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Sobre o Sanitation Learning Hub (Centro 
de Aprendizagem de Saneamento):
Há mais de dez anos que o Sanitation Learning Hub do 
IDS (SLH, anteriormente CLTS Knowledge Hub) tem vindo 
a apoiar a aprendizagem e a divulgação em todo o sector 
internacional de Saneamento e Higiene (S&H). O SLH 
utiliza abordagens participativas inovadoras para envolver 
profissionais, decisores políticos e as comunidades que 
pretendem servir.

Acreditamos que fazer saneamento e higiene geridos com 
segurança para todos até 2030 requer uma aprendizagem 
atempada, relevante e accionável (isto é, que pode 
ser usada para agir). A rapidez da implementação e da 
mudança necessária significa que uma aprendizagem 
rápida sobre o que é necessário, o que funciona e o que 
não funciona, preenchendo lacunas no conhecimento 
e encontrando respostas que dêem ideias pragmáticas 
para as políticas e a prática, pode ter um impacto de uma 
grande amplitude.

A nossa missão é fazer com que o sector de S&H inove, 
se adapte e colabore num cenário em rápida evolução, 
contribuindo com aprendizagem que sirva de base a 
políticas e a práticas. A nossa visão é que todos possam 
ver satisfeito o seu direito a uma gestão segura do 
saneamento e da higiene, assegurando que ninguém seja 
deixado de lado na tentativa de acabar definitivamente 
com o fecalismo a céu aberto.

Imagens da capa e da capa interior
Capa e página 1: Workshop de Aprendizagem Rápida para 
a Acção, Negombo, Sri Lanka, Dezembro de 2019. Foto: 
Pushkar Ralu

Capa interior: Num programa governamental rapidamente 
implementado em grande escala, uma casa de banho sem 
porta e utilizada como loja põe questões a que urge dar 
resposta com uma aprendizagem atempada, relevante e 
accionável. Foto: Robert Chambers
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1 O Apelo à Acção encontra-se aqui (em inglês):  https://washmatters.wateraid.
org/sites/g/files/jkxoof256/files/delivering-rural-sanitation-programs-at-scale-
with-equity-and-sustainability-rising-up-to-the-sanitation-ambition_1.pdf

Contexto e necessidade
Em Outubro de 2019, um grupo de organizações de primeiro plano no sector do 
saneamento e higiene (S&H) – Plan Internacional, SNV, UNICEF, WaterAid, Banco 
Mundial e World Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) – 
publicaram um apelo à acção.1 Isto veio sublinhar a renovação do compromisso e 
a intensificação das ambições e dos investimentos em S&H rural e apelar a uma 
implementação adaptativa e assente em dados factuais.

Há muitas razões para estas prioridades. Compreendem-se agora melhor do 
que nunca as ligações entre fecalismo a céu aberto (open defecation, OD) e 
desnutrição infantil (Organização Mundial de Saúde, OMS, 2018); um dos Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é que em todos os países se alcance o 
saneamento «gerido com segurança» para todos até 2030, mas muitos países estão 
longe de atingirem os objectivo ou estão até em regressão; apesar dos esforços 
para «não deixar ninguém para trás», muitas vezes não se está a chegar aos mais 
pobres e marginalizados; os gastos dos doadores com saneamento têm vindo a 
diminuir desde 2015 (World Bank Group et al. 2019); e, globalmente, a COVID-19 e as 
alterações climáticas acentuam a necessidade de adaptabilidade nos programas de 
S&H. Estes factores interagem com as dificuldades sistémicas já sentidas nas sedes 
das organizações, quando procuram estar em contacto e manter-se actualizadas 
relativamente às realidades no terreno, que se alteram rapidamente.

Ao mesmo tempo, os governos, apoiados pela sociedade civil, criaram campanhas 
urgentes em grande escala para acelerar o progresso em direcção às metas dos 
ODS, como sejam a Missão Swachh Bharat («Índia limpa») na Índia, NyumbaNiChoo 
na Tanzânia, Clean Nigeria, Clean Green Pakistan, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) na Indonésia e o Plano Director de WASH (Water, Sanitation and Hygiene: 
Água, Saneamento e Higiene) do governo nepalês – e outros podem vir a seguir-
lhes o exemplo. Em campanhas como estas, e em programas e projectos mais 
pequenos, é fundamental estar em contacto e manter-se actualizado relativamente 
às realidades no terreno e identificar o que funciona e o que não funciona. Nestes 
contextos, preencher lacunas de conhecimento e encontrar respostas que forneçam 
ideias pragmáticas para políticas e práticas pode ter um pode ter um impacto muito 
grande – desde que sejam oportunas, relevantes e accionáveis.
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Desafios que se colocam a 
programas e campanhas
Os desafios comuns, persistentes e significativos que se colocam a programas 
e campanhas de S&H são os seguintes:

• Equidade e inclusão: Embora tenha havido algum êxito na melhoria dos 
serviços entre os grupos desfavorecidos, vulneráveis e marginalizados, a 
equidade em grande escala continua a constituir um desafio (Kohlitz et al. 
2019; House et al. 2017).

