” que iriam frequentar, 

sendo, no entanto muitas vezes deixado por preencher ou, frequentemente, com a 

menções de “são boas” ou “as melhores”. Embora se tratasse de um aspecto importante 

para perceber e completar a minha informação obtida através da resposta à TIP, não a 

utilizei porque era, na maior parte dos casos inexistente.  

Merriam (1998) recorda que um dos problemas dos documentos é avaliar a sua 

veracidade. Tentei, quanto possível, confrontar a informação das fichas de inscrição 

com o conhecimento que as professoras do curso tinham dos seus alunos. Por vezes, 

alguma informação de carácter biográfico era também completada nos textos das TIP 

redigidas pelos participantes no presente estudo. Contudo, o investigador tem de 
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trabalhar com os dados que lhe são fornecidos, e após tomar as devidas precauções no 

sentido de averiguar a sua veracidade, tomará a informação recolhida como certa. 

Alguns candidatos ao curso omitem dados aquando do preenchimento das suas fichas de 

inscrição. Contudo, esses casos são diminutos, pelo que a ausência dessa informação 

não alterará as conclusões gerais do presente estudo. Alguns dados em falta puderam, 

no entanto, ser colmatados com informação detida pelas professoras do curso. 

2.2.2.3. Conversas informais 

As conversas informais que fui mantendo com as professoras do curso extra-

escolar ao longo do ano lectivo constituem um valioso instrumento de recolha de dados. 

Nestes diálogos ocasionais e não sistemáticos, as professoras foram-me fornecendo 

detalhes importantes para a melhor caracterização do grupo de alunos com que 

trabalhavam e para que eu pudesse melhor compreender as motivações dos adultos que 

frequentavam o curso. Os resultados que ia obtendo na minha análise dos textos da TIP 

produzidos pelos adultos foram sendo confrontados com as observações e conhecimento 

das professoras que estavam diariamente no terreno. 

Em relação às profissões dos participantes soube, por exemplo, que muitos têm 

uma situação precária e que alternam entre o desemprego e a ocupação laboral. Alguns, 

ainda, vêem-se forçados a desistir, pois são colocados longe ou mesmo no estrangeiro. 

2.3. Procedimentos 

2.3.1. Recolha dos dados 

A aplicação da TIP foi realizada na presença da investigadora, no início ou no 

final de uma aula. A TIP foi passada quando as aulas já estavam a decorrer, de modo a 

que as turmas estivessem já bem definidas. Foram 75 o número de adultos que 

responderam à tarefa. A recolha através da TIP ocorreu em Dezembro de 2008 e início 

de Janeiro de 2009. Foi pedida a colaboração dos alunos presentes, ressaltando a 

importância da sua resposta e garantidos a sua confidencialidade e anonimato. 

Previamente a investigadora solicitou a autorização da direcção da escola para a 

realização do estudo, tendo explicado o seu teor e apresentado os instrumentos de 

recolha de dados que pretendia utilizar. De igual modo, se pediu a colaboração das 

professoras das turmas do curso extra-escolar de inglês. 
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De salientar o cuidado que os adultos participantes na presente tiveram na 

redacção dos seus textos, expressando os seus pontos de vista e sentimentos e não se 

limitando a terminar a frase proposta de forma breve e célere. De um modo geral, os 

participantes desempenharam a sua tarefa em cerca de quinze minutos. Os textos por 

eles escritos revelam, além das motivações que os atraem e mantêm no curso, 

perspectivas sobre a ALV, dificuldades sentidas na frequência deste curso, em especial 

a conciliação com o emprego. 

Quanto à recolha documental e às conversas informais, aconteceram em diversos 

momentos ao longo do ano lectivo de 2008/2009.  

 

2.3.2.Análise dos dados 

Após uma primeira leitura de todos os textos das respostas à TIP12 para 

apreender as ideias gerais transpostas para o papel, procedeu-se a uma análise de 

conteúdo, usando uma tipologia desenvolvida por Carré (2001, 2007) sobre a motivação 

para a formação e que resultou num artigo (Gouveia, in press). Os motivos propostos 

por Carré (2001, 2007) constituíam-se, assim, como categorias de análise das 

motivações dos adultos para procurarem e frequentarem o curso extra-escolar de inglês 

que estudei. Mas, não consegui integrar todas as motivações destacadas nas respostas à 

TIP e não me foi possível provar a “validade interna” na acepção de Vala (2005), 

quando afirma que “(…) o investigador deve procurar assegurar-se da sua [das 

categorias] exaustividade e exclusividade [de modo a] garantir, no primeiro caso, que 

todas as unidades de registo possam ser colocadas numa das categorias; e, no segundo, 

que uma mesma unidade de registo só possa caber numa categoria” (p. 113). Deste 

modo, senti necessidade de redefinir as minhas categorias de análise e fi-lo de maneira a 

incluir todas as razões reveladas pelos participantes, nos seus textos, tendo também em 

consideração os trabalhos de autores que se debruçaram sobre a temática das 

motivações para a educação/formação. Por se tratar de uma abordagem holística e 

exaustivamente desenvolvida, baseei-me, essencialmente, na tipologia de Carré (2001, 

2007)13. 

                                                 
12 Em rigor a TIP (Tarefa de Inspiração Projectiva) designa o instrumento de recolha de dados elaborado 
pela investigadora. Contudo, para simplificar a identificação das respostas dos participantes atribuí um 
número correspondente a cada texto produzido, tendo, por conseguinte, 75 TIP com designações de TIP1, 
TIP2,… até TIP75. 
13 A tipologia de Carré (2001, 2007) é descrita na subsecção 1.1.4. desta dissertação. 
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A tipologia dos motivos de Carré (2001, 2007) foi criada e utilizada para 

categorizar as motivações dos adultos no início de uma formação profissional, enquanto 

no presente estudo os adultos inscreveram-se e encontram-se a frequentar um curso 

extra-escolar quando a TIP é aplicada. Metade dos participantes tinham iniciado o curso 

(nível 1) no ano anterior e frequentam o nível 2 no ano lectivo de 2008/2009. Os 

restantes estão pela primeira vez no curso, no nível 1.Também o instrumento de recolha 

de dados que captou as motivações dos adultos não foi o mesmo. A situação nos dois 

estudos não é, pois, idêntica, o que justifica a manifestação de motivos diferentes, 

embora alguns possam coincidir. 

O conjunto de categorias que defini para a análise das motivações na minha 

investigação é apresentado de forma esquemática na Figura 4. Considero pertinente os 

dois vectores propostos por Carré (2001, 2007) orientação intrínseca/extrínseca e 

orientação com vista à aprendizagem/ participação, e optei por mantê-los. Assim, 

temos no pólo intrínseco essencialmente quatro motivos: o motivo epistémico e o sócio-

afectivo (já definidos anteriormente por Carré (2001, 2007), bem como o motivo 

nostálgico e o motivo circunstancial, que acrescentei. Os motivos de origem 

exclusivamente extrínseca são os seguintes: motivo operatório profissional, motivo 

operatório pessoal, motivo derivativo, motivo prescrito e motivo económico. Trata-se de 

motivos já definidos por Carré (2001, 2007), que mantenho de forma semelhante. 

O motivo epistémico corresponde a um interesse genuíno de se cultivar, de 

alargar horizontes, de saber mais. O motivo sócio-afectivo manifesta-se quando aquilo 

que impele os adultos para o regresso à escola são as relações sociais e as possibilidades 

de convívio proporcionadas pela frequência do curso. Quanto ao motivo nostálgico, 

senti necessidade de o estabelecer como uma categoria autónoma, uma vez que foram 

vários os participantes no meu estudo que expressaram o relembrar de tempos passados 

na escola e os bons momentos aí vividos enquanto crianças e jovens como um dos 

motivos para a procura e frequência do curso. O motivo circunstancial engloba o 

motivo que Carré (2001, 2007) denominou hedónico (quando a participação está ligada 

ao prazer das condições em que se desenrola o curso) mas também outros aspectos 

como o facto de o curso se situar perto do local de residência ou do trabalho do adulto14, 

o seu carácter de gratuitidade, bem como a forma como são ministradas as sessões, as 

estratégias usadas pelo professor e a atenção dedicada por este ao adulto. Trata-se, pois, 

                                                 
14 Este aspecto não é mencionado pelos participantes neste estudo, mas julgo que deve ser previsto. 
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de um motivo que contempla uma dimensão intrínseca apreciável, mas em que já se 

inclui igualmente uma orientação extrínseca. Também os motivos vocacional e 

identitário partilham as orientações intrínseca e extrínseca. O motivo vocacional 

equipara-se ao definido por Carré (2001, 2007) (os conhecimentos e competências 

desenvolvidas no curso são a razão da sua procura e frequência, numa lógica de 

orientação profissional, de gestão de carreira ou procura/manutenção de emprego). O 

motivo identitário, inclui as características identificadas por Carré (2001, 2007) como 

sejam o desenvolvimento de competências e conhecimentos e/ou o reconhecimento 

simbólico que permitam uma alteração (ou manutenção) do estatuto social, profissional, 

cultural ou familiar, sendo muito frequente a alusão dos participantes deste estudo ao 

curso de inglês que frequentam como veículo para uma melhor adaptação ao mundo 

moderno em constante mudança. Por outro lado, na minha acepção, o motivo identitário 

integra igualmente o aspecto (de origem intrínseca) da redenção (muito verbalizado 

pelos participantes da minha investigação), a partir do qual o curso que frequentam 

surge como uma forma de “expiar uma culpa” ou de aprender agora algo que não 

conseguiram na juventude. 

No pólo dos motivos de origem extrínseca, o motivo operatório profissional 

pressiona os indivíduos a procurarem a educação/formação com o fim de adquirirem 

competências sentidas como necessárias para o desempenho da profissão e que 

pressupõem, frequentemente, uma actualização de competências que possibilitem a 

adaptação a desenvolvimentos tecnológicos ou outros. Ou seja, está, muitas vezes, 

associado ao motivo identitário, quando essa adaptação é percepcionada como uma 

obrigação e/ou necessidade para garantir ou elevar o status junto dos colegas de 

trabalho. O motivo operatório pessoal é evidenciado quando as competências a adquirir 

são encaradas como necessárias para a realização de actividades fora do contexto 

laboral. As actividades educativas e formativas darão, neste caso, resposta a interesses 

pessoais e de adaptação à vida quotidiana, de desenvolvimento de hobbies, actividades 

da vida familiar, acompanhamento dos filhos, entre outros. Incluo neste motivo o 

desenvolvimento de faculdades mentais (memória, raciocínio), que alguns participantes 

referem, embora nem sempre esteja bem claro o seu carácter instrumental, de servir para 

um fim específico na vida privada. O motivo derivativo, por sua vez, evidencia-se 

quando se participa em educação/formação para se esquivar a situações ou actividades 

sentidas como desagradáveis, como mau ambiente no emprego ou no seio da família, 

tarefas desmotivantes, a rotina, solidão. O motivo prescrito pressupõe a influência, 
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conselho ou pressão de outra pessoa (amigo, familiar, superior hierárquico) ou de outros 

factores externos, como a pressão da sociedade ou imposição legal. O motivo 

económico manifesta-se quando a participação se deve a razões explicitamente de 

ordem material, vantagens económicas directas (subsídio de formação, por exemplo) ou 

indirectas (caso de uma promoção com aumento do salário). Embora não seja visível em 

qualquer texto destes participantes, considero importante prever esta situação. 
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Figura 4 – Categorias utilizadas para identificar os motivos para a procura e frequência do 

curso extra-escolar de inglês 
 

 

O número elevado de respostas à TIP impossibilita a sua inclusão no texto desta 

dissertação. Contudo, procurou-se, através da análise e interpretação de cada um dos 

textos dos participantes transmitir as motivações que, de forma mais ou menos 

consciente, revelam. Tentei apreender e desvendar o que estava implícito nas suas 

respostas, apresentando citações e, em alguns casos, transcrevendo mesmo a quase 

totalidade dos seus depoimentos, por forma a que o leitor deste trabalho de investigação 
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possa aceder, o melhor possível, ao que é revelado pelo sujeito-autor da resposta à TIP. 

Estou, no entanto, ciente que a minha análise dos textos dos participantes é já uma 

interpretação pessoal e não um texto em primeira mão. Mas essa interpretação, 

alicerçada em bases teóricas (e outras mais experienciais), permite também ir mais 

longe na apreensão dos sentidos que os participantes atribuem às suas motivações para 

procurarem e frequentarem o curso. 

Nas transcrições dos textos de resposta à TIP, optou-se por manter a linguagem 

original. O facto de o curso se destinar prioritariamente a um público essencialmente 

com baixas qualificações, pressupunha, à partida, que os textos não apresentassem uma 

correcção ortográfica e sintáctica de excelência. Mas os desvios à norma linguística que, 

por vezes, surgem, são compensados pela manutenção de um maior cunho pessoal e 

realismo dos excertos transcritos. 

A análise e interpretação das respostas individuais à TIP é complementada com 

uma análise geral das motivações dos participantes em que se contabilizam ocorrências. 

Considero que a abordagem qualitativa, de cariz interpretativo, que orienta a presente 

investigação, não é indissociável de uma quantificação. Na realidade, a contabilização 

permite aprofundar o como e o porquê dos factos, destacando pormenores que de outro 

modo passariam despercebidos. Além disso, a apresentação em quadro (ver anexo C) e 

em gráfico permite uma melhor visualização dos dados recolhidos e atenua a 

subjectividade. 

Miles e Huberman (1994) confirmam o que acabei de expressar: 

In qualitative research numbers tend to get ignored. (…)  

However, a lot of counting goes on in the background when judgements of qualities are 
being made. (…)When we say something is ‘important’ or ‘significant’ or ‘recurrent,’ 
we have come to that estimate, in part, by making counts, comparisons, and weights. 
(…)  

There are three good reasons to resort to numbers: to see rapidly what you have in a 
large batch of data; to verify a hunch or hypothesis; and to keep yourself analytically 
honest, protecting against bias. (p. 253) 

Os dados recolhidos prestam-se a uma multiplicidade de análises. Na elaboração 

dos quadros e gráficos optei por me cingir às variáveis apontadas na literatura como 

aquelas que mais influenciam a participação em educação/formação: o nível de 

escolaridade, o género, o nível etário, o facto de ser imigrante ou não. 
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Capítulo 3 
Apresentação e discussão dos resultados 

3.1 Apresentação e Interpretação das Respostas à TIP 

As motivações para a frequência deste curso surgem nos textos de resposta à TIP 

de forma mais ou menos directa, mas revelando sentimentos importantes na 

compreensão deste fenómeno complexo. 

Apresento, em seguida, a minha interpretação dos textos escritos pelos 

participantes em resposta à TIP, que consistia numa frase incompleta: “Para mim 

continuar a estudar e a aprender depois de ter deixado a escola ...”. Ao mesmo tempo, e 

no sentido de compreender melhor a pessoa que redigiu a resposta à TIP indicam-se os 

dados de que disponho sobre a sua identidade biográfica: género, nível de escolaridade, 

idade, profissão e nacionalidade. Estas informações provêm essencialmente das fichas 

de inscrição, mas podem também ter sido fornecidas pelas professoras do curso ou até 

mesmo pelos participantes nos seus textos de resposta à TIP. 

 

A autora da TIP 1 é uma jovem adulta de 19 anos, de nacionalidade brasileira, 

com habilitações literárias ao nível do 11º ano, encontrando-se desempregada. Esta 

participante focaliza a ideia de estudar e de aprender, suscitada pela frase proposta, nos 

cursos extra-escolares, reforçando a ideia que estes constituem “uma nova 

oportunidade”. Revela, assim, a permeabilidade à publicidade aos CNO, numa espécie 

de movimento social por contágio. Além disso, indica o que, para ela, é o propósito 

destes cursos: “para as pessoas aprenderem um pouco mais, principalmente para as 

pessoas que não concluiram os estudo” (sic). Está implícito nesta frase a ideia de um 

nível de escolarização que é suposto atingir-se (ensino secundário?) para se estar em 

conformidade com o que a sociedade espera do indivíduo. Trata-se, pois, do motivo 

identitário aquele que aqui é revelado. 

A TIP 2 foi realizada por um militar da GNR de 46 anos, com o 9º ano de 

escolaridade, de nacionalidade portuguesa. Este adulto continua a frase iniciada pela 

investigadora nos termos seguintes: “é um desafio que tenho de enfrentar”. Desde logo, 

é de destacar o carácter desafiante, algo que não está facilmente ao alcance de todos, 
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que comporta dificuldades para as quais é necessário reunir esforços no sentido as 

ultrapassar, mas que é, ao mesmo tempo, fonte de regozijo (motivo epistémico). 

Também, de salientar, a interiorização pessoal desse desafio: é o eu que está em causa 

neste processo. Seguidamente, surge a ideia de redenção, o tentar recuperar um tempo 

perdido “visto que na minha infância ou seja quando deveria aprender, a vida miserável 

dos meus pais não me permitiu aprofundar os meus conhecimentos que tanta falta me 

fizeram ao longo da vida” (sic) (motivo identitário). Mantém-se a implicação do sujeito, 

reforçada pelos adjectivos possessivos “minha”, “meus” e do pronome pessoal “me”, 

indiciando uma vontade própria elevada de aumentar os ténues conhecimentos. Por sua 

vez, a ideia de que a aprendizagem deve ocorrer durante os primeiros anos de vida 

corresponde a um estereótipo ainda frequente, que também encontra paralelo na 

percepção de uma lacuna limitativa: “conhecimentos que tanta falta me fizeram ao 

longo da vida”. O autor desta TIP conclui que “nesta fase da vida quando nos propomos 

a estudar penso que é mais para adquirir-mos mais conhecimentos e com o tempo não 

sermos os futuros analfabetos.” (sic). De referir a alusão ao conhecimento como um 

bem acumulável, que, em quantidade suficiente, impedirá o alheamento da vida social e 

profissional. Quase todo o seu discurso enquadra-se no motivo identitário, incluindo 

este querer estar em conformidade com as expectativas sociais.  

O texto da TIP 3 foi redigido por uma senhora de 42 anos, nascida em São Tomé 

e Príncipe, detentora de habilitações literárias ao nível do 6º ano, que é empregada de 

refeitório. Esta participante enceta uma frase, referindo-se especificamente ao curso que 

está a frequentar: “Foi sempre o meu sonho fazer o curso de Inglês” (motivo 

epistémico). Trata-se, para esta pessoa, de algo desafiante, pois, embora mencione que 

“o Inglês não é difícil”, refere que “é so um pouco de concentração e força de vontade” 

(sic) e manifesta o seu desejo: “espero que vai correr tudo bem.” (sic), vincando, talvez 

para se auto-convencer, que “tenho a certeza que vou conseguir o meu objectivo”, não 

esquecendo de revelar que “embora deixei de estudar a 20 anos” (sic). Nesta sua 

demanda do “sonho” as condições da aprendizagem são-lhe propícias e agradáveis: “a 

Professora é muito boa, ensina bem e dedica toda atenção aos alunos, sempre pergunta 

se temos dúvida, que é uma coisa muito boa.” (sic) (motivo circunstancial, indicação 

que parece sugerir um passado na escola com menos dedicação do docente. A autora 

desta TIP revela ainda que “Através de uma tia minha eu inscrevi e matriculei-me” 

(sic), que poderá corresponder ao motivo prescrito, caso este familiar a tenha 

influenciado a inscrever-se, como parece ter sido o caso. 
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A TIP 4 é de uma participante portuguesa, do género feminino, com 51 anos de 

idade e habilitações literárias ao nível do 4º ano. Indicou a profissão de técnica 

administrativa na ficha de inscrição, embora se apresente no texto da TIP como 

desempregada. A frase introdutória é continuada de uma maneira impessoal, mas, 

naturalmente, estando nela implicada a pessoa que a redige: “… é voltar a saber a 

estudar, é tentar aprender mais e conhecer novas pessoas”. A alusão ao “saber” e ao 

“tentar aprender mais”, embora algo vaga, remete-nos para o motivo epistémico. Já 

quando fala em “conhecer novas pessoas” é o motivo sócio-afectivo que está presente. 

O “voltar a” sugere a possibilidade de recapitular a vida, de uma forma mais vantajosa, 

numa espécie de redenção (motivo identitário). A autora do texto afirma, ainda: estou 

desempregada, faz-me ter a esperança de vir a poder utilizar o que aprendo, tanto a nivel 

profissional como na vida privada” (motivos operatório profissional e operatório 

pessoal). Existe a vontade que (desta vez?) a aprendizagem seja realmente útil na 

profissão e na vida pessoal, capaz de alterar a situação de desemprego (motivo 

vocacional). Esta adulta é directa quando refere o que a levou à escola, indicando o que, 

para ela, é o principal motivo: “O que veio fazer que aderisse a este curso foi a razão de 

ser gratuito” (sic), que se enquadra no motivo circunstancial. 

