
REPROFOR:  

A recontextualização profissional da formação escolar de nível superior 

 

Como surgiu o Projecto de Investigação REPROFOR? 

O projecto REPROFOR surgiu de um grupo de investigadores que, desde 1999, realiza, uma ou 

duas vezes por ano, um seminário de investigação sobre a Cultura Profissional de grupos sociais 

cujo trabalho pode ser designado de técnico-intelectual. Em consequência podemos dizer que a 

temática de investigação de que nos ocupamos é a da análise social das profissões em trabalho 

técnico-intelectual ASPTI. 

O seminário é actualmente constituído por um grupo permanente de investigadores em Ciências 

Sociais, de múltiplas origens disciplinares,  reunindo colegas do actual Centro de Estudos 

Transdisciplinares em Desenvolvimento (CETRAD) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Doutro, do  Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE) da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto e de várias instituições de ensino superior 

espalhadas pelo país (Institutos Polítécnicos de Santarém, Bragança e Lisboa e pólo de Braga da 

Universidade Católica Portuguesa. 

  

O que é o projecto REPROFOR? Que hipóteses  e objectivos? 

Em final de 2001 no âmbito das actividades ASPTI alguns de nós decidiram conceber um projecto 

empírico de investigação conjunta sobre a temática, a fim de obter financiamento da Fundação 

Calouste Gulbenkian  É este projecto que chamamos REPROFOR, que depois de aprovado o 

financiamento, se vem desenvolvendo  desde Fevereiro de 2002 e se irá prolongar até Fevereiro 

de 2005. Durante este ano civil o projecto irá contar também com um pequeno financiamento do 

Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE) da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto. 

Resumidamente as nossas hipótese de investigação organizam-se em torno da seguinte 

pergunta: o  que fazem os indivíduos e grupos em contexto de trabalho técnico-intelectual com o 

conhecimento abstracto que lhes foi transmitido através dos processos de formação inicial 

universitária/politécnica e/ou de formação contínua escolar ou não escolar? 

A sigla REPROFOR dá conta desta pergunta: 

1. RE de recontextualização, no sentido em que a formação obtida  e as aprendizagens 

realizadas, no âmbito de uma escolaridade prolongada ou de uma formação pontual, 

carecem de ser transpostas para outro contexto quando os licenciados  entram no 

mercado de trabalho; 



2. PRO, de profissional, no sentido em que as exigências de desempenho  neste contexto 

não são limitadas às exigências do trabalho académico, típico do ensino superior; 

3. FOR de formação, no sentido em que se supõe um processo continuado de  formação 

contínua em que cada profissional faz em maior ou menor grau uma articulação entre os 

saberes experienciais  da acção em contexto profissional e os conhecimentos abstractos 

retirados de contextos de ensino mais ou menos académicos. 

Face ao exposto convirá esclarecer que entendemos por conhecimento abstracto  os discursos 

escritos de origem científico/ideológica, científico/técnica e filosófico/ideológica em cuja 

organização formal podemos reconhecer preocupações de generalidade, de especialização 

temática ou problemática, de coerência interna, sistematicidade e validade no desenvolvimento de 

argumentos que podem explicar objectivamente a realidade na qual actuamos. 

Face ao exposto também convirá clarificar que quando analisamos as questões ligadas à 

formação não o fazemos numa perspectiva de (des)equilibrios oferta-procura no mercado, nem o 

fazemos numa perspectiva institucional de mais ou menos articulação de curriculos de ensino e 

necessidades de formação. Analisamos a formação  numa perspectiva sócio-cognitiva que toma 

como ponto de partida aquilo que os indivíduos que desempenham trabalho técnico-intelectual 

têm como aprendido, ainda que possa corresponder em maior ou menos grau ao que lhes foi 

ensinado, e que por isso estão em condições de usar em partilha com outros em contexto 

profissional, ainda que o valor de mercado desse conhecimento possa ser desigual e variável. 

Mais concretamente são objectivos de investigação do projecto: 

1. Identificar e aferir do grau de autonomia dos espaços organizacionais, informais e formais, 

de desenvolvimento do trabalho técnico-intelectual 

2. Identificar e caracterizar as zonas do quotidiano de trabalho que são entendidas pelos 

profissionais como “problema”, tomando em consideração as condições de exercício 

profissional representadas como sendo de incerteza, de risco ou de constrangimento; 

3. identificar e caracterizar os saberes sobre formas de procedimento e linguagem 

contextuais que colectivizam e explicitam localmente o sentido e razões dos “problemas”; 

4. uso que é dado à escrita (normativa, administrativa, científica e auto-produzida) para 

representar, agir e legitimar aquilo que é definido como “problema”; 

5. identificar e caracterizar as modalidades de (des)articulação dos saberes contextuais e dos 

usos da escrita com a mobilização de conhecimento abstracto. 

Este conjunto de objectivos supõe que o trabalho técnico-intelectual corresponde a um conjunto 

de acções sócio-cognitivas realizados em contextos organizacionais sobre problemas que 

potenciam o uso do conhecimento abstracto em actividades: 

1. de explicação de relações sociais e de efeitos não esperados; 

2. de caracterização da realidade e crítica a enquadramentos institucionais; 



3. de legitimação e aconselhamento a decisões; 

4. de clarificação estratégica de acções; 

5. de introdução de inovações e de correcções de acções; 

As duas primeiras actividades são geralmente designadas em Sociologia das Profissões como 

sendo de diagnóstico social. As três últimas actividades poderão ser designadas de actividades de 

racionalização meios-fins por referência a valores (especialmente quando articuladas com as 

primeiras), vocacionadas para a procura de níveis acrescidos de eficiência e eficácia social. 

 

Quais os estudos que se têm desenvolvido neste projecto? 

Para a realização destes objectivos desenvolvemos 6 estudos, sobre diversos grupos profissionais 

e contextos organizacionais, a saber: 

Estudo 1- O impacto da formação no uso profissional do conhecimento abstracto pelos 

técnicos/animadores do Desenvolvimento Local em contextos de trabalho associativos-

organizacionais com ligações à educação de adultos (da responsabilidade do colega Armando 

Loureiro, da UTAD); 

Estudo 2- O impacto da formação no uso profissional do conhecimento abstracto pelos técnicos/ 

animadores em contextos de trabalho relativos ao associativismo de agricultores (da 

responsabilidade do colega Fernando Pereira, do IPB); 

Estudo 3- O impacto da formação no uso profissional do conhecimento abstracto no contexto dos 

estágios de formação de assistentes sociais da Escola do Porto (1950-1974) (da responsabilidade 

da colega Margarida Silva, do pólo de Braga da  Universidade Católica Portuguesa); 

Estudo 4- O uso do conhecimento abstracto no contexto da prática clínica em Medicina Veterinária 

(da minha responsabilidade e realizado em conjunto com alguns alunos finalistas do 5º ano de 

Medicina Veterinária); 

Estudo 5- O impacto da formação no uso profissional do conhecimento abstracto por engenheiros 

florestais em contextos de trabalho associativos ligados aos usos sócio-económicos da floresta 

(da minha responsabilidade); 

Estudo 6- O impacto da formação na tomada de decisão e no uso profissional do conhecimento 

abstracto pelas administrações hospitalares (médicos, gestores e enfermeiros) (da 

responsabilidade da colega Fernanda Nogueira da UTAD); 

  

Actividades 

V Seminário de Análise Social das Profissões em Trabalho Técnico-Intelectual (ASPTI), Porto, 

CIIE, Março de 2002 
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