• Contextos problemáticos: É necessário mais trabalho para identificar 
diferentes formas de avançar para alcançar e trabalhar eficazmente 
com os agregados familiares e as comunidades em diversos contextos 
problemáticos, para satisfazer as suas necessidades e o seu direito humano 
ao saneamento.

• Sustentabilidade dos resultados: O retorno ao OD constitui uma 
preocupação central, com pouca documentação factual de como se 
pode reverter o retrocesso (Chambers & Myers 2016; Hickling 2019). 
Muitas intervenções cessam depois de ser alcançado o estatuto de livre 
de fecalismo a céu aberto (ODF: open defecation free) e são necessárias 
intervenções adicionais para apoiar os agregados familiares a subir mais 
degraus mais na «escada do saneamento».

• Crise climática: As alterações climáticas têm um impacto negativo no 
S&H e agravam a crise sanitária existente, exacerbada ainda mais para as 
pessoas que já eram vulneráveis à partida.

• Sistemas de monitoria: Os sistemas nacionais de monitoria, avaliação 
e aprendizagem não são muitas vezes suficientemente fiáveis nem 
suficientemente rápidos e raramente recolhem dados sobre grupos 
desfavorecidos e vulneráveis, ou comunidades a que não se chega com 
facilidade. Os dados recolhidos raramente são bem utilizados, com pouca 
divulgação atempada, para elaboração de políticas e implementação, e faz- 
-se pouca análise sistemática do que está e não está a funcionar. Além disso, 
os dados recolhidos dependem muitas vezes de coisas fáceis de medir, 
como sejam infra-estruturas, em vez de mudanças de comportamento ou de 
funcionamento e manutenção a longo prazo dos serviços de saneamento.
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Limitações da investigação com 
um rigor convencional
A necessidade generalizada de aprendizagem atempada, relevante e 
accionável e de que esta se reflicta em políticas e práticas raramente é satisfeita 
pela investigação convencional e tradicional, académica e cientificamente 
rigorosa. Isto deve-se a uma multiplicidade de razões, incluindo o hiato entre 
a investigação e a prática, o facto de a investigação ser entregue num formato 
inacessível (artigos de revistas só acessíveis mediante pagamento, longos 
relatórios), e prazos muito diferentes entre investigadores e profissionais. 
Além disso, passa-se tempo a negociar financiamento e parcerias, a interagir 
com agências de financiamento e com parceiros, a recrutar pessoal, a definir 
trabalho de campo, a fazer testes piloto dos métodos, a formar investigadores, 
a analisar dados e a redigir um relatório ou produtos afins. Este processo 
significa que pode levar meses ou anos até os resultados estarem disponíveis 
para utilização. Entretanto, as realidades, prioridades e necessidades de 
aprendizagem evoluem, especialmente no contexto de uma vigorosa 
campanha nacional, o que pode pôr em causa a relevância da investigação.

Os ensaios controlados aleatorizados (ECAs, ver Caixa 1) há muito que são 
considerados o padrão de excelência de uma investigação fiável e rigorosa, 
atribuindo-se grande valor à precisão, reprodutibilidade, normalização e 
validade externa, em vez de actualidade ou relevância. As formas participativas 
e empenhadas de investigação (por exemplo, inquéritos realizados pelos 
próprios grupos de profissionais) podem ser avaliadas em termos da sua 
validade mais que da sua reprodutibilidade: isto requer alargar o espectro 
das formas como se entende rigor da investigação de modo a abranger a 
ética e «uma preocupação de empenho, diálogo, resultados pragmáticos e 
um sentido emergente e reflexivo do que é importante» (Bradbury & Reason 
2006: 343). Defendemos que o enfoque na fundamentação das realidades 
locais, o desenvolvimento de uma compreensão profunda do contexto e 
um espírito aberto relativamente à adaptação, evolução e complexidade 
aumentam o rigor (Burns 2018).