A autora do texto da TIP 5 é uma senhora portuguesa, de 37 anos, com o 9º ano, 

que é empregada de balcão. Inicia assim: “Para mim foi muito importante. Pois quando 

somos mais novos, não damos valor o que é os estudos (…) são importantes para nós. 

Para o nosso futuro [profissional] e também como pessoa (sic). Podemos ver aqui os 

motivos operatórios profissional e pessoal. É, ainda, evidente, neste excerto, o 

sentimento de redenção, de tentar reparar uma atitude que restringiu o alcance a nível 

profissional e pessoal ao não se empenhar devidamente na escola (motivo identitário). 

E, por isso, confessa: “Actualmente dou mais valor e tento transmitir para as minhas 

filhas, pois eu acho que nunca é tarde para aprender”. Existe a vontade de o seu 

exemplo poder funcionar como dissuasor de um possível comportamento esquivo das 

filhas em relação aos estudos, que a caracterizou no passado, reclamando e 

interiorizando a máxima popular “nunca é tarde para aprender”. Trata-se também aqui 

do motivo identitário, ao ansiar pelo reconhecimento que a sua participação no curso 

poderá ter na sua família. Acrescenta: “Mesmo no futuro profissional, penso nos 

sentimos diferentes” (sic), afirma, evidenciando a consciência da transformação que a 

aprendizagem opera no indivíduo e também as novas perspectivas profissionais que se 
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podem abrir a mais longo prazo (motivo vocacional). E termina reiterando o factor 

exemplo: “E podemos transmitir aos nossos filhos. O que nós podemos fazer e ser.” 

 O texto da TIP 6 provém de um homem de 47 anos, com o 12º ano de 

escolaridade, de nacionalidade portuguesa, que indica como profissão “PSP”. O seu 

autor inicia o texto, revelando que “Embora tenha deixado a actividade escolar 

propriamente dita, sempre tenho tentado estudar e aprender, em várias vertentes, melhor 

dizendo fontes, assim como: leitura de livros, jornais e pesquiza em bibliotecas” (sic), 

denotando a consciência de que a escola não detém a exclusividade da aprendizagem, 

no seu entender. Refere, contudo, uma limitação frequente: “embora o tempo seja 

escasso”. Para ele o esforço da aprendizagem compensa, pois proporciona novos 

horizontes, é uma transformação na direcção positiva: “A actividade de estudar e 

aprender, dá-nos uma melhor visão do mundo, ‘abre-nos’ o cérebro e atingimos 

melhores objectivos” (sic), evidenciando, deste modo, o motivo epistémico de forma 

muito marcada. E continua: “Quem estuda e aprende tem sempre vantagens, isto é, 

enriquece-se culturalmente, por isso a cultura é uma mais-valia em todas as vertentes”. 

Essas “vertentes”, pode-se deduzir, serão tanto a dimensão pessoal, profissional e social, 

pelo que os motivos operatório pessoal e profissional, também estão implícitos. 

A TIP 7 foi redigida por um participante português, do género masculino, 23 

anos, com o 12º ano e que é guarda prisional. Surge logo no início do texto a referência 

a “uma experiência agradável que me permite aprender e aperfeiçoar os conhecimentos 

que não obtive enquanto estudava, pois neste momento não o faço por obrigação mas 

sim por vontade própria” (motivo epistémico). Esta frase denuncia um contraponto da 

actividade escolar passada (desagradável e obrigatória) com a presente, em que o adulto 

aprecia o que faz e procura a escola, podendo inferir-se, igualmente, a vontade de 

resgatar aquilo que sente não ter aproveitado (motivo identitário). Por outro lado, está 

patente uma surpresa e admiração da sua própria pessoa, ao constatar que mantém as 

capacidades intelectuais que lhe permitem continuar a aprender, contrariando, assim, o 

sentimento de muitos adultos que consideram a infância e juventude como a fase da 

vida a dedicar aos estudos. Nas palavras do autor desta TIP, “É estimulante ver que 

passados bastantes anos após ter deixado de estudar tenho a capacidade de me 

entusiasmar com o estudo e desenvolver capacidades de raciocinio que estavam como 

que adormecidas” (sic). 

A TIP 8 é de um homem português, de 40 anos, militar da GNR, cujas 

habilitações se situam ao nível do 9º ano de escolaridade. A frase desencadeadora é 
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prosseguida: “está a ser uma experiência bastante gratificante a todos os níveis”, 

especificando o “conhecimento que estou a adquirir no âmbito do Inglês” (motivo 

epistémico) e declarando que “o convivio com os meus colegas também acaba por ser 

um meio de aprendizagem” (sic) (motivo sócio-afectivo). Para o autor da TIP 8, “estes 

cursos [extra-escolares] poderão ajudar a todos os formandos que procuram ter mais 

alguns conhecimentos nas áreas pretendidas” (sic), ou seja, segundo os interesses e 

necessidades do próprio, de modo a “poderem aplicar esses conhecimentos nas vertentes 

profissionais” (motivo operatório profissional). No entanto, salienta ainda, que “Este 

curso de "Inglês" para mim, foi uma oportunidade da qual estou a abraçar com toda a 

minha força, porque é uma lingua que sempre desejei de aprender (motivo epistémico) e 

por circunstâncias da vida não tive oportunidade de o fazer mais cedo” (sic), podendo 

no momento presente redimir-se (motivo identitário). Está igualmente presente a 

repetição do vocábulo “oportunidade”, sintoma, talvez de uma apreensão por contágio 

dos slogans dos CNO.  

O autor da TIP 9 é um homem de 50 anos, português, com o 4º ano de 

escolaridade, que indica como profissão “PSP”. A frase despoletadora é finalizada de 

modo sucinto, mas revelador: “é gratificante”. O autor do texto relembra as vantagens a 

nível mental: “liberta a memória e activa o conhecimento” (motivo operatório pessoal), 

o que permite o “acompanhamento da evolução tecnológica” (motivo identitário). Este 

adulto faz questão de indicar a sua idade no texto, lamentando que “na fase etária que 

me encontro (50), só dou por perdido o tempo em que não utilizei estes cursos”, 

adiantando as razões: “indisponibilidade […] financeira” e “desconhecimento da sua 

[dos cursos] existência”. Depreende-se, portanto, que o facto de a frequência do curso 

não implicar uma despesa é também um motivo que levam o participante a nele se 

inscrever (motivo circunstancial) 

A TIP 10 é de uma senhora, de 42 anos, com o 6º ano de escolaridade, mas que 

omite, na ficha de inscrição a informação sobre as habilitações, a profissão e a 

nacionalidade, tendo, no entanto a respectiva professora indicado que exerce a profissão 

de administrativa. A frase iniciada pela investigadora é terminada com “um sonho 

tornado realidade”. Esta alusão ao campo onírico transmite a noção de quão inacessível 

e, ao mesmo tempo, desejada era a aprendizagem, tratando-se, por conseguinte, do 

motivo epistémico. Pela paragem forçada a que foi sujeita esta pessoa – “Em criança os 

meus pais não tinham meios para eu continuar a estudar e parei no 6º ano”, - esse desejo 

intensifica-se e aguarda o momento de ser concretizado: “Sempre tive a ideia de 
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continuar a estudar mas nunca tive a possibilidade devido ao meu trabalho ser por dois 

turnos. Assim que tive o horário seguido fui estudar”. Este curso (ou até mesmo outros 

cursos extra-escolares que tenha, entretanto, frequentado) traz-lhe a redenção (motivo 

identitário): “agora apareceu os extras [escolares] que é grátis e vou estando 

actualizada” (sic) (motivos circunstancial). Ou seja, não existindo qualquer encargo 

financeiro, deixa de haver entrave. Acrescente-se ainda a componente social, que parece 

ser um dos aspectos do curso que mais entusiasma esta adulta: “o convívio com os 

colegas e professores são a mais valia para mesmo cansada vir para a escola aprender” 

(sic) (motivo sócio-afectivo). 

A TIP 11 foi redigida por um homem português, de 30 anos, agente da PSP, com 

habilitações literárias ao nível do 9º ano. O texto redigido continua a frase proposta, 

com “é bom”, seguindo-se a apresentação das razões: “vamos sempre adquirindo novas 

competências e que nos dão jeito para o futuro ao nível da valorização profissional” 

(sic) (motivo operatório profissional/vocacional). Este adulto ambiciona 

primordialmente as “novas competências” que lhe permitirão desempenhar melhor a sua 

profissão e ser reconhecido por isso. Contudo, não esquece que “Pessaolmente também 

ficamos mais cultos” (sic) (motivo operatório pessoal) e que “existe sempre a questão 

do aspecto social ao frequentar os mesmos” (motivo sócio-afectivo). 

O texto da TIP 12 é de um indivíduo do género masculino, português, com 40 

anos de idade e 12º ano de escolaridade, exercendo a profissão de agente da PSP. O 

texto prossegue a frase incompleta deixada pela investigadora, afirmando que “é 

aliciante, em virtude de aprender situações novas” (sic). Esta qualificação positiva 

refere-se especificamente ao curso que o adulto se encontra a frequentar, como 

especifica: “nomeadamente no âmbito do curso de Inglês, uma vez que adquiro 

conhecimentos numa lingua que nos dias de hoje é universal” (sic), pelo que é de 

considerar o motivo epistémico. O autor do texto não refere, porém, quais os benefícios 

que o domínio deste idioma estrangeiro lhe proporciona, se é para se sentir melhor 

integrado no contexto social onde percepcionará que uma classe mais instruída é capaz 

de comunicar nesta língua “universal” (motivo identitário), se por razões mais 

individuais de compreensão de discursos escritos ou orais (motivo operatório pessoal) 

ou para uso no local de trabalho (motivo operatório profissional). O motivo sócio-

afectivo encontra-se bem vincado quando lembra que, com a frequência do curso, 

“conhecem-se novas pessoas, inclusive de outros escalões etários pelo que é bastante 
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proveitoso a frequência neste curso extra-escolar, tanto para mim como para as pessoas 

com quem interajo no dia a dia” (sic). 

A autora da TIP 13 é uma senhora portuguesa, de 56 anos, com o 9º ano de 

escolaridade, que se encontra desempregada. Esta participante recapitula a frase 

incompleta da investigadora e acrescenta que “é muito importante”. E faz questão de 

esclarecer que “No meu caso, voltar a estudar responde a uma forte necessidade de 

actualização”, pelo que está subjacente o motivo identitário. Esta adulta compara o 

curso de inglês extra-escolar com outras ofertas educativas: “os cursos do tipo deste não 

obrigam à frequência de um curso com várias disciplinas e responde, eficazmente, às 

minhas necessidades de aprendizagem” (sic). É de ressaltar a busca por parte desta 

pessoa de um curso que vá directamente de encontro àquilo que pretende, não querendo 

dispersar-se por disciplinas às quais não atribui um valor acrescentado. 

O autor do texto da TIP 14 é um homem português, de 42 anos, gerente 

comercial, com habilitações escolares ao nível do 11º ano. Faz questão de iniciar uma 

nova frase, particularizando “no meu caso […] embora não tenho estado a estudar na 

escola, tem havido sempre formação extra curricular que me preocupo em fazer, isto 

para que me mantenha actualizado a nivel proficional” (sic) (motivo operatório 

profissional), depois de ter precisado que abandonou a escola há 22 anos. Outro ponto 

que destaca é a dificuldade encontrada no “sistema de ensino normal […] pois as 

matérias não são para mim muito interessantes”. Trata-se da inadequação dos assuntos 

àquilo que identifica como sendo as suas necessidades (ou capacidade em acompanhar), 

pelo que este adulto tomou outra opção: “dai ter-me candidatado a cursos 

extracurriculares” (sic). De facto, este adulto ambiciona uma formação superior - “A 

importância da formação para mim e mais tarde poder candidatar-me á Universidade” 

(sic)) (motivo vocacional), constituindo este curso um trampolim para estudos mais 

aprofundados: “estes cursos extra curriculares estão a dar preparação para poder ter 

bagagem suficiente para poder estudar no curso normal, pois muita coisa esta 

esquecida” (sic). 

O texto da TIP 15 é de uma jovem adulta, com 18 anos, com o 11º ano de 

escolaridade, de nacionalidade cabo-verdiana, estudante. Inicia o seu texto do seguinte 

modo: “É uma grande oportunidade para aumentar e aprofundar os meus conhecimentos 

em determinadas matérias”. A autora desta declaração tem a noção daquilo que 

pretende: não estudar uma panóplia de disciplinas que não têm qualquer significado 

para si, mas concentrar os seus esforços em assuntos que lhe interessam. Como volta a 
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vincar “Penso que é sempre bom apreender mais e esclarecer as ideias em determinados 

assuntos uma vez as coisas mudam a cada dia e é preciso informar e desenvolver novas 

competências. Nós vamos aprender ao longo da vida e é necessário que mantenhamos 

sempre dispostos a informar e a aprender certas coisas” (sic). Está patente o motivo 

identitário, atendendo à vontade manifestada em manter-se a par das mudanças, o que 

contribuirá para uma melhor integração no seu meio social, familiar ou profissional. 

A TIP 16 foi escrita por um homem de 27 anos, português, com o 12º ano de 

escolaridade, que indica como profissão “PSP”. Completa a frase inicial, afirmando que 

“é muito bom, pois, durante a nossa vida profissional, sentimos necessidade de 

‘absorver’ informação, para estarmos a par das evoluções” (motivo operatório 

profissional). A actualização de competências profissionais é o primeiro aspecto a ser 

identificado, embora seguidamente mencione que “Os cursos extra-escolares envolvem 

disciplinas muito importante para o nosso dia a dia. (…) para estamos à altura dos 

obstáculos das nossas vidas” (sic) (motivo operatório pessoal). Curiosa a postura deste 

adulto face ao conhecimento ( “"absorver" informação” )(aspas no original), remetendo 

para uma atitude passiva face ao mesmo. A sabedoria popular (e as mensagens 

mediáticas sobre os CNO?) são aqui reflectidas nas expressões “apreender nunca é 

demais” (sic) e “o saber não ocupa lugar”. 

Na TIP 17, escrita por uma funcionária pública portuguesa, de 31 anos, com o 9º 

ano, a frase introdutória é continuada: “é sempre uma mais valia, pois a vida em 

sociedade cada vez mais nos obriga à interacção com os demais cidadãos” (motivo 

operatório pessoal). Este início sugere igualmente a vantagem conferida às 

aprendizagens desenvolvidas na escola como veículo de uma melhor integração social, 

aspecto que é mais claro no decurso do seu texto e que decorre do motivo identitário. A 

autora da TIP 17 está consciente das transformações que se vão registando e da 

necessidade de se lhes adaptarmos ao referir que “sociedades em constante mutação 

leva a que o cidadão tente sempre e cada dia que passa pela melhoria do seu 

conhecimento nas mais variadissimas formas de aprendizagem que nos levam à 

assimilação de novos valores, conhecimentos e aprendizagens” (sic). 

O texto da TIP 18 é de um indivíduo do género masculino, com a idade de 27 

anos, nacionalidade portuguesa e habilitações académicas ao nível do 12º ano, 

indicando a profissão de agente da PSP. Completa a ideia despoletada pela frase dada, 

mas o seu autor faz questão de vincar que se trata da sua perspectiva e reinicia: “Na 

minha opinião está a ser importante voltar à escola, porque ajuda-nos a lembrar matérias 
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que aprendemos e ajuda-nos a desenvolver a nossa capacidade de memorizar assuntos. 

Ajuda-nos a ter um maior conhecimento sobre determinados assuntos, que se não 

tivessemos na escola não saberiamos. Ajuda-nos a estar a par dos assuntos de hoje em 

dia” (sic) (motivos operatório pessoal e identitário). Contudo, associa à sua afirmação 

todos os adultos que estão em situação idêntica à sua, não restringindo as vantagens só a 

si próprio, e inserindo-se, deste modo, no conjunto social. De destacar, nesta passagem, 

a importância que o participante atribui à recapitulação de assuntos já esquecidos e à 

escola como local privilegiado para desenvolver capacidades intelectuais (memória) 

(motivo operatório pessoal) e conhecimentos. Também o papel da escola como 

coadjuvante da adaptação pessoal ao mundo contemporâneo é referido: “Ajuda-nos a 

estar a par dos assuntos de hoje em dia”. Adianta, ainda, que “Em alguns casos ajuda 

para o mundo do trabalho” (motivo operatório profissional). Para este adulto, a função 

essencial da escola é o desenvolvimento pessoal, surgindo a preparação para uma 

profissão como um benefício colateral, só em “Em alguns casos”. A terminar o seu 

depoimento o provérbio “Nunca é tarde para aprender”, interiorizado e posto em prática 

por este adulto. 

A TIP 19 provém de um homem de 58 anos, funcionário público, com o 11º ano 

e nacionalidade portuguesa. Este participante continua a frase inicial dizendo que “é 

uma mais valia” e prosseguindo com o provérbio “[o] saber não ocupa lugar”, com a 

constatação que “hoje em dia quanto mais se sabe é pouco”(sic), revelando o sentimento 

de não estar à altura do que dele é esperado (motivo identitário). Concentra-se, de 

seguida, no curso que frequenta, aludindo ao prestígio da língua inglesa: “O curso que 

estou a seguir é de Inglês uma língua válida em toda a parte do mundo. É uma língua 

universal”. Considera que o seu domínio acarreta “benefício próprio […] com vantagem 

de conhecer novos povos, seus usos e costumes” (motivo operatório pessoal). Conclui 

que “É interessante” e manifesta o desejo de que a sua decisão de voltar à escola “sirva 

de exemplo para outros”, identificando-se com algumas personagens de spots 

publicitários recentes aos CNO, os quais enaltecem as virtudes de terem voltado a 

estudar. A rematar, escreve uma variante de um provérbio popular: “Nunca é tarde para 

estudar”, inserindo as aspas, o que denota que a ideia não é sua, mas antes uma 

apropriação de um pensamento que circula no espaço social. 

O texto da TIP 20 foi escrito por um homem português, de 47 anos, com o 12º 

ano, militar da GNR. Continua a frase inicial num tempo passado, o que poderá 

significar um ímpeto inicial que se foi esmorecendo a pouco e pouco (trata-se de uma 
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pessoa que já iniciou o seu percurso neste curso no ano lectivo transacto), porventura 

devido a obstáculos, pois, como refere no final do seu depoimento, é “difícil conciliar 

muitas vezes o trabalho e a nossa vida familiar”. Assim, no início o autor do texto da 

TIP 20 dá a conhecer o que o impeliu para o regresso à escola: “foi estimulado por 

vontade de querer recordar e reaprender alguns dados esquecidos da escola no nosso 

tempo de estudante” (motivo nostálgico). “Foi também por "necessidade" devido à 

exigência do nosso tempo, tais como no trabalho, no dia-a-dia”, estando, portanto, 

identificados os motivos operatório pessoal e profissional, assim como o motivo 

identitário, na necessidade sentida de se adaptar. Ao longo de quase todo o seu discurso 

mantém-se o uso da terceira pessoa do plural, o que indica que as razões apontadas são, 

na sua óptica, partilhadas pelos demais adultos. Só quando especifica a sua 

“necessidade” a nível profissional é que recorre à primeira pessoa do singular: “lido 

com correspondência e parte dela é escrita em Inglês e Francês e consequência disso 

obriga-me a saber mais de línguas do que é normal”. Mas quando enumera as vantagens 

pessoais retoma o plural: “a conviniência de estarmos mais a vontade nas nossas 

relações, principalmente quando lidamos com pessoas amigas de outras nacionalidades, 

que é o meu caso” (sic) (motivo operatório pessoal). Esta altercação plural-singular 

pode significar o seu sentimento que todas as pessoas retiram benefícios pessoais da 

aprendizagem na escola, ao invés dos ganhos profissionais que só serão obtidos por 

alguns. Presente também nas palavras deste adulto o sentimento de obrigatoriedade de 

adaptação à conjuntura presente, que percebe como exigente, mas na qual a escola pode 

ser um aliado. Em conclusão afirma: “estou a gostar da experiência”. 

 O texto da TIP 21 foi escrito por uma senhora, de 24 anos, com o 12º ano de 

escolaridade, empregada de balcão, cuja nacionalidade omite. Continua a frase inicial: 

“ta a ser a experiência muito importante na minha vida (…) quando estudava não tinha 

dava muita importancia aos estudos” (sic), clamando por redenção (motivo identitário). 

De salientar a forma progressiva da primeira forma verbal (indicando uma situação que 

teve início há algum tempo atrás e que ainda se mantém), que contrasta com o tempo 

verbal do passado dos verbos da segunda parte da frase (aliás um pretérito imperfeito, 

sinal de que essas acções passadas acarretaram para o presente da sua vida adulta alguns 

dissabores). Poderia imaginar-se que esta participante já frequentava o curso de inglês 

extra-escolar desde o ano lectivo anterior, mas trata-se de alguém que está a frequentá-

lo pela primeira vez. De qualquer modo, em cerca de três meses de aulas já sente os 

efeitos positivos na sua vida: “ta a ser a experiência muito importante” (sic), “estou a 
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aprender coisa novas, a conhecer melhor a escola” (sic). Quererá dizer que na sua 

juventude não chegou a conhecer bem a escola, o seu real valor? 

O texto da TIP 22 é de uma senhora angolana, de 48 anos, detentora de 

habilitações escolares ao nível do 9º ano, com a profissão de cabeleireira. Inicia o seu 

depoimento do seguinte modo: “É importante significa, a evoluir” (sic), revelando um 

motivo epistémico na sua apreciação sobre a frequência do curso. Julgo que este 

começo sintetiza o verdadeiro estado de espírito desta adulta. Sente que lhe falta algo, 

que está numa situação deficitária que quer corrigir e, por isso, é sua vontade “conhecer 

coisas e pessoas instruída, como não tive oportinidade quando eu era nova. Quero saber 

mais e integrar na sociedade” (sic) (motivos epistémico, sócio-afectivo e identitário). 

Esta última frase significa que, de alguma forma, se sente alheada da vida social. E 

continua: “Depois que vim para esta escola sinto-me cada vez […] mais motivada” (sic) 

(motivo operatório pessoal). É o efeito enaltecedor do ego que a aprendizagem pode 

desenvolver, apesar de, muitas vezes, surgirem dificuldades. Como afirma esta adulta: 

“Deichei de estudar muitos anos estou um pouco perdida. Mais tenho a fé que vou 

conseguir” (sic). Por fim, esclarece qual foi a entidade responsável pela sua inscrição no 

curso: “Vim para esta escola através do apoio aos imigrantes” (motivo prescrito). 

O autor da TIP 23 é um homem brasileiro, com 20 anos, operador de 

supermercado, cujas habilitações literárias se situam ao nível do 12º ano. Evita o tema 

da frase proposta, justificando que “esta pequena introdução não diz respeito ao meu 

caso, uma vez que deixei a escola por 2 anos pelo facto de não ter o certificado de 

equivalência que tinha que vir do Brasil, […] com o certificado […] continuo a estudar 

sem interrupções e também a frequentar o curso extra-escolar”. Poderá ter sido um 

desvio propositado, talvez por ter-se sentido incomodado pela sugestão da expressão da 

frase dada “ter deixado a escola”, que, para este adulto, denotará um comportamento 

negativo, de mau estudante, no qual não se revê. Não foi possível identificar no seu 

texto qualquer motivo para a frequência do curso. 

A pessoa que redige o texto da TIP 24 é uma senhora de 21 anos, com o 12º ano 

de escolaridade, empregada de limpeza, cuja nacionalidade não indica. Afirma: “ Eu 

sempre quiz aprender inglês e como não deu para realizar esse sonho antes, achei que 

esta era uma boa oportunidade para estudar” (sic). Sobressai aqui um desejo de 

recuperar o tempo perdido, de redenção (motivo identitário) e também o desejo de 

aprender a língua inglesa, facto que esclarece “tou a gostar muito” (sic) (motivo 

epistémico). Mas adianta que “Eu nunca deixei de estudar, por isso não tenho como 
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explicar o que sente uma pessoa que deixou de estudar e passado uns tempos voltou 

para a escola”. Acrescenta que “vou fazer de tudo para ir até ao fim do ano” (sic), 

indiciando que não está a ser fácil. 

A TIP 25 é de uma senhora brasileira, de 33 anos, empregada no sector da 

restauração, cujas habilitações se escusa a revelar. O seu texto incide sobretudo na 

dificuldade de conjugar a vida profissional com a vida escolar, que sente como não 

sendo exclusivamente sua (atente-se na primeira pessoa do plural do verbo): 

“Trabalhamos o dia todo e quando chega à noite estamos cansados”. Mas vinca a 

tenacidade da sua pessoa: “Tenho que ser persistente” (que são, aliás, as sua primeiras 

palavras), justificando que “o mercado de trabalho esta cada vez mais difícil e se não 

nos atualizamos fica cada vez pior” (sic) (motivo vocacional). Estas suas palavras 

revelam o sentimento de que necessita de actualizar competências e que, no geral, todas 

as pessoas precisam de continuar a aprender, caso contrário poderão cair no 

desemprego. 

A autora da TIP 26 é de nacionalidade portuguesa, tem 32 anos e habilitações ao 

nível do 12º ano de escolaridade, exercendo a profissão de telefonista. Optou por 

escrever o seu próprio texto, ignorando a frase introdutória e redigiu uma espécie de 

grito de desespero, ao relatar as dificuldades sentidas em conciliar o trabalho, o tempo 

dispendido nos transportes, os estudos e as tarefas domésticas e de mãe. Descreve desta 

forma a sua labuta: “trabalho 8h por dia, perco 2h ida e 2h volta em transportes públicos 

para chegar ao trabalho, e quando chego em casa tenho a casa e (1) filho pequeno para 

cuidar” (sic). De qualquer forma, reúne todas as suas forças: “mas vou tentando fazer o 

possível para estudar nem que seja pouco tempo para não perder o ritmo e nem ficar 

desactualizada” (motivo identitário). E repete: “este curso estou a fazer com muito 

esforços e força de vontade” (sic), acrescentando as razões: “estou a adorar o curso à 

professora e os colegas” (motivos epistémico e sócio-afectivo).  

A pessoa que redigiu a TIP 27 é uma senhora portuguesa, de 47 anos, assistente 

administrativa, cujas habilitações escolares se situam ao nível do 12º ano. Esta 

participante parece não se querer envolver na resposta, pelo que coloca de lado a frase 

dada e discorre sobre ideias vagas e lugares-comuns. O seu curto texto incide 

exclusivamente sobre a sua perspectiva de ALV e diz assim: “A vida é uma escola, 

todos os dias se aprende e todos os dias nos aperfeiçoamos, ou tentamos pelo menos. E 

como dizia a minha avó: aprender não ocupa lugar!”. Não foi possível identificar 

qualquer motivo para o regresso à escola desta participante. 
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A TIP 28 é de uma senhora de 34 anos, empregada administrativa, de 

nacionalidade portuguesa, com o 12º ano de escolaridade. Continua a frase com um “é 

muito estimulante”, indicando as razões: “adquirir novos conhecimentos nas areas 

escolhidas, reativar a memória, conhecer pessoas” (sic) (motivos epistémico, operatório 

pessoal e sócio-afectivo). Nota-se, claramente, neste depoimento, três ganhos 

identificados por esta adulta com a frequência do curso de inglês, embora a frase 

despoletadora falasse só em “escola”: saber mais sobre algo que lhe interessa (no caso 

concreto a língua inglesa), exercitar capacidades mentais e a possibilidade de alargar a 

sua rede social. 

O autor da TIP 29 é um homem português, de 60 anos, decorador de interiores e 

motorista táxi, com habilitações literárias ao nível do 9º ano. Faz questão em vincar os 

seus anos de vida e de experiência profissional como decorador e restaurador, mas que 

considera a sua idade mais avançada um obstáculo à aprendizagem: “com a idade que 

tenho “60 anos” já hera muito bom conseguir o 2º ou no máximo o 3º nível” (sic). A sua 

motivação para procurar a escola surge, como afirma na sequência da frase introdutória, 

“porque gosto de aprender sempre mais” (motivo epistémico) e também por ambições 

de ordem profissional: “[porque o curso] me permitia realizar o sonho de exercer 

decoração de interiores em qualquer lugar da Europa” (motivo operatório profissional). 

A TIP 30 foi redigida por um homem de 40 anos, com o 8º ano de escolaridade, 

pedreiro de profissão, de nacionalidade brasileira. Este participante prossegue a frase 

iniciada pela investigadora, afirmando que “é uma coisa muito importante para mim, 

por poder aprender ainda + depois dos 40” (sic) (motivo epistémico). Repete o “para 

mim” da frase introdutória, revelando que a realidade apresentada do regresso à escola 

se lhe adapta e atribui-lhe um grande valor. E apresenta as razões: “É importante porque 

me enterego mais nas aulas, porque venho para realmente aprender: é uma nova 

conquista e é mais um Idioma: novos amigos” (sic) (motivos epistémico e sócio-

afectivo). Implícito está um contraponto com um momento passado, em que as aulas 

não seriam vividas tão intensamente e nas quais talvez o jovem de então não se 

empenhasse na sua aprendizagem. Também a noção de desafio está contemplada na sua 

resposta, ao encarar a sua idade como uma barreira à aprendizagem, mas que está a 

conseguir superar. Talvez mesmo por isso termina: “quero continuar, porque me sinto 

bem”. 

A TIP 31 é de um indivíduo do género masculino, de 56 anos, que não estudou  

além do 4º ano. É motorista de táxi e não indica a sua nacionalidade. Este participante 
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apresenta a situação proposta no início da frase da investigadora como “muito 

gratificante”, justificando que “no tempo em que estava na Escola não me foi possível, 

ir mais além”. O tempo a que se refere este adulto será com certeza a sua infância ou 

juventude, tendo ficado a mágoa de não ter prosseguido os estudos. O curso extra-

escolar que frequenta permite-lhe, de certa forma, uma redenção (motivo identitário) e, 

segundo afirma, “como nunca é tarde, e nos derão esta oportunidade, vou aproveitar 

para aprender mais alguma coisa” (motivo epistémico). 

O autor da TIP 32 é um homem, de 26 anos, recepcionista, com habilitações ao 

nível do 9º ano, cuja nacionalidade deixou por preencher na respectiva ficha de 

inscrição. Continua a frase iniciada pela investigadora com “É voltar ao passado e 

relembrar aquilo que não quis aprender na altura e pensar que nunca é tarde para 

aprender”, manifestando uma concepção de aprendizagem contínua e capaz de suplantar 

alguns aspectos encarados como carências. Trata-se, pois, dos motivos nostálgico e 

identitário. Constata, ainda, que “é bom estudar para um futuro proximo ajudar os meus 

próximos e utilizar o que aprendi na vida” (sic) (motivo operatório pessoal). 

A TIP 33 foi realizada por um indivíduo do género masculino, com 33 anos, que 

é guarda prisional. Possui o 9º ano de escolaridade e é de nacionalidade portuguesa. No 

seu texto prossegue o tema despoletado e afirma que “É uma mais valia, porque a língua 

inglesa é a mais falada a nível mundial, então a nível laboral ou mesmo pessoal” (sic.), 

deixando revelar os motivos operatório profissional e pessoal. Termina com a esperança 

que o conhecimento deste idioma “me vai permitir atingir outras metas”, que enquadro 

no motivo vocacional. 

A TIP 34 é de um homem português, de 56 anos, mas não possuo dados sobre as 

suas habilitações escolares, profissão e nacionalidade. Continua a frase iniciada pela 

investigadora e escreve: “é a oportunidade de ocupar os momentos livres e enriquecer 

os meus conhecimentos culturais e de poder comunicar com o mundo que 

maioritariamente tem o inglês como língua para inter-comunicar”. Extrai-se, assim, da 

sua resposta as razões que o levam a frequentar o curso, i. e.,  motivos epistémico e 

operatório pessoal. 

A autora da TIP 35 é uma senhora portuguesa, de 58 anos, comerciante, com 

habilitações escolares ao nível do 4º ano. Prossegue a frase iniciada pela investigadora 

nos seguintes termos: “foi uma oportunidade de me instruir continuando aprender uma 

língua que eu gostava e nunca tinha tido oportunidade” (sic) (motivo epistémico e 

identitário). O verbo no passado poderá significar que teve de esperar muito tempo para 
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que a desejada “oportunidade” se concretizasse e, no momento presente, sentirá um 

certo alívio. O vocábulo “oportunidade”, que se repete, também é (ou pode ser) uma 

replicação dos anúncios frequentes aos CNO. 

O adulto que realizou a TIP 36 é um homem português, de 59 anos, comerciante, 

detentor de habilitações ao nível do 4º ano de escolaridade. É visível a intromissão 

contagiante das divulgações feitas aos CNO, quando o participante inicia o seu texto do 

seguinte modo: “Para mim foi uma oportunidade, depois de tantos anos ter deixado de 

estudar (4ª classe), pois nunca é tarde é de louvar esta oportunidade” (sic), podendo-se 

inferir o motivo identitário, pelo carácter redentor do curso.  

A TIP 37 foi redigida por um indivíduo do género masculino, de nacionalidade 

portuguesa, nos seus 53 anos. Possui habilitações escolares equivalentes ao 4º ano e é, 

segundo dados da sua ficha de inscrição, “GNR na reserva”. Revela uma nostalgia da 

infância/juventude no início do texto no seguimento da frase inacabada da 

investigadora: “faz-me recordar os meus tempos de escola” (motivo nostálgico). E 

prossegue, descrevendo as difíceis condições financeiras da sua infância, adiantando: 

“fui quase obrigado a deixar de estudar […] embora tivesse gosto pelos estudos os meus 

pais não possuíam condições monetárias para nos mandarem para o liceu”. Eis, então, 

que o curso extra-escolar surge como uma espécie de redenção (motivo identitário), 

como explica este adulto, “Por isso ainda hoje sinto vontade em procurar adquirir mais 

conhecimentos” (motivo epistémico). A terminar, o provérbio “nunca é tarde para 

aprender”. 

O autor da TIP 38 é um homem português, de 39 anos, agente da PSP, cujas 

habilitações académicas estão ao nível do 12º ano de. Continua a frase dada e refere-se à 

situação nela apresentada nos seguintes termos: “tem sido muito produtivo”, “A 

aprendizagem é enriquecedora”. O motivo sócio-afectivo é enfatizado quando se refere 

à importância de “conhecer outras pessoas com as quais tem sido um convívio óptimo” 

e ao “melhoramento com as relações pessoais” (sic). Por outro lado, está bem patente o 

motivo operatório profissional: “Em termos profissionais é gratificante podermos 

evoluir para melhorar a nossa performance”. Outra ideia apresentada é o sentimento de 

nostalgia, ao afirmar que “o regressar à escola é recordar um pouco o passado”, bem 

como a percepção da capacidade de transformação da escola (curso): “é também o 

recordar e modificar alguns métodos de trabalho ou estudo” (motivo nostálgico). “ E 

nunca perder o interesse em aprender que, deve ser contínuo e constante” (sic), remata, 

transmitindo, desta forma, a sua noção da ALV. 
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A TIP 39 é de uma participante do género feminino, 44 anos, com habilitações 

escolares ao nível do 4º ano. É de nacionalidade portuguesa e cozinheira de profissão. 

Continua a ideia lançada na frase incompleta: “É ampliar os meus conhecimentos”, 

revelando ser essa a razão que primeiro lhe surge para a sua frequência do curso 

(motivo epistémico). Mas também aponta uma multiplicidade de outros factores. 

Quando afirma que “É recordar os bons momentos passados na Escola” revela o motivo 

nostálgico, enquanto que o motivo derivativo está patente na sua declaração “É sair da 

rotina, trabalho/casa/trabalho”. Quando afirma que “É poder obter/recordar os 

conhecimentos para ajudar a melhorar a minha carreira e poder auxiliar o meu filho” 

denuncia a presença dos motivos operatório profissional e operatório pessoal. Prossegue 

o seu depoimento com o provérbio “Aprender não ocupa lugar”, manifestando, assim, a 

sua sintonia com o valor da aprendizagem socialmente reconhecido. Acrescenta, de 

seguida, que “os dias de hoje são muito competitivos e é necessário sermos, ou tentar, 

ser os melhores” (sic), ou seja, estarmos constantemente a actualizar-nos para nos 

integrarmos na sociedade e também no meio profissional (motivo identitário). Para 

terminar, frisa a suplantação do cansaço pela excelência do que tem ganho: “Tem sido 

uma óptima experiência e quero continuar até ser possível. Estou a adorar. Cansativo, 

sem dúvida, mas muito gratificante” 

A TIP 40 é de um homem português, de 32 anos, 11º ano de escolaridade, que 

exerce as funções de agente da PSP. Identifica-se uma pessoa que sente prazer em 

aprender e, por isso, escreve no seu texto: “É mais uma forma de aperfeiçoamento no 

que respeita aos meus conhecimentos quer como enriquecimento pessoal, quer pelo 

aperfeiçoamento de algo que aprendi na escola e já havia sido esquecido […] gosto de 

aprender e de relembrar o que já tinha esquecido” (motivo epistémico). Mas acrescenta: 

“também agora é quase uma obrigação no que respeita á subir numa carreira 

profissional” (sic), evidenciando a consciência de que o aprender e ter voltado à escola 

lhe poderá trazer uma valorização profissional (motivo vocacional), notando-se, 

contudo, alguns laivos do motivo identitário, uma vez que este participante sente este 

regresso como uma espécie de imposição social para melhor se integrar no seu meio 

laboral. É de notar a insistência na ideia de recuperar aprendizagens olvidadas, que 

ressurge igualmente na seguinte transcrição: “É aproveitar também aquilo que não 

aproveitei no meu tempo de escola, que se calhar não ligava tanto ou achava chato”, que 

se integra no motivo nostálgico. Associada a esta ideia surge o desejo de se redimir de 

uma atitude/situação que hoje gostaria que tivesse acontecido de uma forma diversa, 
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não se isentando de alguma culpabilidade. E, por isso, conclui: “Gosto de aprender, 

gosto de estudar mais agora porque dou mais valor, agora, porque se calhar tenho mais 

sentido de responsabilidade. Por isso sempre que poder aprender mais qualquer coisa eu 

estarei lá” (sic) (motivo identitário). 

A TIP 41 provém de uma senhora portuguesa, de 50 anos, auxiliar de acção 

directa, que indicou habilitações de 11º ano de escolaridade. Continua a frase 

introduzida pela investigadora: “significa que há uma necessidade de reaprender novas 

matérias, multiplicar os conhecimentos, adaptar-nos às novas realidades ou tecnologias” 

(motivo identitário). Este início revela, por um lado, a percepção de uma 

obrigatoriedade e, por outro, um sentimento de que só uma aprendizagem constante e 

mais abrangente será capaz de providenciar a devida adaptação às transformações do 

mundo actual, ou seja, como afirma, “os tempos são de mudança, os empregos trazem 

novas exigências. Há pois que corresponder aos novos tempos”, aqui numa clara 

referência às competências requeridas no trabalho (motivo operatório profissional). 

Outra frase no interior do texto refere que “É o estar aberto e disponível à 

aprendizagem…” (motivo epistémico), onde os novos horizontes que lhe são 

proporcionados lhe parecem quase infinitos, pelas reticências com que finda a frase. O 

seu depoimento termina “Deixo a máxima: Parar é morrer.” (sic). Isto significa que, 

para esta pessoa, e neste contexto em que se exprime, parar de aprender é também 

esgotar as forças que proporcionam uma vida gratificante, que vale a pena ser vivida.  

A TIP 42 foi realizada por uma senhora portuguesa, de 50 anos, com o 12º ano 

de escolaridade, cuja profissão identifica como funcionária pública. Regista-se a 

presença dos motivos operatório profissional e identitário logo no início do seu texto, 

que prossegue a ideia despoletadora: “é essencial, face à situação actual a nivel 

profissional e social há a necessidade de completar os estudos, seguir a nivel escolar ou 

até nivel de formação profissional com outros conhecimentos hoje considerados 

essenciais” (sic). A aprendizagem é percebida como uma espécie de imposição externa, 

um meio para preservar o reconhecimento junto de colegas de trabalho e da sociedade 

em geral. Contudo, após ter enumerado alguns domínios do conhecimento que 

considera fundamentais (línguas, informática), regista que “Outros exemplos poderiam 

ser dados, consoante os interesses de cada um, face a sua situação pessoal ou 

profissional” (sic), implicando que não é só a esfera laboral que motiva a procura do 

conhecimento (motivo operatório profissional), mas também lá está implícita uma 
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necessidade de índole mais privada, embora de forma tímida (motivo operatório 

pessoal). 

A TIP 43 foi redigida por uma senhora portuguesa, de 42 anos, vendedora, com 

habilitações escolares ao nível do 8º ano. Inicia o seu texto desta forma: “ter 

conhecimentos do estudo actual e a realização de um sonho de adolescente, por não ter 

sido possível estudar em jovem” (sic). Não é bem claro, mas está implícito um prazer do 

conhecimento pelo conhecimento, reforçado pela dimensão de algo muito desejado e 

quase inacessível, o “sonho”, pelo que considero a existência do motivo epistémico. Por 

outro lado, o motivo identitário está implícito, pois nota-se uma espécie de redenção ao 

tentar realizar no momento presente algo que não conseguiu anteriormente. Também a 

sua frase final implica o motivo identitário, ao constatar que “continuar a estudar é estar 

numa constante actualização de novos conhecimentos tecnológicos etc.”. 

A TIP 44 é de uma senhora portuguesa, de 37 anos, administrativa de profissão, 

cujas habilitações se situam ao nível do 12º ano. No seu texto completa a frase dada 

com “é muito bom”, para, de seguida, concretizar melhor a sua situação: “Eu depois de 

finalizar o 12º ano não tive possibilidades económicas para continuar [a estudar] e 

sempre que apareceram oportunidades de aprender mais eu aproveitei […] também me 

inscrevi no curso extra-curricular de  Inglês […] para além de recordar o que aprendi na 

escola, para aprender mais ainda” (motivo epistémico). Refere um curso extra-escolar 

que frequentou anteriormente “Tirei um curso de informática, no qual descobri uma 

área de bastante interesse, não tinha nada a ver com a minha actividade profissional, foi 

meramente para meu enriquecimento pessoal, mas fez com que eu pudesse concorrer 

para um emprego melhor dentro dessa área. Desde então tudo o que é curso informática 

gratuito eu inscrevo-me”. Pressupõe-se que, sendo o curso extra-escolar de inglês 

também gratuito, este factor terá pesado na sua decisão de frequentá-lo, daí que se 

considere o motivo circunstancial. Além disso, a referência ao curso de informática 

pode ser encarado como um espelho do curso de inglês, pelo que, no seu intelecto 

estará, porventura, a esperança de que os novos conhecimentos do curso actual lhe 

proporcionem igualmente uma evolução profissional no futuro, isto é, está implicado o 

motivo vocacional. Podemos, ainda, verificar a existência do motivo circunstancial 

quando esta participante refere que “as aulas são dadas de uma maneira diferente [das 

que frequentei no passado] e o nosso interesse também é outro, como trabalhamos e 

temos de nos privar de outras coisas, aproveitamos melhor”, mostrando que a maneira 

como são ministradas as aulas e as actividades nelas desenvolvidas são fonte de prazer. 
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A autora da TIP 45 é uma senhora brasileira de 56 anos, assistente de geriatria, 

com habilitações escolares correspondentes ao 12º ano. Completa a frase iniciada pela 

investigadora, afirmando que “é uma das melhores oportunidades que tenho 

actualmente”, para, de seguida, informar que “(...) está sendo um sonho, um fortificante 

que renova as minhas energias”. Encaro aqui o motivo epistémico, mas também o 

motivo operatório pessoal, pois, embora não seja possível descortinar através do seu 

texto o uso que pretende dar às competências que se desenvolve no curso, existe este 

“fortificante” que se traduz certamente numa melhoria da vida mais privada. Esta 

participante sente-se tão bem com a frequência do curso que aconselha o mesmo para 

aqueles que conhece: “Estou feliz e procuro sempre que posso motivar a outras pessoas 

(adultas) para voltar a estudar. É tão bom. Adoro!” (sic.). Também presente está o 

motivo vocacional, ao acrescentar que [voltar a estudar] da-me novas expectativas para 

o amanha” (sic).  

A TIP 46 foi redigida por uma senhora de nacionalidade portuguesa, de 38 anos, 

consultora de imobiliário, apresentando habilitações ao nível do último ano do ensino 

secundário (12º ano). A frase incompleta apresentada pela investigadora foi 

prosseguida: “é uma forma de evoluir e não estagnar, é a maneira de recordar e não 

esquecer a matéria já há muito estudada, é a maneira de treinar o idioma e aprender 

vocabulário novo”, revelando o motivo epistémico. Além disso, estão igualmente 

patentes os motivos operatório pessoal e sócio-afectivo. O primeiro manifesta-se 

quando a participante afirma que “[continuar a estudar e a aprender depois de ter 

deixado a escola] é uma forma de evoluir e não estagnar” e que “É também uma 

maneira de ocupar o tempo”. Ao transpor inconscientemente para a frequência do curso 

extra-escolar de inglês, essas suas razões vão influenciar favoravelmente a vida privada 

desta pessoa. O segundo revela-se quando fala em “conhecer pessoas novas fazer novas 

amizades” (sic.). 

A autora da TIP 47 é uma senhora portuguesa, de 31 anos, empregada de balcão, 

cujas habilitações académicas correspondem ao 9º ano de escolaridade. Destaca-se no 

seu depoimento o motivo operatório profissional, ao completar a frase da investigadora 

com “é importante porque ajuda na carreira profissional”. Mas também o motivo 

vocacional se revela quando continua, afirmando que “o inglês é importante pq é uma 

lingua universal e nos abre alguma portas” (sic). Além disso, acrescenta que “na questão 

de viajar para vários países se tivermos conhecimento da língua também ficamos a 

conhecer melhor a história” (operatório pessoal). 



 
 

62

A TIP 48 foi redigida por uma senhora portuguesa, de 55 anos, com habilitações 

ao nível do 12º ano de escolaridade, identificando-se como funcionária pública. 

Completa a frase despoletadora com “é um desafio”. E continua o seu discurso: “Para 

além de continuar a aprender novas coisas mantem-me ocupada. Sempre gostei de saber 

mais. Agora depois dos filhos criados, voltei a ter um pouco de tempo livre para mim e 

realizar a aprendizagem que tanto gosto” (sic). Trata-se claramente de alguém que gosta 

de aprender e que não investiu mais nessa actividade por ter de se ocupar dos filhos. No 

momento presente, em que já não precisa de lhes dedicar tanto tempo (e sente essa 

falta?), o tempo é dela (“voltei a ter um pouco de tempo livre para mim”) para se 

dedicar a algo que lhe traz prazer. Trata-se, pois, do motivo epistémico e até do motivo 

derivativo, uma vez que quando afirma que “mantem-me ocupada” está implícito que 

não lhe é agradável o vazio que sente. 

O redactor da TIP 49 é o participante mais velho do presente estudo, com 66 

anos de idade. Trata-se de um homem de nacionalidade portuguesa, com habilitações 

escolares correspondentes ao 6º ano, tendo sido empregado de armazém e encontrando-

se agora reformado. A sua motivação para a frequência do curso assenta no motivo 

derivativo. De facto, este participante afirma que “É importante para mim que já tenho 

uma idade avançada (66 anos) porque me ajuda a passar o tempo e distraio-me bastante 

a fazer os trabalhos de casa (exercícios). Devido a ser doente ajuda-me bastante a estar 

ocupado e a não pensar muito nos problemas e nas doenças (...) nas amarguras da vida e 

na actual crise mundial, entre outras desgraças”. 

A TIP 50 é de um homem português, de 56 anos, reformado, cujas habilitações 

estão ao nível do 4º ano. Começa por se lamentar que “foi pena começar tarde talvez 

podesse ir mais longe mas […] vale mais tarde do que nunca (…)” (sic). Revela o 

motivo epistémico, ao afirmar que “gosto muito do curso de Inglês (…) estou a adorar”. 

Por outro lado, indica que “candidatei-me através de um amigo vim com ele”, ou seja, 

denota igualmente o motivo prescrito. 

A autora da TIP 51 é uma senhora portuguesa, de 28 anos, empregada de balcão, 

com habilitações ao nível do 12º ano de escolaridade. Continua a frase iniciada pela 

investigadora: “foi muito importante, pois tive necessidade em tornar a lembrar o 

Inglês”. O tempo verbal do passado indica que a participante viu-se confrontada, num 

determinado momento da sua vida, com a necessidade de dominar o idioma inglês e a 

frequência do curso veio responder a essa necessidade (esta participante encontra-se no 

seu segundo ano de frequência do curso). Continua o seu texto, justificando: “Pois no 



 
 

63

meu emprego necessito de línguas e para possivelmente novos empregos (…) É muito 

bom para o currículo”, revelando os motivos operatório profissional e vocacional. Por 

outro lado, observa igualmente a importância do curso “para conhecer novas pessoas e 

criar novos amigos” (motivo sócio-afectivo). 

A TIP 52 foi realizada por um indivíduo do género masculino, de 59 anos, de 

nacionalidade portuguesa, mas nascido na Guiné-Bissau. Possui o 8º ano de 

escolaridade e é condutor mecânico, de profissão. No seu texto afirma que “eu voltei a 

estudar para poder aprender outras línguas estrangeiras”, que se enquadra no motivo 

epistémico. Transmite, igualmente, a sua perspectiva de ALV ao defender que 

“devemos continuar a estudar, porque o mundo de hoje está muito desenvolvido”, 

revelando, assim, também o motivo identitário, pois encara a educação como forma de 

melhor se adaptar às mudanças que vão ocorrendo. 

A autora da TIP 53 é uma senhora, de 23 anos, monitora de ATL, com o 12º ano 

de escolaridade, sem indicação da nacionalidade. Para esta participante “A Escola é uma 

fonte de manter-nos informada e actualizada” (sic). E revela o motivo derivativo ao 

dizer que “é sempre bom estudar, isso digo eu pela experiência. (…) o ano em que fui 

trabalhar e quando senti na pele vi que a melhor coisa na vida é a escola”. O motivo 

sócio-afectivo está patente nas suas palavras: “Ela [escola] faz-nos viver com mais 

alegria, aprendemos não só com o professor mais sim com o todo, tornamos mais 

autónomo e não ficamos fora do contexto social”. Termina o seu texto expressando a 

sua opinião sobre o tipo de instituição que frequenta e as dificuldades em frequentá-la: 

“A escola é vida, mais o que é chato é consciliar ela com o trabalho, como todo na vida 

é preciso muita força de vontade” (sic). 

 A TIP 54 é de um indivíduo do género feminino, com 31 anos, habilitações ao 

nível do 12º ano de escolaridade, nacionalidade portuguesa, que trabalha na PSP. 

Completa a frase despoletadora com “foi uma oportunidade que surgiu em que eu já 

algum tempo andava a pensar e aproveitei”. Considera “uma boa iniciativa da parte da 

escola pois há muita gente que durante o dia não tem oportunidade” (sic). Contudo, não 

se consegue vislumbrar no seu discurso o(s) motivo(s) que a conduziram ao curso que 

frequenta. A perspectiva de ALV que deixa transparecer  baseia-se num provérbio 

popular: “Como o conhecimento não ocupa lugar nunca e demais apreender” (sic). 

A autora da TIP 55 é angolana, tem 42 anos, habilitações escolares 

correspondentes ao 12º ano  e exerce as funções de auxiliar da acção médica. Esta 

senhora não prossegue a frase iniciada pela investigadora, optando por encetar outro 



 
 

64

tema que a inquieta. “É muito difícil consiliar os estudos e o trabalho mais é muito 

importante” (sic). E afirma que “tem sido muito bom para mim visto que tenho 

aprendido bastante desenvolver o meu lado intelectual (…) continuar a estudar é sempre 

bom para todos porque ajuda-nos a nos comunicarmos melhor e evoluir” (sic) (motivo 

epistémico). Esta pessoa defende que é “muito bom estudar depois já de certa idade uma 

vez que a idade não atrapalha desde q a pessoa se sinta bem dentro das suas faculdades 

mentais” (sic), um ponto de vista sobre a ALV consentâneo com a literatura. 

A TIP 56 foi escrita por uma senhora portuguesa, de 48 anos, auxiliar da acção 

educativa, cujas habilitações escolares se situam no 11º ano. Para ela “continuar a 

estudar significa crescer como pessoa” e “é uma grande satisfação”, denotando prazer 

na actividade educativa e uma evolução pessoal, uma forma de alargar horizontes 

(motivo epistémico). Este seu “enorme interesse em querer estar actualizada e puder 

fazer parte integrante deste mundo sempre em constante evolução” (sic) é revelador 

também do motivo identitário, pois trata-se de uma forma de melhor se adaptar à 

sociedade. A sua ideia de ALV é dinâmica, activa e interactiva: “Aprender não só com a 

escola da vida, mas também através de uma busca. O estudo permite-me esta busca 

(….)”, “é interessante transmitir os nossos conhecimentos”. 

A autora da TIP 57 é uma senhora brasileira de 32 anos, auxiliar administrativa, 

detentora do 12º ano de escolaridade. Prossegue a frase inicial com “É muito importante 

pois vi que aqui em Portugal usa-se muito nos trabalhos; e até mesmo onde eu própria 

trabalho. E no Brasil não dávamos tanta importância”. Embora o início da frase 

apresentada pela investigadora só se referisse a “continuar a estudar e a aprender depois 

de ter deixado a escola”, de uma forma muito vaga, esta participante concretiza esta 

situação no curso de inglês que se encontra a frequentar. E constata que “ter um curso 

de Inglês é muito bom para o nosso curriculum e para abrir novas oportunidades; pois o 

campo de trabalho está muito exigente” (motivo vocacional e também vocacional). Mas 

também no domínio mais privado “é de muita importância; pois para irmos a um país de 

lingua inglesa, convém termos conhecimentos” (sic) (motivo operatório pessoal). 

A TIP 58 foi escrita por uma senhora de 32 anos, com habilitações literárias ao 

nível do 10º ano. É auxiliar doméstica e possui nacionalidade angolana. Esta 

participante continua a frase incompleta da investigadora com “é um prazer muito 

grande! É uma oportunidade ke não tive no passado, e pretendo tirar beneficios desta 

oportunidade na minha vida” (sic). Evidenciam-se, portanto, os motivos epistémico 

(associado ao prazer de aprender) e identitário (patente na vontade de redenção). 
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Separado do corpo do texto, esta pessoa indica onde teve conhecimento do curso: “Tive 

a informação no serviço estrangeiro SEF”, sintomático do motivo prescrito. 

A redactora da TIP 59 é uma senhora brasileira, de 24 anos, empregada 

doméstica, com habilitações ao nível do 7º ano de escolaridade. Continua a frase 

incompleta da investigadora com um “é muitíssimo importante, devemos sempre estar a 

aprender coisas novas e aperfeiçoassemos os nossos conhecimentos para o nosso 

crescimento”, revelando, deste modo, o motivo epistémico. Mas também argumenta que 

“Nunca e demais o aprender mesmo nessa altura da nossa vida, assim sentimos mais 

seguros com relação ao mundo em que estamos vivendo hoje” (sic), revelando o seu 

sentir em relação à ALV e o motivo identitário. 

A TIP 60 é de um jovem do género masculino, de 20 anos, estudante do 11º ano 

de escolaridade. No seguimento da frase incompleta da investigadora, afirma que “É 

bom porque permite-me aprender coisas que não aprendi anteriormente” e “aprofunda 

os conhecimentos já adquiridos anteriormente”. Trata-se da presença do motivo 

epistémico, mas também do motivo identitário, com a ideia de redenção, que é reforçada 

com a seguinte afirmação: “É como se fosse uma segunda oportunidade”. Além disso, 

acrescenta que “É bom também para quem não tem possibilidades económicas”, que 

incluo no motivo circunstancial, uma vez que o facto de o curso que este participante 

frequenta ser gratuito se traduz numa razão importante para nele se inscrever. 

A autora da TIP 61 é uma senhora de 46 anos, de nacionalidade portuguesa, 

agente da PSP, com habilitações literárias ao nível do último ano do ensino secundário 

(12º ano). Não se revê na situação apresentada na frase incompleta da investigadora, 

pelo que contrapõe que “Eu deixar de estudar, nunca deixei (….)”, indicando que 

“iniciei mais um curso de inglês, pelo facto de sentir uma grande necessidade de 

desenvolver o meu inglês tanto a nível profissional, tal como a nivel pessoal” (sic). Foi, 

pois, esta dupla necessidade que a motivou à frequência de “mais um curso”, ou seja, os 

motivos operatório profissional e operatório pessoal. Isto porque, conclui, “a língua 

inglesa é necessária em todos os campos (…) É fundamental saber falar Inglês”. 

Na TIP 62, de um homem guineense, de 34 anos, serralheiro mecânico, com 

habilitações académicas correspondentes ao 11º ano de escolaridade, não se identificam 

motivos para a frequência do curso. Contudo, manifesta-se um desejo de ser exemplo 

para outros no que concerne ao regresso à escola, pelo que se depreende que a 

experiência esteja a ser positiva. Segundo as suas palavras, “(…) tenho que encorrejar 



 
 

66

tudo o qualquer pessoa para fazer igual a me que é estudar (…) nas árias que ele ou ela 

pretendia” (sic).  

A TIP 63 é de um indivíduo do género masculino, de nacionalidade brasileira, 

31 anos. Possui habilitações académicas ao nível do 12º ano e exerce a profissão de 

motorista. Este participante completa a frase da investigadora com “É muito 

importante” e faz questão de referir que “sou imigrante nascido no Brasil e vivo em 

Portugal a oito anos e depois de ter legalizado, achei que era importante voltar a 

estudar” (sic). A sua motivação para procurar o curso de inglês que frequenta insere-se 

no motivo vocacional: “(…) fiquei um tempo desempregado e comecei a ter 

dificuldades em arrumar trabalho  (…) pediam o curso de Inglês, (…) acho que vou ter 

melhores oportunidades no futuro, “[em] inúmeros lugares onde procurei trabalho 

pediam o curso de Inglês”. Além disso, quando profere que “Estudar (…) mantém a 

mente sempre sã”, encontra-se o motivo operatório pessoal. Este participante evidencia 

uma atitude em relação à ALV bastante positiva e não pretende estagnar na sua 

aprendizagem: “Estudar é sempre bom, pois não ocupa espaço e mantém a mente 

sempre sã. No futuro tenho vontade de fazer outros cursos, quem sabe uma Faculdade”. 

O autor da TIP 64 é um homem português, de 40 anos, motorista, de quem não 

disponho de informação sobre as respectivas habilitações. Completa a frase apresentada 

pela investigadora com “é uma mais valia para o nosso conhecimento geral, assim como 

para comunicação com os outros”, revelando logo o motivo epistémico e resquícios do 

motivo sócio-afectivo, que será mais visível na continuação do seu texto: “Existe 

também uma óptima relação entre os nossos colegas que nos acompanham neste barco, 

assim um carinho especial entre todos nós, uma interajuda muito saudavel” (sic). 

Quando alude às condições físicas recapituladas através dos sentidos evidencia o motivo 

circunstancial, mas, no seu seguimento, manifesta a vontade de reviver momentos 

agradáveis de um tempo anterior (motivo nostálgico): “É também relembrar e sentir os 

cheiros e os trajectos de muitos anos atrás, é um reviver de um nosso passado, um 

pouco longínquo que está guardado lá num canto nas nossas memórias, muito 

gratificante”. 

O autor da TIP 65 é um homem português, de 63 anos, motorista de táxi, cujas 

habilitações se encontram ao nível do 9º ano de escolaridade. O seu pequeno texto 

denuncia o motivo operatório profissional: “É para mim importante continuar a estudar 

porque a minha vida profissional necessita que eu saiba uma lingua estrangeira 

principalmente o inglês” (sic). 
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A TIP 66 provém de um indivíduo do género masculino, com 44 anos, cuja 

nacionalidade não indica. É motorista de profissão e possui habilitações escolares 

correspondentes ao 7º ano. No seu texto os motivos evidenciados são o operatório 

profissional (“É muito importante recomeçar a escola. Por motivo da minha carreira 

profissional”) e o epistémico (“gostar de aprender a lingua (Inglês)”) (sic). Neste seu 

breve depoimento depreende-se que esteve algum tempo alheado da escola, mas 

reconhece a importância de lá voltar, pelo que se poderá deduzir que tenderá a procurar 

actividades de ALV. 

A TIP 67, de um homem português, de 60 anos, motorista, com habilitações 

escolares correspondentes ao 6º ano, denota a presença dos motivos nostálgico e 

identitário, pois todo o seu texto incide sobre o reviver do passado e uma tentativa de 

recuperar algo que não lhe foi possível concretizar anteriormente. Transcrevo o seu 

pequeno texto: “É uma nova etapa da minha vida. Na qual sinto nostalgia, e prazer em 

retomar o ensino. Porque quando era criança não tive oportunidade de seguir os 

estudos”. A sua visão da ALV é descortinada a partir da alusão à “nova etapa da minha 

vida” (itálico adicionado) com que inicia o depoimento e revela, no seu entender, que a 

vida é composta de diferentes “etapas” que podem mesmo ser um início de algo, um 

renascer e uma possibilidade de reparar aspectos que considera imperfeitos. 

A TIP 68 foi redigida por um indivíduo do género masculino, de 52 anos, 

habilitações ao nível do 4º ano de escolaridade, que exerce as funções de motorista de 

táxi. O texto inicia-se com a continuação da frase deixada pela investigadora: “foi 

motivante pelo facto de começar uma nova fase”, o que parece evidenciar a capacidade 

renovadora que a ALV pode conter. A sua escrita prossegue: “De ter de começar a 

estudar novamente a ter de despender tempo que até então tinha ocupado a ver T.V”. 

Nota-se o esforço que concentra nesta sua nova actividade, patente na expressão “ter 

de”, mas a frase anterior e o resto do texto permite inferir que voltar a estudar é-lhe 

benéfico. Possibilita-lhe uma ocupação diferente do tempo livre, intuindo-se, nas suas 

palavras uma fuga à actividade solitária de espectador passivo do pequeno ecrã (motivo 

derivativo) e a dificuldade sentida em adoptar uma atitude mais activa. Prossegue com 

afirmações que pressupõem os motivos epistémico e prescrito: “Pelo facto de nunca ter 

estudado inglês foi-me ainda mais aliciante. E vim também pelo facto de ser desafiado 

pelos amigos”. 

O autor da TIP 69 é um homem português, de 58 anos, técnico de informática, 

com habilitações escolares ao nível do 8º ano. Apresenta um texto sucinto: “É um 
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reviver de situações, praticas de aprendizagem, exercício mental, aumento de 

conhecimentos e enriquecimento cultural” (sic). Transparecem, pois, os motivos 

nostálgico e epistémico. 

A TIP 70 foi realizada por um indivíduo do género masculino, português, com 

59 anos. Possui o 9º ano de escolaridade ou equivalente e desempenhou a profissão de 

bombeiro, encontra-se actualmente reformado. No seu texto não está claramente 

estampado o motivo que o conduziu ao curso de inglês que frequenta. Contudo, revela 

que “poderia estar no 2º grau, mas para dar força à minha esposa, começámos os dois”, 

pelo que se depreende que a sua inscrição teve mais a ver com o acompanhamento da 

esposa (autora da TIP 75), o motivo sócio-afectivo. Este participante relata, ainda, no 

seu depoimento, alguma reticência em relação às suas capacidades mentais fruo da sua 

idade: “passados estes anos todos começar novamente a pôr a minha massa encefálica a 

funcionar, tem-me sido muito difícil”, “vou em frente, pois tenho 59 anos e não vou 

deixar de estudar porque a idade não me há-de vencer”. Trata-se de um sentimento 

relativamente comum e que pode, de certo modo, inibir os cidadãos mais velhos a 

dedicarem-se a projectos de educação/formação. 

A autora da TIP 71 é uma senhora de 51 anos, empregada administrativa, de 

nacionalidade portuguesa e com habilitações escolares correspondentes ao 9º ano. 

Prossegue a frase incompleta da investigadora do seguinte modo: “significa que no 

nosso dia a dia nos deparamos com novas tecnologias a todos os níveis e para nos 

podermos movimentar no mercado de trabalho, é muito importante adquirir novos 

conhecimentos que nos permitam inserir com algum avontade nesse meio” (sic). Trata-

se, por conseguinte, do motivo operatório profissional, a ânsia de desenvolver novas 

competências que lhe permitam lidar melhor com o avanço tecnológico. Mas quando 

essa aquisição de conhecimentos potencia uma melhor movimentação e inserção a nível 

profissional, pressupõe igualmente a presença do motivo identitário. 

A TIP 72 foi escrita por uma senhora portuguesa, de 50 anos, costureira e 

habilitações literárias ao nível do 9º ano. Inicia o seu texto, revelando que “É uma 

experiência muito gratificante, sinto-me uma nova pessoa, já me estava a sentir um 

pouco analfabeta”. De ressaltar a transformação pessoal que esta pessoa reconhece em 

si própria, de tal modo que se sente renovada e com uma nova identidade social (já não 

se sente “analfabeta” e percepciona um reconhecimento social mais favorável, daí o 

motivo identitário. Desvenda, em seguida, que “Fiz o 9º ano nas novas oportunidades” e 

adianta que “este ano foi o Inglês que era um sonho antigo”, isto é, o gosto de aprender 
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esta língua pôde finalmente ter uma oportunidade feliz (motivo epistémico). Termina, 

revelando que “Estou a gostar imenso e sem vontade de parar. Abri uma nova porta”. 

Para esta pessoa, a ALV, concretizada no curso de inglês, transformou-a numa pessoa 

com forças renovadas e com prazer em aprender. 

A autora da TIP 73 é uma senhora de 58 anos, empregada de escritório, de 

nacionalidade portuguesa, cujas habilitações se situam ao nível do 9º ano de 

escolaridade. Optou por apresentar telegraficamente vários fins para a frase incompleta 

da investigadora, indicando, indirectamente, vários motivos para voltar à escola: “é 

reviver o passado voltando aos meus tempos de joventude [motivo nostálgico]. É ocupar 

o tempo. [motivo operatório pessoal] É enriquecer conhecimentos. E saber mais” 

[motivo epistémico]. A terminar, “em resumo: é Bom”. 

A pessoa que redigiu a TIP 74, uma senhora brasileira, de 52 anos, com o 9º ano 

de escolaridade, costureira, revela sobretudo as dificuldades que sente no seu regresso à 

escola, não sendo possível distinguir no seu texto o(s) motivo(s) que lá a conduziram. 

Parece existir uma expectativa frustrada decorrente do uso do advérbio com que 

principia o seu depoimento, que transcrevo: “apesar de vários anos sem me asentar em 

uma carteira de uma escola, para estar aprendendo, ou tentar aprender uma língua 

totalmente estranha no meu curiculo escolar, está sendo muito difícil, pois com o passar 

dos anos já não temos a mesma capacidade de aprender ou mesmo tempo para dedicar-

mos mais aos estudos. Ficando assim, não impossível, mas mais difícil de aprender.” 

A autora da TIP 75 é uma senhora portuguesa, de 58 anos, casada com o autor 

da TIP 70. Possui habilitações literárias correspondentes ao 9º ano e exerce a profissão 

de empregada doméstica. No seu texto retoma a frase iniciada pela investigadora: “Para 

mim continuar a estudar e a aprender depois de ter deixado a escola é muito útil para 

melhorar os meus conhecimentos, e ainda mais aprender uma lingua que me vai abrir 

mais os meus caminhos”, pelo que se revela o motivo epistémico. Não sabendo quais 

são “os caminhos” a que se refere a participante, não é possível apontar o motivo 

vocacional, pois pode estar a referir-se só ao domínio mais pessoal. Esta senhora 

termina, confessando: “Gosto imenso de andar na escola e de andar na minha aula que é 

formidável. A nossa professora é um amor. Penso que estes cursos para os adultos foi 

uma óptima ideia” (sic). 
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 3.2. Análise e discussão das motivações reveladas 

Após a apresentação e interpretação das respostas à TIP, com a descrição 

individualizada das motivações de cada um dos participantes nesta investigação, 

considerei do maior interesse apresentar um panorama geral das motivações do conjunto 

destes adultos. Nesse sentido, elaborei alguns quadros e figuras, a partir dos quais é 

possível visualizar melhor e destrinçar uma tendência motivacional para o seu regresso 

à escola. 

Os quadros (Anexo C) apresentam a caracterização dos participantes (género, 

idade, habilitações, profissão e nacionalidade), bem como as respectivas motivações, 

inferidas a partir dos textos por eles redigidos, de acordo com o ponto 2. 3. 2. deste 

trabalho. Com base nos quadros construídos, foram elaborados alguns gráficos, que 

permitem uma clara visualização das motivações.  

Na Figura 5 é possível verificar a proporção dos motivos para a procura e 

frequência do curso da totalidade dos participantes. Sobressai o motivo epistémico 

(detectado em 53% dos textos), o que significa que estes adultos revelam sobretudo um 

enorme prazer de saber mais e desenvolver mais conhecimentos. O motivo da 

frequência está normalmente ligado ao conteúdo do curso em si mesmo, ou seja, “gostar 

de aprender a lingua (Inglês)” (sic) (TIP 66), “venho para realmente aprender: é uma 

nova conquista e é mais um Idioma” (TIP 30), “gosto muito do curso de Inglês (…) 

estou a adorar” (TIP 50), “eu voltei a estudar para poder aprender outras línguas 

estrangeiras” (TIP 52), “vim fazer o Inglês neste curso, (…) estamos a reciclar os 

determinados conteúdos já adequirido” (sic) (TIP 53), “Pelo facto de nunca ter estudado 

inglês foi-me ainda mais aliciante.” (TIP 68). Noutros casos os participantes referem-se 

ao conhecimento em geral, como nos seguintes excertos: “é muito estimulante para 

adquirir novos conhecimentos nas areas escolhidas” (sic) (TIP 28), “gosto de aprender 

sempre mais” (TIP 29), “a aprendizagem é enriquecedora” (TIP 38), “estar aberto e 

disponível à aprendizagem…” (TIP 41), “sempre gostei de saber mais (…) realizar a 

aprendizagem que tanto gosto” (sic) (TIP 48), “uma mais valia para o nosso 

conhecimento geral” (TIP 64). O estar na escola e aprender inglês é frequentemente 

associado a um sonho, algo tão bom e quase inacessível, ou mesmo uma oportunidade 

que não se pode desperdiçar, como testemunham as seguintes passagens: “Foi sempre o 

meu sonho fazer o curso de Inglês” (TIP 3), “foi uma oportunidade de me instruir 

continuando aprender uma língua que eu gostava e nunca tinha tido oportunidade” (sic) 
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(TIP 35), “(…) ter novos conhecimentos (…) e a realização de um sonho de 

adolescente, por não ter sido possível estudar em jovem”(TIP 43),” (...) está sendo um 

sonho, um fortificante que renova as minhas energias (…) É tão bom. Adoro! (TIP 45),” 

“o Inglês […] era um sonho antigo mas as oportunidades não surgiram” (TIP 72). Por 

vezes o conhecimento é apontado como “uma forma de aperfeiçoamento no que respeita 

aos meus conhecimentos quer como enriquecimento pessoal, quer pelo aperfeiçoamento 

de algo que aprendi na escola e já havia sido esquecido” (TIP 40). É frequente o uso de 

vocábulos com uma carga afectiva positiva para descrever o regresso à escola e a sua 

experiência no curso que frequentam (“importante”, “aliciante”, “gratificante”) ou de 

expressões como “é um prazer muito grande” (TIP 58), “gosto muito do curso de Inglês 

(…) estou a adorar” (TIP 50). 
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Figura 5 – Motivos para a procura e frequência do curso (totalidade dos participantes), em %. 

 

Simultaneamente, os participantes no presente estudo esperam que essas novas 

competências possibilitem uma melhor integração na sociedade e no meio profissional, 

familiar e cultural em que se movem, ou seja, revelam o motivo identitário (em 48% dos 

textos). De relembrar que este motivo comporta, por um lado, essa faceta de 

manutenção/elevação do status e, por outro, a adaptação ao mundo em mudança, 

patente nas declarações de alguns participante, que se apercebem de “sociedades em 

constante mutação” (TIP 17): “ajudando (...) o acompanhamento da evolução 
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tecnológica” (sic) (TIP 9), “No meu caso, voltar a estudar responde a uma forte 

necessidade de actualização” (TIP 13), “é necessário que mantenhamos sempre 

dispostos a informar e a aprender (...)”(sic) (TIP 15), “hoje em dia quanto mais se sabe é 

pouco” (sic) (TIP 19), “Foi também por "necessidade" devido à exigência do nosso 

tempo, tais como no trabalho, no dia-a-dia” (TIP 20), “quero saber mais e integrar na 

sociedade” (sic) (TIP 22), “vou tentando fazer o possível para estudar nem que seja 

pouco tempo para não perder o ritmo e nem ficar desactualizada” (TIP 26), “os dias de 

hoje são muito competitivos e é necessário sermos, ou tentar, ser os melhores” (TIP 39), 

“há uma necessidade de reaprender novas matérias, multiplicar os conhecimentos, 

adaptar-nos às novas realidades ou tecnologias. (…) os tempos são de mudança, os 

empregos trazem novas exigências. Há pois que corresponder aos novos tempos” (TIP 

41). 

O motivo identitário também se afigura como um factor de redenção face a 

situações passadas em que o desenvolvimento dos conhecimentos desejados não pôde 

acontecer, por dificuldades financeiras da família ou por incúria do próprio, e no 

momento presente o curso é sentido como uma forma de se redimir ou mesmo expiar 

uma culpa. Retomam-se alguns exemplos retirados das respostas à TIP: “(…) fui quase 

obrigado a deixar de estudar […] embora tivesse gosto pelos estudos os meus pais não 

possuíam condições monetárias para nos mandarem para o liceu” (TIP 37), “Eu sempre 

quis aprender inglês e como não deu para realizar esse sonho antes, achei que esta era 

uma boa oportunidade para estudar” (TIP 24), “(…) no tempo em que estava na Escola 

não me foi possível, ir mais além” (TIP 31), “(…) quando estudava não tinha dava 

muita importancia aos estudos” (sic) (TIP 21), “É voltar ao passado e relembrar aquilo 

que não quis aprender na altura e pensar que nunca é tarde para aprender” (TIP 32). 

O terceiro motivo mais evidenciado pela generalidade dos participantes é o 

motivo operatório pessoal (35%), seguido do motivo operatório profissional (31%). Ou 

seja, os participantes, em geral, ambicionam desenvolver competências no curso que 

utilizarão sobretudo na esfera privada das suas vidas, em resposta a interesses pessoais e 

de adaptação à vida quotidiana, de desenvolvimento de hobbies, actividades da vida 

familiar, acompanhamento dos filhos, entre outros. Há o reconhecimento de que “Os 

cursos extra-escolares envolvem disciplinas muito importante para o nosso dia a dia. 

(…) para estamos à altura dos obstáculos das nossas vidas” (sic) (TIP 16), que, com a 

frequência do curso, se desenvolverão habilidades sociais para “estarmos mais a 

vontade nas nossas relações, principalmente quando lidamos com pessoas amigas de 
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outras nacionalidades” (sic) (TIP 20) ou para “poder comunicar com o mundo que 

maioritariamente tem o inglês como língua para inter-comunicar” (sic) (TIP 34). E 

também “na questão de viajar para vários países se tivermos conhecimento da língua 

também ficamos a conhecer melhor a história” (sic) (TIP 47). Outras vantagens que os 

participantes sentem poder retirar do curso não estão directamente relacionadas com a 

língua inglesa, aconteceria com qualquer outra formação do agrado dos que a 

frequentassem. São declarações relativamente ao regresso à escola que apontam para a 

capacidade do curso “reativar a memória” (sic) (TIP 28), “auxiliar o meu filho” (TIP 

39), “ajudar os meus próximos e utilizar o que aprendi na vida.” (TIP 32), “ocupar os 

momentos livres e enriquecer os meus conhecimentos culturais” (TIP 34). Este aspecto 

da ocupação dos momentos de lazer é recorrente em vários textos e está em sintonia 

com as preocupações de Lengrand (1971) relativamente à forma de utilizar os tempos 

livres:  

As pessoas que, por infelicidade, por renúncia ou por fadiga, permaneceram no limiar 
da aventura da cultura não sabem que fazer do tempo livre que é posto à sua disposição. 
São fácil presa do tédio. Ora o tédio não será, para a alma, um flagelo tão temível, tão 
nefasto, como os micróbios para o corpo? (p. 25) 

A percepção de que as competências do curso são necessárias para o 

desenvolvimento da actividade profissional (motivo operatório profissional) é menos 

detectada nestes participantes. Ainda assim, são muitos os que sustentam que estudar “é 

importante porque ajuda na carreira profissional” (TIP 47), havendo vários a manifestar 

a sua preocupação em acompanhar as mudanças: “durante a nossa vida profissional, 

sentimos necessidade de ‘absorver’ informação, para estarmos a par das evoluções.” 

(TIP 16). Alguns participantes referem-se especificamente à utilidade de dominar a 

língua inglesa: “é uma mais valia, porque a lingua inglesa é a mais falada a nível 

mundial então a nível laboral” (sic) (TIP 33), “permitia realizar o sonho de exercer 

decoração de interiores em qualquer lugar da Europa” (TIP 29), “lido com 

correspondência e parte dela é escrita em Inglês (…) e consequência disso obriga-me a 

saber mais de línguas do que é normal” (sic) (TIP 20). 

Os motivos sócio-afectivo e vocacional transparecem em 17% dos textos, com 

maior predominância do que os restantes (nostálgico, circunstancial, prescrito e 

derivativo). Alguns participantes referem “a questão do aspecto social” (TIP 11) ao 

aludir ao “convivio com os colegas e professores” (sic) (TIP 10), ao facto de se 
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“conhecer coisas e pessoas instruída” (sic) (TIP 22). Vários depoimentos revelam uma 

consciência dos benefícios daí retirados: “o convivio com os meus colegas também 

acaba por ser um meio de aprendizagem” (sic) (TIP 8), “conhecem-se novas pessoas, 

inclusive de outros escalões etários pelo que é bastante proveitoso (…), tanto para mim 

como para as pessoas com quem interajo no dia a dia” (TIP 12), “aprendemos não só 

com o professor mais sim com o todo” (sic) (TIP 53), “Existe também uma óptima 

relação entre os nossos colegas que nos acompanham neste barco, assim como um 

carinho especial entre todos nós, uma interajuda muito saudavel” (sic) (TIP 64). 

Quando os participantes alegam que o domínio da língua inglesa poderá 

significar uma melhoria das suas carreiras profissionais ou das perspectivas de obterem 

um emprego, numa lógica de orientação profissional e de longo prazo, estamos perante 

o motivo vocacional. É o que sucede nestes depoimentos: “Estou desempregada, faz-me 

ter a esperança de vir a poder utilizar o que aprendo, tanto a nivel profissional como na 

vida privada” (sic) (TIP 4) ou “fiquei um tempo desempregado e comecei a ter 

dificuldades em arrumar trabalho (…) pediam o curso de Inglês (…) acho que vou ter 

melhores oportunidades no futuro” (sic) (TIP 63). Um dos respondentes observa que “a 

importância da formação para mim e mais tarde poder candidatar-me á Universidade” 

(sic) (TIP 14). 

O motivo económico não surge em qualquer das respostas dos participantes, 

sintoma de que estes não antevêem ganhos materiais devido à frequência do curso, ou, 

pelo menos, essa não é uma das razões que os encaminham para o curso. 

 

Apresentam-se na Figura 6 os motivos de acordo com o género dos 

participantes. Para os indivíduos do género masculino, temos os motivos epistémico e 

identitário como os que mais se manifestam, respectivamente em 50% e 42% dos textos. 

Isto significa que cerca de metade dos homens que frequentam o curso fazem-no 

essencialmente pelo gosto de aprender a língua inglesa e também como forma de 

reparar um défice na sua vida ou de melhor se adaptarem ao meio onde se inserem 

(social, profissional, familiar, cultural), que se caracteriza por mudanças frequentes. O 

motivo identitário, tal como o defini, integra, por um lado, a adaptação à sociedade, ao 

meio profissional, familiar, cultural e, por outro, o sentimento de redenção, de recuperar 

e aproveitar a oportunidade para aprender, como não foi possível no passado. Ou seja, 

nos textos de resposta à TIP dos indivíduos do género masculino, dos quinze que 

revelam o motivo identitário, nove atribuem ao curso uma função redentora. 
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 Seguem-se os motivos operatório profissional e operatório pessoal 

(manifestados em 36% e 33% dos textos, respectivamente), revelando que, para os 

homens, as competências que procuram no curso serão igualmente úteis no contexto de 

trabalho e fora dele. Curioso é o facto de 22% dos participantes do género masculino 

aludir aos seus tempos de infância/juventude na escola com nostalgia, revelando ser o 

motivo nostálgico uma das razões que os fazem voltar aos bancos da escola. Para estes, 

o regresso à escola: “foi estimulado por vontade de querer recordar e reaprender alguns 

dados esquecidos da escola no nosso tempo de estudante” (sic) (TIP 20), “faz-me 

recordar os meus tempos de escola” (TIP 37), “é também o recordar e modificar alguns 

métodos de trabalho ou estudo” (TIP 38), “É aproveitar também aquilo que não 

aproveitei no meu tempo de escola” (TIP 40), “é um reviver de um nosso passado” (TIP 

64), “É uma nova etapa da minha vida. Na qual sinto nostalgia, e prazer em retomar o 

ensino” (sic) (TIP 67), “É um reviver de situações, praticas de aprendizagem (…)” (sic) 

(TIP 69). 

O motivo sócio-afectivo ocorre em 17% dos textos, enquanto os restantes 

motivos expressos (vocacional, circunstancial, prescrito e derivativo) situam-se abaixo 

dos 15%. 
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Figura 6 – Motivos para a procura e frequência do curso, por género, em %. 
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Quanto aos motivos aduzidos pelos indivíduos do género feminino, destacam-se, 

de forma notória, os motivos epistémico e identitário, presentes, respectivamente, em 

56% e 54% dos textos das senhoras. Complementando esta análise com a leitura dos 

textos de resposta à TIP, verifica-se que a função redentora no motivo identitário 

transparece em pouco mais de um terço dos seus textos, sendo a vertente de adaptação 

ao meio muito mais saliente. O motivo operatório pessoal é inferido em 36% dos 

depoimentos, enquanto o motivo operatório profissional se manifesta em 26%. A 

perspectiva de melhorar a situação da carreira profissional (motivo vocacional) só é uma 

razão para a inscrição e frequência do curso de inglês extra-escolar para 21% das 

participantes. A participação na busca de conviver/estar com outras pessoas (motivo 

sócio-afectivo) encontra-se presente em 18% dos textos. O motivo circunstancial é 

razão só para 8% das senhoras voltarem à escola, tendo os motivos prescrito, derivativo 

e nostálgico ainda menos incidência. 

 

Confrontando os dois géneros, nota-se que coincide a prevalência dos motivos 

epistémico e identitário em ambos, sendo, no entanto, os valores superiores nos textos 

dos indivíduos do género feminino. O curso é, no entanto, percepcionado de forma 

distinta pelos dois géneros. Se, para os homens é a possibilidade de redenção e de 

recapitulação de uma oportunidade de aprender que não foi ou não pôde ser 

concretizada (pelas mais diversas razões), para as mulheres é a função propiciadora de 

uma melhor adaptação ao meio que sobressai. Outra divergência prende-se com o facto 

de os homens procurarem mais o curso por forma a desenvolverem competências que 

lhes permitam desempenhar melhor a sua profissão (motivo operatório profissional) do 

que as mulheres, enquanto estas revelam mais do que os seus colegas masculinos o 

motivo vocacional. O motivo sócio-afectivo está igualmente valorizado por homens e 

mulheres, em perto de 20% dos textos dos indivíduos de cada género, pelo que se deduz 

que o convívio e procura de relações sócio-afectivas é um factor propulsor com alguma 

importância para a procura e frequência do curso em ambos os géneros. O que 

realmente contrasta entre os géneros é a incidência do motivo nostálgico, com uma 

manifestação importante nos textos dos homens e muito ténue nos das senhoras.  

 

Ao analisar a variável idade dividi os participantes em cinco grupos etários: dos 

18 aos 24 anos, dos 25 aos 34 anos, dos 35 aos 44 anos, dos 45 aos 54 anos e dos 55 aos 
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64 anos, seguindo, como referi no capítulo 2, o critério do INE (2009). Os motivos dos 

indivíduos das diversas faixas etárias são apresentados na Figura 7.  
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Figura 7 – Motivos para a procura e frequência do curso, por faixa etária, em %. 

 

 No primeiro destes grupos destaca-se o motivo identitário, presente em 78% dos 

textos dos adultos da faixa etária dos 18 aos 24 anos. Nas TIP 1, TIP 15 e TIP 59 

distingue-se o sentimento de que a pessoa tem de se adaptar ao meio onde se movimenta 

(que, por vezes, passa por adquirir um determinado nível escolar) e manter-se a par das 

mudanças que nela ocorrem. Uma das participantes assinala o propósito do curso: “para 

as pessoas aprenderem um pouco mais, principalmente para as pessoas que não 

concluiram os estudo” (sic) (TIP 1), implicando-se a ela própria neste processo. Outra 
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senhora refere que “é sempre bom apreender mais e esclarecer as ideias em 

determinados assuntos uma vez as coisas mudam a cada dia e é preciso informar e 

desenvolver novas competências. Nós vamos aprender ao longo da vida e é necessário 

que mantenhamos sempre dispostos a informar e a aprender certas coisas” (sic) (TIP 

15), enquanto outra defende que “Nunca e demais o aprender mesmo nessa altura da 

nossa vida, assim sentimos mais seguros com relação ao mundo em que estamos 

vivendo hoje” (sic), (TIP 59). 

Nas TIP 7, TIP 21, TIP 24 e TIP 60 é a possibilidade redentora que transparece, 

como se detecta nos seguintes excertos: “uma experiência agradável que me permite 

aprender e aperfeiçoar os conhecimentos que não obtive enquanto estudava” (TIP 7),  

“ta a ser a experiência muito importante na minha vida (…) quando estudava não tinha 

dava muita importancia aos estudos” (sic) (TIP 21), “Eu sempre quiz aprender inglês e 

como não deu para realizar esse sonho antes, achei que esta era uma boa oportunidade 

para estudar” (sic) (TIP 24) ou “É bom porque permite-me aprender coisas que não 

aprendi anteriormente (…) É como se fosse uma segunda oportunidade” (TIP 60). 

O segundo motivo mais revelado na faixa etária dos 18-24 anos é o epistémico, 

em 44% dos seus textos de resposta à TIP. Quanto aos motivos sócio-afectivo, 

circunstancial e derivativo só se revelam em 11% dos textos. 

Na faixa etária dos 25 aos 34 anos o motivo que surge com maior incidência é o 

motivo operatório pessoal (em 59% dos textos), seguindo-se os motivos operatório 

profissional e vocacional, em igual proporção (41%). Isto poderá significar que estes 

adultos procuram o curso por razões mais instrumentais, ou seja, as competências que 

esperam desenvolver servirão primordialmente para desempenhar tarefas relacionadas 

com a sua vida privada e com a profissão. A perspectiva de manter ou melhorar a sua 

situação profissional, num horizonte a mais longo prazo, é outro dos aspectos que estes 

participantes consideram poder ser favorecido com a frequência do curso, daí denotar-se 

nos seus textos o motivo vocacional. O motivo identitário é inferido a partir de 35% das 

respostas, o qual se divide, em número semelhante, entre a capacidade redentora e 

adaptativa. O motivo epistémico manifesta-se em 24% das respostas à TIP desta faixa 

etária, enquanto o motivo sócio-afectivo é expresso em 18% dos textos. Os motivos 

nostálgico e prescrito manifestam-se, embora de forma incipiente. 

Nos participantes da faixa etária dos 35 aos 44 anos o motivo epistémico 

transparece na grande maioria dos seus textos de resposta à TIP (80%), indiciando uma 

grande sede de saber e de evoluir nos seus conhecimentos da língua inglesa. Os motivos 
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sócio-afectivo e operatório profissional transparecem em 40% dos textos, seguidos, por 

ordem decrescente de manifestações, dos motivos identitário, operatório pessoal, 

circunstancial, nostálgico, prescrito e derivativo, estes últimos com muito pouca 

expressão. 

Na faixa etária dos 45 aos 54 anos o motivo identitário é o mais evidenciado (em 

69% dos textos). Isto significa que grande parte destes participantes percepciona a 

frequência do curso de inglês quer como um instrumento que lhes possibilitará uma 

melhor adaptação ao meio onde circulam e, à sociedade moderna em mutação constante, 

de um modo geral, quer como um factor de redenção relativamente a aprendizagens que 

não foram possíveis desenvolver anteriormente. Contudo, para os indivíduos deste 

grupo etário o curso é essencialmente encarado como potenciador de uma melhor 

adaptação e integração ao meio envolvente, como atestam os autores das TIP 9, TIP 20, 

TIP 22, TIP 41, TIP 42, TIP 56, TIP 71 e TIP 72. No seu dizer, voltar à escola permite o 

“acompanhamento da evolução tecnológica” (TIP 9), “adaptar-nos às novas realidades 

ou tecnologias” (TIP 41), trata-se de uma “ ‘necessidade’ devido à exigência do nosso 

tempo, tais como no trabalho, no dia-a-dia” (TIP 20). Existe um “enorme interesse em 

querer estar actualizada e puder fazer parte integrante deste mundo sempre em constante 

evolução” (sic) (TIP 56) e reconhecem que “é muito importante adquirir novos 

conhecimentos que nos permitam inserir com algum avontade nesse meio [mercado de 

trabalho]” (sic). (TIP 71) e que, com a frequência do curso “sinto-me uma nova pessoa, 

já me estava a sentir um pouco analfabeta” (TIP 72), daí a tirada “Quero saber mais e 

integrar na sociedade” (TIP 22). Nesta faixa etária o motivo epistémico surge em 56% 

dos textos e está associado ao motivo identitário. Podemos verificar que a maioria dos 

participantes que nos seus textos revelam o motivo identitário apresentam também o 

motivo epistémico, o que pode significar que estas pessoas ambicionam 

primordialmente uma melhor integração no meio em que se movimentam (seja social, 

profissional, familiar, cultural) e sentir-se bem consigo próprias. O desenvolvimento de 

competências na língua inglesa é fonte de prazer, por estarem a aprender mais e porque 

isso proporciona a integração do sujeito. Do mesmo modo, o motivo operatório 

profissional revela-se na maioria dos textos dos sujeitos que evidenciam o motivo 

identitário, depreendendo-se que a integração destes participantes terá sobretudo a ver 

com a adaptação ao mundo laboral. A necessidade de desenvolver competências para 

aplicar na vida privada (motivo operatório pessoal) é razão para 38% destes 
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participantes procurarem e frequentarem o curso. Os motivos nostálgico, sócio-afectivo, 

circunstancial, prescrito e vocacional transparecem, cada um, em 13% dos textos. 

Na faixa etária dos 55 - 64 anos optei por integrar um adulto de 66 anos, pois, 

embora ultrapasse a idade definida neste grupo, considero que não deveria constituir 

uma nova faixa etária. Para os participantes da faixa etária dos 55 aos 64 anos o prazer 

de aprender é a razão principal para a frequência do curso (motivo epistémico), motivo 

esse presente, de forma mais ou menos directa, em 61% dos seus textos. O motivo 

identitário transparece em 39% dos textos dos participantes desta faixa etária, sendo a 

faculdade redentora da actividade educativa a mais notória. 33% destes adultos 

percepcionam as competências desenvolvidas no curso como importantes para a sua 

vida fora do contexto de trabalho, deixando, por isso, transparecer o motivo operatório 

pessoal nos seus textos. O motivo nostálgico manifesta-se em 17% dos textos. Os 

restantes motivos evidenciados (derivativo, operatório profissional, sócio-afectivo, 

prescrito e vocacional) têm pouca expressão neste grupo etário. 

 

Em geral, e comparando as diferentes faixas etárias, nota-se que os participantes 

da faixa etária dos 35-44 anos são os que, individualmente, mais motivos revelam nos 

seus textos e também os que, no seu conjunto, manifestam todos os motivos definidos 

pela investigadora, à excepção do motivo económico (que nenhum dos participantes do 

estudo evidenciou). Em todas as faixas etárias definidas os motivos epistémico e 

identitário são os que mais se destacam, à excepção do grupo dos indivíduos dos 25 aos 

34 anos. Depreende-se, por conseguinte, que o prazer de aprender constitui em si 

mesmo uma das razões mais importantes para o regresso à escola. A este motivo estará 

muitas vezes associado o motivo identitário, com a percepção de que o desenvolvimento 

do conhecimento contém em si uma função redentora. O número de indivíduos 

integrados em cada grupo etário não é muito elevado, pelo que só faz sentido salientar 

as grandes variações dos motivos que se verificam nos diversos grupos. É o caso, por 

exemplo, do motivo epistémico, que apresenta uma proporção bastante superior nos 

indivíduos da faixa etária dos 35 aos 44 anos (80%), o que significa, como atrás 

referido, que este grupo etário busca o conhecimento pelo conhecimento e o prazer de 

aprender é em si mesmo a razão primordial da procura e frequência do curso. Outro 

motivo cuja proporção apresenta um valor de destaque é o motivo identitário na faixa 

etária dos 18 aos 24 anos (78%). Aqui a capacidade redentora é superior à capacidade 

adaptativa, o que significa que estes indivíduos procuram o curso essencialmente como 
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forma de colmatar um défice de conhecimentos que percepcionam existir em si próprios 

e também com o intuito de recuperar o tempo que não aproveitaram para aprender 

quando eram mais jovens. Contudo, o curso é igualmente encarado como podendo 

proporcionar uma melhor integração no meio em que a pessoa se movimenta, ou 

melhor, um maior reconhecimento do meio e, consequentemente, uma elevação da 

imagem social de si próprio. 

O motivo identitáro exibe um valor bastante expressivo (69%) na faixa etária 

dos 45-54 anos. De acordo com o que escreveram os participantes destas idades, é 

sobretudo a capacidade de adaptação e o reconhecimento do meio e de si próprio que é 

valorizado na procura e frequência do curso. Isto poderá ficar a dever-se a um 

sentimento de desactualização relativamente a outras pessoas com quem lidam. Este 

motivo está, ainda, associado ao motivo epistémico, na medida em que a maioria dos 

que o revelam também deixam transparecer o motivo identitário. O mesmo sucede com 

o motivo operatório profissional, sintoma de que será sobretudo uma adaptação ao meio 

profissional e um reconhecimento neste campo que está em mente, e só depois uma 

adaptação e reconhecimento em contexto não profissional. 

O motivo sócio-afectivo é verbalizado sobretudo pelos indivíduos da faixa etária 

dos 35 aos 44 anos. São, de facto, os participantes destas idades quem mais manifesta 

vontade de encontrar na actividade educativa condições sociais agradáveis, com 

possibilidade de estabelecer novas relações sócio-afectivas ou manter outras já 

existentes, e onde se possam trocar ideias. Curiosamente, o grupo etário dos 55 aos 64 

anos, que me parecia ser o mais propício a manifestar este motivo, apresenta uma 

evidência muito pouco significativa. Também o motivo nostálgico não se destaca nos 

textos dos indivíduos mais velhos, como era minha expectativa, sendo os indivíduos da 

faixa etária dos 35-44 anos os que mais se referem a este aspecto. 

Embora com um valor relativamente reduzido, vale a pena atentar na 

manifestação do motivo derivativo. Este motivo pressupõe que as pessoas enveredem 

por actividades educativas e formativas para se esquivarem a situações desagradáveis, 

como por exemplo, tarefas rotineiras, vida social ou afectiva pobre, conflitos familiares 

ou laborais, solidão. Em termos percentuais são os indivíduos das faixas etárias 

extremas (18-24 anos e 55-64 anos) quem mais procura e frequenta o curso por estas 

razões.  

 



 
 

82

O nível de escolaridade foi outra variável que seleccionei para analisar os dados 

recolhidos. A Figura 8 mostra os motivos inferidos a partir dos textos dos indivíduos 

com escolaridade ao nível do 1º e 2º ciclos, do 3º ciclo e do ensino secundário15.  

Nos textos dos participantes detentores de habilitações escolares 

correspondentes ao 1º e 2º ciclos os motivos epistémico e identitário igualam em 

ocorrências, com uma percentagem de 69%. De salientar que a maioria dos participantes 

com este nível de escolaridade que manifestam o motivo identitário atribuem um 

carácter redentor ao curso, encarando-o como uma oportunidade para desenvolver 

competências que não surgiu anteriormente, como se verifica nas seguintes transcrições: 

“no tempo em que estava na Escola não me foi possível, ir mais além” (TIP 31), “Para 

mim foi uma oportunidade, depois de tantos anos ter deixado de estudar […], pois 

nunca é tarde (…)” (TIP 36), “fui quase obrigado a deixar de estudar […] embora 

tivesse gosto pelos estudos os meus pais não possuíam condições monetárias para nos 

mandarem para o liceu” (TIP 37).  

Os restantes motivos surgem em muito menos textos. Os motivos nostálgico, 

circunstancial, prescrito, derivativo, operatório profissional e operatório pessoal 

manifestam-se em 23 % dos depoimentos. O motivo circunstancial revela-se nas alusões 

às condições em que se desenrola o curso (“a Professora é muito boa, ensina bem e 

dedica toda atenção aos alunos, sempre pergunta se temos dúvida, que é uma coisa 

muito boa” (TIP 3)), mas essencialmente pela “razão de ser gratuito” (sic) (TIP 4). De 

salientar que da totalidade dos participantes no estudo que aludem ao motivo prescrito 

(em número de cinco), três deles integram este grupo dos detentores de habilitações ao 

nível do 1º e 2º ciclo de escolaridade (cf. Quadros C.1 e C.9, Anexo C). É o caso, por 

exemplo, da autora da TIP 3, que refere que “Através de uma tia minha eu inscrevi e 

matriculei-me” (sic) ou do participante que revela que “candidatei-me através de um 

amigo vim com ele” (sic) (TIP 50) ou ainda outro que confessa que “vim também pelo 

facto de ser desafiado pelos amigos” (TIP 68). Também, de entre os cinco participantes 

que no meu estudo revelaram o motivo derivativo, este grupo reúne três deles, que 

expressam o curso como um factor de desvio a situações desagradáveis (cf. Quadros C.1 

e C.9, Anexo C): “É sair da rotina, trabalho/casa/trabalho”(TIP  39), “ajuda a passar o 

tempo e distraio-me bastante a fazer os trabalhos de casa (…) ajuda-me bastante a estar 

ocupado e a não pensar muito nos problemas e nas doenças (...) nas amarguras da vida e 

                                                 
15 Os participantes foram integrados nestes grupos de acordo com o nível de habilitações escolares, não 
significando que tenham completado o ciclo em que estão inseridos.  
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na actual crise mundial, entre outras desgraças” (TIP 49) ou permite evitar a solidão e 

“despender tempo que até então tinha ocupado a ver T.V” (TIP 68). Os motivos sócio-

afectivo e vocacional ocorrem em 15% dos textos destes adultos menos escolarizados. 
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Figura 8 – Motivos para a procura e frequência do curso, por nível de escolaridade, em %. 

 

Nos textos dos participantes com habilitações ao nível do 3º ciclo do ensino 

básico, verifica-se que em cerca de metade são revelados os motivos epistémico e  

identitário, contemplando este último a vertente redentora e de adaptação ao meio 

envolvente em igual número. Os motivos operatório profissional e operatório pessoal 

verificam-se em 38% dos textos deste grupo de participantes, seguido do motivo sócio-

afectivo. Os motivos circunstancial e económico não são expressos por estes 

participantes, mas 13% manifesta o motivo nostálgico e o motivo vocacional. 
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Os participantes detentores de uma habilitação académica ao nível do ensino 

secundário são maioritários no estudo (cf. Quadros C.9 a C.11, Anexo C). O motivo 

epistémico é aqui o mais revelado (em 46% dos seus textos), seguindo-se o motivo 

identitário (em 43% dos respectivos textos), com a função de adaptação a transparecer 

em cerca de metade dos textos que revelam este último motivo. Por ordem decrescente 

de incidência, seguem-se os motivos operatório pessoal, operatório profissional e 

vocacional. Os restantes motivos manifestam-se em muito poucos textos. 

A constatação que a maioria dos participantes neste estudo apresenta uma 

habilitação académica ao nível do ensino secundário pode querer significar que uma 

mais longa escolaridade fomenta a procura do curso, uma vez que têm prioridade os 

adultos com menos habilitações, corroborando, assim, as evidências apresentadas por 

outros autores (Cross, 1986; Eurydice, 2007; Jarvis, 2004; Merriam, Caffarella, & 

Baumgartner, 2007; Merriam, & Brocket, 2007). Mas há que ter prudência nesta 

avaliação relativamente ao presente estudo porque nem todos os indivíduos que estavam 

inscritos no curso participaram no estudo (alguns faltaram nos dias da recolha dos 

dados) e também nem todos os que se candidataram foram seleccionados para o 

frequentarem.  

Quanto aos motivos revelados é nítida em todos os níveis de escolaridade a 

predominância dos motivos epistémico e identitário, com uma grande incidência e 

distância em relação aos restantes motivos no grupo dos participantes com menor nível 

de escolaridade. Também, enquanto os dois grupos com mais habilitações apresentam 

motivações instrumentais de forma clara (ou seja, os motivos operatório profissional e 

operatório pessoal) logo a seguir aos dois motivos mais evidenciados, no grupo dos 

participantes com menos habilitações estes motivos surgem em terceiro lugar, mas 

partilhando a mesma percentagem com outros. Isto denota uma vontade genuína de 

aprender o inglês bastante forte por parte dos participantes detentores de habilitações ao 

nível do 1º e 2º ciclos, mas sem que o valor que lhe é atribuído seja para realizar uma 

tarefa específica. Tratar-se-á sobretudo de uma necessidade a nível pessoal, de 

construção de identidade. A percentagem de indivíduos menos escolarizados que 

procuram e frequentam o curso como evasão de situações desagradáveis nas suas vidas 

(motivo derivativo) tem alguma expressão, comparativamente com os outros dois 

grupos com mais habilitações. De entre todos os participantes no estudo, os que aderem 

ao curso por influência de outrem (motivo prescrito) encontram-se sobretudo neste 

grupo de indivíduos, o que leva a crer que os cidadãos menos escolarizados sentem 
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alguma dificuldade em tomar a iniciativa quando se trata de enveredar por actividades 

educativas. Também o motivo nostálgico manifesta-se percentualmente, em mais textos 

dos indivíduos com habilitações ao nível do 1º e 2º ciclos do que nos outros dois grupos 

mais escolarizados. De igual modo, é nitidamente superior a proporção dos detentores 

de habilitações ao nível do 1º e 2ºciclos que aludem ao facto de o curso ser gratuito e de 

isso os ter encaminhado para o curso, aspecto que se enquadra no motivo circunstancial. 

 

Os imigrantes são um grupo social que normalmente é apontado como pouco 

participativo em actividades de educação e formação e encarado como um dos grupos 

que delas mais necessita. Assim, na Figura 9 apresentam-se os motivos dos portugueses 

e dos cidadãos estrangeiros a residir em Portugal para a procura e frequência do curso.  

Na análise dos motivos dos participantes portugueses consideraram-se só 

aqueles que indicaram a respectiva nacionalidade na respectiva ficha de inscrição. Para 

estes cidadãos o motivo epistémico e o motivo identitário são os mais salientes, com 

56% e 49%, respectivamente. Isto significa que, para os participantes de nacionalidade 

portuguesa, o gosto por desenvolver conhecimento a nível da língua inglesa é em si 

mesmo a razão mais frequente para procurar e frequentar o curso. Em relação ao motivo 

identitário, se se confrontar as ocorrências com os respectivos textos das TIP, confirma-

se que 15 indivíduos, de entre o total de 25 que revelam este motivo (cf. Quadro C.12, 

Anexo C), percepcionam o curso essencialmente como potenciador de uma melhor 

adaptação ao meio onde se movimentam. Os dois motivos que a seguir mais se 

manifestam são os motivos operatório profissional e operatório pessoal, (em 40% e 36% 

dos textos, respectivamente), o que significa que este curso de inglês extra-escolar tem 

um carácter instrumental para os participantes que os revelam. Para 18% dos 

portugueses a possibilidade de estabelecer relações sociais e afectivas é um dos factores 

que os levou a inscreverem-se e a frequentarem o curso (motivo sócio-afectivo). As 

boas memórias dos tempos de infância e juventude passados na escola (motivo 

nostálgico) são uma das razões para cerca de 16% dos cidadãos portugueses procurarem 

esta actividade educativa, a mesma percentagem dos que manifestam o motivo 

vocacional. Os motivos circunstancial, derivativo e prescrito registam valores pouco 

significativos.  
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Figura 9 – Motivos para a procura e frequência do curso, por situação perante a nacionalidade, em %. 

 

Nos textos dos participantes de nacionalidade estrangeira o motivo epistémico é 

aquele que mais sobressai (em 44%), seguido dos motivos operatório pessoal e 

identitário, ambos presentes em 31% dos textos. O prazer de aprender o idioma inglês é, 

de facto, o que mais motiva estes participantes para procurarem e frequentarem o curso, 

mas a possibilidade de utilizar as competências desenvolvidas na vida privada, bem 

como a função adaptativa ou redentora a que é associado o curso também os atrai para a 

escola. Em menor grau a perspectiva de melhorar a situação a nível do emprego (motivo 

vocacional) também conduziu estes imigrantes para o curso de inglês extra-escolar. O 

motivo sócio-afectivo é inferido a partir de 19% das respostas à TIP, o motivo prescrito 

em 19% e o motivo operatório profissional só em 6%. O motivo nostálgico (assim como 

o motivo económico, que não é expresso em qualquer dos textos da totalidade dos 

participantes do estudo) não instiga nenhum dos participantes estrangeiros a procurar e a 

frequentar o curso de inglês. 

 

O investigador qualitativo tem consciência que todo o contexto onde decorre o 

seu estudo contamina os dados que recolhe, bem como a respectiva análise. Assim, terá 

que ter em conta que as respostas dos participantes não são estéreis, denunciando a 

interiorização do que é socialmente aceite e valorizado. Deste modo, aquando da 
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aplicação da TIP, os participantes na presente investigação foram condicionados não só 

pelo simples facto de esta se realizar numa escola (com toda a carga de local 

privilegiado de saber que lhe é normalmente associada), pela presença das respectivas 

professoras e também da investigadora. Embora tivesse sido garantido que os seus 

textos seriam mantidos anónimos e que a professora da turma não teria acesso ao que 

escrevessem, muitos dos participantes do estudo ter-se-ão sentido, porventura, 

instigados a transpor para o papel o seu gosto genuíno de aprender e o seu interesse em 

desenvolver competências na língua inglesa. Não menosprezando um verdadeiro 

interesse no conteúdo do curso, até porque estes participantes adultos aproximam-se do 

curso de forma voluntária, é de considerar que sobretudo o motivo epistémico apresente 

resultados inflacionados pelas condicionantes atrás mencionadas. Em situação inversa, o 

motivo circunstancial poderá, eventualmente, registar valores inferiores ao que seria de 

esperar, uma vez que não se sentiriam confortáveis em mencionar que uma das razões 

por que se inscreveram no curso teria sido o seu carácter gratuito. 

 

De entre os motivos que usei para identificar o que leva os adultos participantes 

no presente estudo a se inscreverem e frequentarem o curso de inglês, três são de origem 

exclusivamente intrínseca (motivos epistémico, nostálgico e sócio-afectivo), cinco são 

extrínsecos (motivos operatório profissional, operatório pessoal, derivativo, prescrito e 

económico) e três são ao mesmo tempo de origem intrínseca e extrínseca 

(circunstancial, identitário e vocacional). Se contabilizarmos a ocorrência dos motivos, 

e tendo em conta que alguns contemplam uma dupla origem (e no motivo identitário a 

componente intrínseca é mesmo mais intensa), verificamos que, na globalidade, os 

motivos com origem intrínseca ocorrem em número semelhante aos motivos com 

origem extrínseca. Contudo, se analisarmos em detalhe a ocorrência dos motivos nos 

textos de resposta à TIP de cada grupo de participantes (segundo o género, a idade, a 

escolaridade e nacionalidade), verificamos que a tendência não é necessariamente a 

mesma. Os textos dos participantes do género masculino apresentam sensivelmente o 

mesmo número de motivos intrínsecos e extrínsecos, enquanto que nos do género 

feminino os de origem extrínseca surgem com mais frequência. Analisando as diferentes 

faixas etárias consideradas, temos nos mais jovens uma predominância dos motivos 

extrínsecos; no grupo dos participantes dos 25-35 anos os motivos extrínsecos são o 

dobro dos intrínsecos; nos de 35-44 anos há uma prevalência dos intrínsecos; na faixa 

etária dos 45-54 anos os motivos extrínsecos suplantam os intrínsecos, enquanto nos 
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mais velhos são os intrínsecos que predominam. Ou seja, de um modo simplista e sem 

entrar em contagens que corressem o risco de se tornar demasiado espartilhadas, 

podemos apresentar o Quadro 2 com a tendência quanto à origem dos motivos. 

 
Quadro 2 - Predominância dos motivos revelados pelos participantes (intrínsecos/ extrínsecos) 

Predominância dos motivos 
PARTICIPANTES intrínsecos extrínsecos 

Totalidade ≈ ≈ 
masculino ≈ ≈  

Género feminino   + 
18 - 24 anos  + 
25 - 34 anos   ++ 
35 - 44 anos +   
45 - 54 anos   + 

Grupo Etário 

55 - 64 anos +   
portuguesa ≈ ≈ 

Nacionalidade estrangeira ≈ ≈ 
1º + 2ºciclos +   

3º ciclo ≈ ≈ Habilitações 
secundário   + 

 

Um estudo do CEDEFOP (Chisholm, Larson, & Mossoux, 2004) distingue 

também motivos pessoais e profissionais. Somos bombardeados e pressionados 

socialmente e nos nossos empregos para uma actualização das nossas competências 

profissionais e muitas vezes associamos a participação em educação/formação por 

motivos essencialmente profissionais. Contudo, isso nem sempre se confirma, como 

atesta o caso do presente estudo. 

Considerei como motivos profissionais no presente estudo o motivo operatório 

profissional e o motivo vocacional. O motivo prescrito poderia igualmente ser integrado 

nesta classificação, mas nenhum dos participantes associa a sua procura/frequência do 

curso a uma imposição ou conselho proveniente de alguém do local onde trabalha. Os 

restantes motivos agrupo-os como motivos pessoais. Os motivos pessoais são, de longe, 

os mais evidenciados nos textos de resposta à TIP dos participantes no presente estudo, 

à excepção dos da faixa etária dos 25-34 anos, em que os motivos pessoais e 

profissionais evidenciados são em número semelhante. Nenhum dos participantes da 

faixa etária dos 18-24 anos revela motivos de cariz profissional. 
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Como se verificou, os motivos para a procura e frequência do curso não surgem 

isolados, agrupam-se naquilo que Carré (2007) apelida de “quadros motivacionais”. 

Também Cross (1986) chegou à mesma conclusão na análise que fez da literatura, 

verificando, ainda, que não se trata de características estáveis e imutáveis da 

personalidade, da relação com a educação/formação ou o saber, mas tão-somente a 

imagem da dinâmica motivacional num momento preciso (Carré, 2007; Cross, 1986). É, 

pois, uma fotografia momentânea aquilo que se apresentou neste trabalho. A aplicação 

da TIP aos mesmos sujeitos, num outro momento das suas vidas, não captaria 

necessariamente os mesmos motivos, mesmo que o curso fosse idêntico e as condições 

em que se desenvolvesse também. 
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Considerações finais 
 

A necessidade de estimular a participação dos adultos em ALV 

A ALV, e em especial a EA, é hoje considerada uma estratégia fundamental na 

melhoria da sociedade e do indivíduo. De facto a sociedade contemporânea encontra-se 

em permanente e acentuada mutação, com desenvolvimentos científicos e tecnológicos 

que exigem uma adaptação constante dos indivíduos, adaptação que se torna ainda mais 

premente com a instabilidade a nível do emprego e a necessidade de desempenhar 

funções diversas ao longo da vida laboral, por um lado, e, por outro, a extensão do 

tempo de vida no activo. A tónica tem vindo a colocar-se na qualificação e na 

actualização de competências para uso profissional, que em última análise, conduziriam 

a um desenvolvimento económico. Contudo, outros benefícios da ALV não podem ser 

descurados, como a sua capacidade em contribuir para o desenvolvimento de uma 

cidadania mais activa e participativa, e também mais-valias a nível individual.  

Apesar de todos os ganhos a nível social e pessoal decorrentes do envolvimento 

em ALV, a participação dos adultos europeus, em geral, situa-se a um nível baixo, 

tendo-se mesmo registado uma tendência para a estagnação em tempos mais recentes. 

Portugal apresenta uma percentagem de participação dos adultos em ALV das mais 

reduzidas do cenário europeu. 

De entre os menos participativos em ALV salientam-se os adultos com menor 

escolaridade e os cidadãos com mais idade. Também os imigrantes são um grupo de 

pessoas com necessidades de educação/formação acrescidas, mas que tendem a alhear-

se destas actividades. 

Revela-se, pois, essencial perceber as dinâmicas de participação dos adultos e a 

sua motivação para enveredar por actividades educativas e formativas, constituindo o 

presente trabalho um contributo nesse sentido. Só assim se poderão delinear políticas e 

currículos que conduzam efectivamente à ALV de todos os cidadãos adultos. 
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As motivações dos adultos para procurar educação/formação 

A investigação apresentada caracteriza-se pela inovação ao nível do instrumento 

de recolha de dados utilizado, uma TIP (Técnica de Inspiração Projectiva), que permitiu 

revelar motivos que, através de outro instrumento mais dirigido, não se reflectiriam nas 

respostas. 

Trata-se de um estudo de caso sobre um curso de inglês extra-escolar numa 

escola pública da grande Lisboa, com o intuito de averiguar as motivações dos adultos 

para enveredarem por esta oferta educativa. A partir das respostas à TIP dos 75 

participantes no estudo, cujos textos se analisou individualmente e, posteriormente, de 

uma forma global, foi possível destacar as suas motivações para este regresso à escola. 

Recorreu-se à análise de conteúdo e categorizaram-se os motivos revelados, tendo-se, 

para o efeito, criado uma tipologia que integrasse todas as razões sugeridas pelos 

participantes e tendo, também, em consideração trabalhos anteriormente desenvolvidos 

por outros autores. 

Embora as conclusões a que se chegou sejam válidas para o caso estudado e não 

sejam passíveis de generalização, contribuem para uma melhor compreensão do 

fenómeno das motivações dos adultos para procurarem educação/formação. 

Verifica-se que as motivações não se confinam à esfera psicológica e decorrem 

de uma relação dialógica entre o indivíduo e o meio que o circunda. Por outro lado, de 

um modo geral, os participantes não apresentam um motivo isolado, mas um conjunto 

de motivos para a procura e frequência do curso. É de referir, igualmente, que as 

motivações reveladas na presente investigação constituem um retrato instantâneo, ou 

seja, mesmo se se repetisse o mesmo estudo, com os mesmos participantes noutro 

momento não se obteriam os mesmos resultados. 

Globalmente, a maioria dos participantes procura e frequenta o curso devido a 

um interesse genuíno em querer expandir os seus conhecimentos (motivo epistémico). 

Mas também o motivo identitário revela-se em quase metade dos textos dos 

participantes. Ou seja, a expectativa de que as competências desenvolvidas possam 

contribuir para uma elevação do seu estatuto na sociedade e no meio profissional, 

familiar e cultural em que se movimentam, bem como para uma adaptação ao mundo 

em mudança e, por outro lado, funcione igualmente como um factor de redenção face a 

situações passadas em que o desenvolvimento dos conhecimentos desejados não 

aconteceu pelas mais diversas razões. Os motivos de tipo instrumental (operatório 
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profissional e pessoal) também ecoam em cerca de um terço dos textos de resposta à 

TIP, revelando que muitos destes adultos antecipam utilizar as competências 

desenvolvidas no contexto profissional e fora dele. O carácter redentor da educação é 

um aspecto pouco visível noutros estudos efectuados sobre as motivações dos adultos 

para enveredarem por actividades educativas e formativas e que, na presente 

investigação, é manifestado pelos participantes. Também o motivo nostálgico não é 

expresso na literatura que consultei, mas revela-se aqui. 

Analisaram-se, ainda, os motivos dos participantes consoante o género, a faixa 

etária, o nível de escolaridade e a situação perante a nacionalidade. 

 Tanto os homens como as mulheres manifestam sobretudo os motivos 

epistémico e identitário, embora o género feminino o faça com mais frequência. Os 

homens revelam mais o motivo operatório profissional do que as suas colegas, enquanto 

para estas o motivo vocacional é mais frequente. Contudo, o que realmente contrasta 

entre os géneros é a incidência do motivo nostálgico, uma vez que muitos homens 

verbalizam a importância de relembrar os bons momentos do passado na escola, ao 

contrário das mulheres que praticamente não aludem a este aspecto. 

Na análise por faixas etárias salienta-se a elevada preponderância do motivo 

epistémico nos textos dos participantes entre os 35 e os 44 anos e o motivo identitário 

nos dos indivíduos entre os 18 e 24 anos (sobretudo com a vertente redentora) e nos do 

grupo entre os 45 e 54 anos (essencialmente a capacidade de adaptação e 

reconhecimento do meio). 

Relativamente ao nível de escolaridade, o facto de a maioria dos participantes no 

estudo ser detentora de habilitações ao nível do ensino secundário leva a pressupor que 

uma escolaridade mais longa incentive a procura do curso, uma vez que os candidatos 

com menores habilitações tinham prioridade na selecção. A literatura consultada 

evidencia uma participação mais activa por parte dos adultos mais escolarizados. 

 Os motivos epistémico e identitário, são especialmente marcantes nos 

indivíduos com as mais baixas habilitações (1º e 2º ciclos), grupo no qual estes motivos 

se distanciam dos restantes. Os participantes cuja escolaridade se situa ao nível do 3º 

ciclo e do secundário manifestam igualmente, e de forma clara, os motivos 

instrumentais (operatório profissional e operatório pessoal). Nos participantes com 

menor escolaridade os motivos de tipo instrumental manifestam-se numa percentagem 

inferior, bastante abaixo dos dois primeiros motivos mais evidenciados, e também 

menos distanciados dos motivos que lhes sucedem, em percentagem, por ordem 
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decrescente, o que poderá significar uma procura da educação como veículo para a 

construção da identidade. Comparativamente com os dois grupos mais escolarizados, os 

que não foram além do 2º ciclo revelam muito mais o motivo derivativo (procura e 

frequência do curso como evasão de situações desagradáveis), o motivo nostálgico 

(quando as boas memórias do tempo de infância/juventude conduzem à educação) e o 

motivo prescrito (adesão ao curso por influência de outrem). Além disso, são estes os 

participantes que mais verbalizam o facto da gratuitidade do curso os ter conduzido de 

volta à escola. 

Comparando os motivos dos participantes de nacionalidade portuguesa e os dos 

de nacionalidade estrangeira, verifica-se que os primeiros apresentam primordialmente 

os motivos epistémico, identitário e operatório profissional, enquanto os segundos 

mantêm os dois primeiros motivos (em percentagem inferior) como os mais salientes, 

sendo, no entanto, a incidência do motivo identitário igualada pelo motivo operatório 

pessoal. 

Salienta-se, pois, a procura e frequência do curso por motivos de índole mais 

pessoal, em que o desejo de evoluir através da aprendizagem assume uma importância 

significativa, tal como a perspectiva de uma melhor adaptação e inserção no meio. 

Contudo, globalmente, os motivos de natureza intrínseca não sobressaem face aos 

extrínsecos. 

 

Recomendações 

As motivações para a procura de aprendizagem por parte dos adultos estão 

muitas vezes associadas a um benefício que se antecipa. Também é consensual que os 

adultos buscam um sentido para as suas vidas e os meios que os façam compreender e 

adaptar-se melhor ao mundo que os rodeia, ou seja, é esta necessidade que os move em 

direcção à aprendizagem. Na investigação apresentada os benefícios perspectivados 

pelos participantes são variados e não é a aplicação a nível profissional a mais 

expressiva, nem tão-pouco a antecipação de benefícios económicos para si próprios. 

Deste modo, se quisermos que a ALV se torne uma realidade, há que ter em 

consideração as diversas motivações que impelem os adultos para a educação/formação 

e não ficar refém ou subordinar a educação de adultos a imperativos essencialmente 

económicos. 
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Um nível de educação mais elevado fomenta a procura de mais 

educação/formação. Por isso, é crucial diversificar as actividades de educação/formação 

e adaptar as ofertas educativas e formativas às características e ambições da população 

adulta, de modo a que todos possam e sintam utilidade em participar. Um exemplo a 

reter da investigação apresentada prende-se com a necessidade sentida por alguns dos 

participantes em desenvolver relações sócio-afectivas, de conviver, pelo que soluções 

que incluam o ensino à distância deverão levar em consideração este facto de modo a 

permitir cativar estes adultos. Outra questão prende-se com a ânsia de igualar os níveis 

de qualificação dos países mais evoluídos, incitando-se, a todo o custo e a todo o vapor, 

a aquisição de qualificações. Mas mesmo na nossa era do supersónico a pressa pode não 

dar tempo a assimilar o conhecimento para que este seja realmente embrião de mudança 

para melhor. 

Se a educação/formação for completamente alheia às necessidades e ao sentir 

dos participantes, corre-se um sério risco de desmotivação. Do mesmo modo, se ela for 

percebida como uma imposição, grande parte da população adulta manter-se-á afastada 

das actividades de educação e formação, com consequentes repercussões negativas para 

o indivíduo e para a sociedade. 

 

Investigações futuras 

O estudo das motivações para a procura e frequência de educação/formação é 

uma temática ainda largamente por explorar, sobretudo no contexto português, e que, 

julgo, se afigura como altamente pertinente e actual. 

Nem tudo foi examinado no estudo de caso aqui apresentado. Há aspectos que, 

por constrangimentos de tempo e de espaço, não puderam ser estudados. Mas este 

trabalho pode servir de plataforma de lançamento de outros projectos de investigação. 

Valerá, por exemplo, a pena investir numa entrevista individual a alguns informantes 

privilegiados para averiguar se a frequência do curso de inglês extra-escolar que 

frequentaram os motiva a prosseguir mais estudos e de que tipo. Também considero do 

maior interesse indagar sobre os efeitos benéficos colaterais que o curso proporcionou, 

através de um follow-up de um grupo de participantes. De igual modo, o conhecimento 

aprofundado das dificuldades sentidas pelos participantes poderá constituir uma 

temática a abordar num futuro projecto. 
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A um nível mais abrangente, será necessário considerar amostras representativas 

da população portuguesa. Poder-se-ão também estudar grupos de adultos a frequentar 

outros tipos de curso e noutras áreas geográficas e contrapor os resultados com os da 

presente investigação. Será igualmente pertinente procurar saber junto de indivíduos 

não interessados em actividades educativas /formativas as razões do seu alheamento. 
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Anexo A 
Tarefa de inspiração projectiva (TIP) 
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Estamos neste momento a realizar um trabalho sobre os cursos para adultos. 

 

Como se candidatou a um curso extra-escolar na Escola Secundária Maria Amália Vaz 

de Carvalho, gostaríamos de pedir a sua colaboração. 

 

O que lhe pedimos é que escreva um texto que começa assim: 

 

Para mim continuar a estudar e a aprender depois de ter deixado a escola ... 
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Anexo B 
Ficha de Pré-inscrição 
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Anexo C 
Quadros sobre a análise dos motivos 

revelados 
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Quadro C.1 – Motivos para a procura e frequência do curso (totalidade dos participantes) 
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1 F 19 11 Desempregada BR
2 M 46 9 Militar GNR PT
3 F 42 6 Empregada Refeitório ST
4 F 51 4 Tecnica Administrativa PT
5 F 37 9 Empregada de Balcão PT
6 M 47 12 PSP PT
7 M 23 12 Guarda Prisional PT
8 M 40 9 Militar - GNR PT
9 M 50 4 PSP PT

10 F 42 6 Administrativa PT
11 M 30 9 Agente PSP PT
12 M 40 12 Agente PSP PT
13 F 56 9 Desempregada PT
14 M 42 11 Gerente Comercial PT
15 F 18 11 Estudante CV
16 M 27 12 PSP PT
17 F 31 9 Funcionária Pública PT
18 M 27 12 Agente PSP PT
19 M 58 11 Funcionário Público PT
20 M 47 12 Militar da GNR PT
21 F 24 12 Empregada de Balcão --
22 F 48 9 Cabeleireira AO
23 M 20 12 Operador Supermercado BR
24 F 21 12 Empregada de Limpeza --
25 F 33 -- Restauração BR
26 F 32 12 Telefonista PT
27 F 47 12 Assistente Administrativa PT
28 F 34 12 Empregada Administrativa PT
29 M 60 9 Dec. interiores/motorista táxi PT
30 M 40 8 Pedreiro BR
31 M 56 4 Motorista táxi --
32 M 26 9 Recepcionista --
33 M 33 9 Guarda prisional PT
34 M 56 -- -- PT
35 F 58 4 Comerciante PT
36 M 59 4 Comerciante PT
37 M 53 4 GNR na Reserva PT
38 M 39 12 Agente PSP PT
39 F 44 4 Cozinheira PT
40 M 32 11 Agente PSP PT
41 F 50 11 Auxiliar de Acção Directa PT
42 F 50 12 Funcionária Pública PT
43 F 42 8 Vendedora PT
44 F 37 12 Administrativa PT
45 F 56 12 Assistente de Geriatria BR
46 F 38 12 Consultora de Imobiliário PT
47 F 31 9 Empregada de Balcão PT
48 F 55 12 Funcionária Pública PT
49 M 66 6 Emp. Armazém Reformado PT
50 M 56 4 Reformado PT
51 F 28 12 Empregada de Balcão PT
52 M 59 8 Condutor Mecânico PT
53 F 23 12 Monitora de ATL ST
54 F 31 12 PSP PT
55 F 42 12 Auxiliar Acção Médica AO
56 F 48 11 Auxiliar Acção Educativa PT
57 F 32 12 Auxiliar Administrativa BR
58 F 32 10 Auxiliar Doméstica AO
59 F 24 7 Empregada Doméstica BR
60 M 20 11 Estudante PT
61 F 46 12 Agente PSP PT
62 M 34 11 Serralheiro Mecânico GW
63 M 31 12 Motorista BR
64 M 40 -- Motorista PT
65 M 63 9 Motorista táxi PT
66 M 44 7 Motorista PT
67 M 60 6 Motorista PT
68 M 52 4 Motorista táxi PT
69 M 58 8 Técnico de Informática PT
70 M 59 9 Reformado (Bombeiro) PT
71 F 51 9 Empregada Administrativa PT
72 F 50 9 Costureira PT
73 F 58 9 Empregada de Escritório PT
74 F 52 9 Costureira BR
75 F 58 9 Empregada Doméstica PT

Total de indivíduos 75
Nº de ocorrências dos motivos 40 13 0 5 5 23 26 36 13

Proporção dos motivos revelados (%) 53 17 0 7 7 31 35 48 17

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); PT (Portugal); ST (São Tomé e Príncipe)
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Quadro C.2  – Motivos para a procura e frequência do curso (género masculino) 
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2 46 9 Militar GNR PT
6 47 12 PSP PT
7 23 12 Guarda Prisional PT
8 40 9 Militar - GNR PT
9 50 4 PSP PT
11 30 9 Agente PSP PT
12 40 12 Agente PSP PT
14 42 11 Gerente Comercial PT
16 27 12 PSP PT
18 27 12 Agente PSP PT
19 58 11 Funcionário Público PT
20 47 12 Militar da GNR PT
23 20 12 Operador Supermercado BR
29 60 9 Dec. interiores/motorista táxi PT
30 40 8 Pedreiro BR
31 56 4 Motorista táxi --
32 26 9 Recepcionista --
33 33 9 Guarda prisional PT
34 56 -- -- PT
36 59 4 Comerciante PT
37 53 4 GNR na Reserva PT
38 39 12 Agente PSP PT
40 32 11 Agente PSP PT
49 66 6 Emp. Armazém Reformado PT
50 56 4 Reformado PT
52 59 8 Condutor Mecânico PT
60 20 11 Estudante PT
62 34 11 Serralheiro Mecânico GW
63 31 12 Motorista BR
64 40 -- Motorista PT
65 63 9 Motorista táxi PT
66 44 7 Motorista PT
67 60 6 Motorista PT
68 52 4 Motorista táxi PT
69 58 8 Técnico de Informática PT
70 59 9 Reformado (Bombeiro) PT

36
18 6 0 2 2 13 12 15 5
50 17 0 6 6 36 33 42 14

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); PT (Portugal); ST (São Tomé e Príncipe)
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Quadro C.3  – Motivos para a procura e frequência do curso (género feminino) 
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1 19 11 Desempregada BR
3 42 6 Empregada Refeitório ST
4 51 4 Tecnica Administrativa PT
5 37 9 Empregada de Balcão PT

10 42 6 Administrativa PT
13 56 9 Desempregada PT
15 18 11 Estudante CV
17 31 9 Funcionária Pública PT
21 24 12 Empregada de Balcão --
22 48 9 Cabeleireira AO
24 21 12 Empregada de Limpeza --
25 33 -- Restauração BR
26 32 12 Telefonista PT
27 47 12 Assistente Administrativa PT
28 34 12 Empregada Administrativa PT
35 58 4 Comerciante PT
39 44 4 Cozinheira PT
41 50 11 Auxiliar de Acção Directa PT
42 50 12 Funcionária Pública PT
43 42 8 Vendedora PT
44 37 12 Administrativa PT
45 56 12 Assistente de Geriatria BR
46 38 12 Consultora de Imobiliário PT
47 31 9 Empregada de Balcão PT
48 55 12 Funcionária Pública PT
51 28 12 Empregada de Balcão PT
53 23 12 Monitora de ATL ST
54 31 12 PSP PT
55 42 12 Auxiliar Acção Médica AO
56 48 11 Auxiliar Acção Educativa PT
57 32 12 Auxiliar Administrativa BR
58 32 10 Auxiliar Doméstica AO
59 24 7 Empregada Doméstica BR
61 46 12 Agente PSP PT
71 51 9 Empregada Administrativa PT
72 50 9 Costureira PT
73 58 9 Empregada de Escritório PT
74 52 9 Costureira BR
75 58 9 Empregada Doméstica PT

39
22 7 0 3 3 10 14 21 8
56 18 0 8 8 26 36 54 21

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); PT (Portugal); ST (São Tomé e Príncipe)
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Quadro C.4  – Motivos para a procura e frequência do curso (18-24 anos) 
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1 F 11 Desempregada BR
7 M 12 Guarda Prisional PT
15 F 11 Estudante CV
21 F 12 Empregada de Balcão --
23 M 12 Operador Supermercado BR
24 F 12 Empregada de Limpeza --
53 F 12 Monitora de ATL ST
59 F 7 Empregada Doméstica BR
60 M 11 Estudante PT

9
4 0 1 1 0 0 1 0 0 7 0
44 11 0 0 11 0 0 78 0

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); PT (Portugal); ST (São Tomé e Príncipe)
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Total de indivíduos (18-24 anos)
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Quadro C.5  – Motivos para a procura e frequência do curso (25-34 anos) 
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11 M 9 Agente PSP PT
16 M 12 PSP PT
17 F 9 Funcionária Pública PT
18 M 12 Agente PSP PT
25 F -- Restauração BR
26 F 12 Telefonista PT
28 F 12 Empregada Administrativa PT
32 M 9 Recepcionista --
33 M 9 Guarda prisional PT
40 M 11 Agente PSP PT
47 F 9 Empregada de Balcão PT
51 F 12 Empregada de Balcão PT
54 F 12 PSP PT
57 F 12 Auxiliar Administrativa BR
58 F 10 Auxiliar Doméstica AO
62 M 11 Serralheiro Mecânico GW
63 M 12 Motorista BR

17
4 2 3 0 0 1 0 7 10 6 7

24 18 0 6 0 41 59 35 41

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); PT (Portugal); ST (São Tomé e Príncipe)
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Proporção dos motivos revelados (%) 

Motivos para a procura e frequência do curso (25-34 anos)
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Quadro C.6  – Motivos para a procura e frequência do curso (35-44 anos) 
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3 F 6 Empregada Refeitório ST
5 F 9 Empregada de Balcão PT
8 M 9 Militar - GNR PT

10 F 6 Administrativa PT
12 M 12 Agente PSP PT
14 M 11 Gerente Comercial PT
30 M 8 Pedreiro BR
38 M 12 Agente PSP PT
39 F 4 Cozinheira PT
43 F 8 Vendedora PT
44 F 12 Administrativa PT
46 F 12 Consultora de Imobiliário PT
55 F 12 Auxiliar Acção Médica AO
64 M -- Motorista PT
66 M 7 Motorista PT

15
12 3 6 3 0 1 1 6 4 5 3
80 40 0 7 7 40 27 33 20

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); PT (Portugal); ST (São Tomé e Príncipe)
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Quadro C.7  – Motivos para a procura e frequência do curso (45-54 anos) 

Ep
is

té
m

ic
o

Só
ci

o-
af

ec
tiv

o

Ec
on

óm
ic

o

Pr
es

cr
ito

D
er

iv
at

iv
o

O
pe

ra
tó

rio
 

Pr
of

is
si

on
al

O
pe

ra
tó

rio
 

Pe
ss

oa
l

Id
en

tit
ár

io

Vo
ca

ci
on

al

2 M 9 Militar GNR PT
4 F 4 Tecnica Administrativa PT
6 M 12 PSP PT
9 M 4 PSP PT

20 M 12 Militar da GNR PT
22 F 9 Cabeleireira AO
27 F 12 Assistente Administrativa PT
37 M 4 GNR na Reserva PT
41 F 11 Auxiliar de Acção Directa PT
42 F 12 Funcionária Pública PT
56 F 11 Auxiliar Acção Educativa PT
61 F 12 Agente PSP PT
68 M 4 Motorista táxi PT
71 F 9 Empregada Administrativa PT
72 F 9 Costureira PT
74 F 9 Costureira BR

16
9 2 2 2 0 2 1 8 6 11 2

56 13 0 13 6 50 38 69 13

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); PT (Portugal); ST (São Tomé e Príncipe)
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13 13
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Quadro C.8  – Motivos para a procura e frequência do curso (55-64 anos) 
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13 F 9 Desempregada PT
19 M 11 Funcionário Público PT
29 M 9 Dec. interiores/motorista táxi PT
31 M 4 Motorista táxi --
34 M -- -- PT
35 F 4 Comerciante PT
36 M 4 Comerciante PT
45 F 12 Assistente de Geriatria BR
48 F 12 Funcionária Pública PT
49 M 6 Emp. Armazém Reformado PT
50 M 4 Reformado PT
52 M 8 Condutor Mecânico PT
65 M 9 Motorista táxi PT
67 M 6 Motorista PT
69 M 8 Técnico de Informática PT
70 M 9 Reformado (Bombeiro) PT
73 F 9 Empregada de Escritório PT
75 F 9 Empregada Doméstica PT

18
11 3 1 0 0 1 2 2 6 7 1
61 6 0 6 11 11 33 39 6

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); PT (Portugal); ST (São Tomé e Príncipe)
* O autor da TIP 49 tem 66 anos
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Quadro C.9 – Motivos para a procura e frequência do curso (1º+2º ciclo) 
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3 F 42 6 Empregada Refeitório ST
4 F 51 4 Tecnica Administrativa PT
9 M 50 4 PSP PT
10 F 42 6 Administrativa PT
31 M 56 4 Motorista táxi --
35 F 58 4 Comerciante PT
36 M 59 4 Comerciante PT
37 M 53 4 GNR na Reserva PT
39 F 44 4 Cozinheira PT
49 M 66 6 Emp. Armazém Reformado PT
50 M 56 4 Reformado PT
67 M 60 6 Motorista PT
68 M 52 4 Motorista táxi PT

Total de indivíduos 13
Nº de ocorrências dos motivos 9 3 2 3 0 3 3 3 3 9 2

Proporção dos motivos revelados (%) 69 15 0 23 23 23 23 69 15

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); PT (Portugal); ST (São Tomé e Príncipe)
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Quadro C.10 – Motivos para a procura e frequência do curso (3º ciclo) 
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2 M 46 9 Militar GNR PT
5 F 37 9 Empregada de Balcão PT
8 M 40 9 Militar - GNR PT

11 M 30 9 Agente PSP PT
13 F 56 9 Desempregada PT
17 F 31 9 Funcionária Pública PT
22 F 48 9 Cabeleireira AO
29 M 60 9 Dec. interiores/motorista táxi PT
30 M 40 8 Pedreiro BR
32 M 26 9 Recepcionista --
33 M 33 9 Guarda prisional PT
43 F 42 8 Vendedora PT
47 F 31 9 Empregada de Balcão PT
52 M 59 8 Condutor Mecânico PT
59 F 24 7 Empregada Doméstica BR
65 M 63 9 Motorista táxi PT
66 M 44 7 Motorista PT
69 M 58 8 Técnico de Informática PT
70 M 59 9 Reformado (Bombeiro) PT
71 F 51 9 Empregada Administrativa PT
72 F 50 9 Costureira PT
73 F 58 9 Empregada de Escritório PT
74 F 52 9 Costureira BR
75 F 58 9 Empregada Doméstica PT

Total de indivíduos 24
Nº de ocorrências dos motivos 13 3 5 0 0 1 0 9 9 12 3

Proporção dos motivos revelados (%) 54 21 0 4 0 38 38 50 13

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); PT (Portugal); ST (São Tomé e Príncipe)
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Quadro C.11 – Motivos para a procura e frequência do curso (secundário) 
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1 F 19 11 Desempregada BR
6 M 47 12 PSP PT
7 M 23 12 Guarda Prisional PT
12 M 40 12 Agente PSP PT
14 M 42 11 Gerente Comercial PT
15 F 18 11 Estudante CV
16 M 27 12 PSP PT
18 M 27 12 Agente PSP PT
19 M 58 11 Funcionário Público PT
20 M 47 12 Militar da GNR PT
21 F 24 12 Empregada de Balcão --
23 M 20 12 Operador Supermercado BR
24 F 21 12 Empregada de Limpeza --
26 F 32 12 Telefonista PT
27 F 47 12 Assistente Administrativa PT
28 F 34 12 Empregada Administrativa PT
38 M 39 12 Agente PSP PT
40 M 32 11 Agente PSP PT
41 F 50 11 Auxiliar de Acção Directa PT
42 F 50 12 Funcionária Pública PT
44 F 37 12 Administrativa PT
45 F 56 12 Assistente de Geriatria BR
46 F 38 12 Consultora de Imobiliário PT
48 F 55 12 Funcionária Pública PT
51 F 28 12 Empregada de Balcão PT
53 F 23 12 Monitora de ATL ST
54 F 31 12 PSP PT
55 F 42 12 Auxiliar Acção Médica AO
56 F 48 11 Auxiliar Acção Educativa PT
57 F 32 12 Auxiliar Administrativa BR
58 F 32 10 Auxiliar Doméstica AO
60 M 20 11 Estudante PT
61 F 46 12 Agente PSP PT
62 M 34 11 Serralheiro Mecânico GW
63 M 31 12 Motorista BR

Total de indivíduos 35
Nº de ocorrências dos motivos 16 3 5 2 0 1 2 11 13 15 7

Proporção dos motivos revelados (%) 46 14 0 3 6 31 37 43 20

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); PT (Portugal); ST (São Tomé e Príncipe)
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Quadro C.12 – Motivos para a procura e frequência do curso (nacionalidade portuguesa) 
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2 M 46 9
4 F 51 4
5 F 37 9
6 M 47 12
7 M 23 12
8 M 40 9
9 M 50 4
10 F 42 6
11 M 30 9
12 M 40 12
13 F 56 9
14 M 42 11
16 M 27 12
17 F 31 9
18 M 27 12
19 M 58 11
20 M 47 12
26 F 32 12
27 F 47 12
28 F 34 12
29 M 60 9
33 M 33 9
34 M 56 --
35 F 58 4
36 M 59 4
37 M 53 4
38 M 39 12
39 F 44 4
40 M 32 11
41 F 50 11
42 F 50 12
43 F 42 8
44 F 37 12
46 F 38 12
47 F 31 9
48 F 55 12
49 M 66 6
50 M 56 4
51 F 28 12
52 M 59 8
54 F 31 12
56 F 48 11
60 M 20 11
61 F 46 12
64 M 40 --
65 M 63 9
66 M 44 7
67 M 60 6
68 M 52 4
69 M 58 8
70 M 59 9
71 F 51 9
72 F 50 9
73 F 58 9
75 F 58 9

55
31 9 10 5 0 2 4 22 20 27 9
56 18 0 4 7 40 36 49 16

Nota: Só foram considerados neste quadro os participantes que realmente indicaram na ficha de inscrição a nacionalidade portuguesa

Militar GNR
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Empregada de Balcão

Total de indivíduos portugueses

Pr
of

is
sã

o

Motivos para a procura e frequência do curso (portugueses)

N
os

tá
lg

ic
o

C
irc

un
st

an
ci

al

Empregada de Balcão

PSP
Guarda Prisional

TIP
G

én
er

o

Id
ad

e

H
ab

ili
ta

çõ
es

Agente PSP
Desempregada

Gerente Comercial
PSP

Militar - GNR
PSP
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Funcionário Público
Militar da GNR

Telefonista
Assistente Administrativa
Empregada Administrativa

Dec. interiores/motorista táxi
Guarda prisional

--
Comerciante
Comerciante

GNR na Reserva
Agente PSP
Cozinheira

Agente PSP 
Auxiliar de Acção Directa

Funcionária Pública
Vendedora

Administrativa
Consultora de Imobiliário

Funcionária Pública
Emp. Armazém Reformado

Motorista táxi

PSP

Reformado
Empregada de Balcão

Condutor Mecânico

9

Empregada de Escritório
Empregada Doméstica

Empregada Administrativa
Costureira

Nº de ocorrências dos motivos
Proporção dos motivos revelados (%) 16

Auxiliar Acção Educativa
Estudante

Agente PSP
Motorista

Motorista táxi
Motorista

Técnico de Informática
Reformado (Bombeiro)

Motorista
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Quadro C.13 – Motivos para a procura e frequência do curso (imigrantes) 
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1 F 19 11 Desempregada BR
3 F 42 6 Empregada Refeitório ST

15 F 18 11 Estudante CV
22 F 48 9 Cabeleireira AO
23 M 20 12 Operador Supermercado BR
25 F 33 -- Restauração BR
30 M 40 8 Pedreiro BR
45 F 56 12 Assistente de Geriatria BR
53 F 23 12 Monitora de ATL ST
55 F 42 12 Auxiliar Acção Médica AO
57 F 32 12 Auxiliar Administrativa BR
58 F 32 10 Auxiliar Doméstica AO
59 F 24 7 Empregada Doméstica BR
62 M 34 11 Serralheiro Mecânico GW
63 M 31 12 Motorista BR
74 F 52 9 Costureira BR

16
7 0 3 1 0 3 1 1 5 5 4

44 19 0 19 6 6 31 31 25

Códigos de países: AO (Angola); BR (Brasil); CV (Cabo Verde); GW (Guiné-Bissau); ST (São Tomé e Príncipe)

Proporção dos motivos revelados pelos imigrantes (%) 0 6
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