Considerando tudo isto, são necessárias abordagens inovadoras de 
investigação e aprendizagem em que fiquem todos a ganhar – que, ao 
mesmo tempo que mantêm o rigor,  produzam resultados atempados, 
sejam relevantes para as políticas e a prática; identifiquem pessoas 
que estão em risco de serem deixadas para trás e permitam que 
se façam ouvir as suas vozes; e que possam ser postas em prática.  
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Caixa 1: Ensaios controlados aleatorizados
Os ECAs são um exemplo de um método de investigação em que «os temas 
são aleatoriamente atribuídos a um de dois grupos: um (o grupo experimental) 
em que se aplica a intervenção que está a ser testada, e outro (o grupo 
de comparação ou de controlo) onde se aplica uma intervenção alternativa 
(convencional)» (Kendall 2003: 164). Os ECAs são importantes em casos 
específicos, especialmente aqueles em que uma metodologia experimental 
é ética e metodologicamente apropriada e se podem alcançar resultados 
estatisticamente significativos. Devido à sua grande escala e à sua natureza 
intensiva, porém, e à necessidade de serem bem concebidos (Kendall 2003), 
os ECAs adiam frequentemente a aprendizagem, levando dois ou mais 
anos para que os resultados sejam conhecidos; têm um alcance limitado; 
são dispendiosos; e são rígidos uma vez iniciados. Os ECA têm também 
têm desafios relacionados com vieses (devido a erros na metodologia), 
confundimento (um aspecto que está relacionado tanto com o resultado 
como com a intervenção – e associações erradas, quando podem ser antes 
o resultado de um factor completamente diferente [Braga et al. 2012]) e acaso 
(um erro aleatório parece causar uma associação entre uma intervenção e um 
resultado [Kendall 2003: 164]). Dados os desafios de controlar os ambientes 
sociais, também podem produzir resultados que nem sempre são úteis 
para melhorar as políticas e a prática, quando os resultados são finalmente 
publicados. Três ECAs recentes relacionados com WASH (Luby et al. 2018; Null 
et al. 2018; Humphrey et al. 2019) constataram que as intervenções testadas 
não tiveram qualquer impacto no crescimento infantil e tiveram impactos 
variáveis na diarreia. Isto levou a mensagens confusas sobre como avançar 
e levou algumas pessoas a questionar o valor de investir em intervenções 
WASH no seu todo – isto apesar da evidência generalizada e da aceitação 
das relações entre WASH e nutrição entre especialistas a nível mundial (OMS 
2018; Cumming et al. 2019).
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Essas abordagens apresentam novos instrumentos para que os decisores 
políticos e os profissionais estejam em contacto, envolvidos e actualizados com 
as realidades no terreno, com acesso a espaços de reflexão e aprendizagem 
e possam tomar decisões assentes em dados factuais. Chamamos a isto 
«Aprendizagem Rápida para a Acção» (ARA).

Definição de Aprendizagem Rápida para a Acção
Por ARA entendemos as actividades de aprendizagem e investigação que 
produzem resultados oportunos, relevantes e accionáveis (ver Quadro 1 
abaixo). A ARA segue a tradição de outras metodologias orientadas para 
a acção, como sejam a Avaliação Rural Rápida, Aprendizagem e Acção 
Participativa, Avaliações Epidemiológicas Rápidas e Pesquisa Participativa 
em Acção (Cornwall & Jewkes 1995; Chambers 2008).
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Quadro 1: Aprendizagem Rápida para a Acção (ARA)

ATEMPADA RELEVANTE ACCIONÁVEL

• Aumenta a 
velocidade 
da pesquisa, 
aprendizagem 
e divulgação, 
reflectindo-se 
rapidamente em 
políticas e práticas.

• Os métodos e 
actividades são 
concebidos para 
permitires análises 
rápidas e ciclos 
de feedback.

• Aproveita os 
momentos 
oportunos.

• Mistura de pesquisa 
formal e informal 
para permitir 
aprendizagem 
e feedback.

• Em contacto e actualizada.

• Adaptável ao contexto 
específico, para se ajustar 
às condições locais.

• Adaptada às pessoas com 
quem trabalhamos e em 
conjunto com elas.

• Emergente e reflectindo as 
necessidades do setor.

• Inclusiva de vários 
grupos sociais.

• Aberta à complexidade e à 
múltipla causalidade – não 
pressupondo que a mudança 
ocorra devido a um factor ou a 
um contributo, mas procurando 
antes uma compreensão 
da forma como diversos 
factores se intersectam e se 
combinam uns com os outros.

• Aprendizagem consciente com 
erros, fracassos e êxitos. Os 
parceiros (tanto do governo 
como da sociedade civil) 
participam activamente na 
elboração da metodologia, e na 
recolha e análise dos dados. 

• Recomendações 
específicas propostas 
– e tidas como metas 
desde o início

• Prática, utilizável 
e realizável

• Assente em 
dados factuais

• Acessível para adoção 
e/ou adaptação

• Flexível

• Accionável porque 
oportuna e relevante

Fonte: dos autores 
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Quadro 2: Obstáculos à aprendizagem e à adaptação no sector de WASH

OBSTÁCULO DESCRIÇÃO

Restrições de tempo

Não há actividades de aprendizagem nem espaço de 
reflexão incluídos nos planos de trabalho ou então 
não é reservado tempo para eles. Isto leva a que as 
actividades de aprendizagem sejam frequentemente 
preteridas em favor de outras tarefas operacionais.

Incentivos

Nem os incentivos individuais nem os incentivos 
organizacionais dão prioridade à aprendizagem e 
à reflexão. Muitas vezes, as pessoas não querem 
divulgar desafios, erros e fracassos, sendo os esforços 
de gestão do conhecimento vistos como uma forma 
de vender organizações/políticas e não como uma 
reflexão e análise honesta das realidades no terreno.

Cultura organizacional
É pouco provável a execução de actividades 
de investigação e aprendizagem, a não ser que 
sejam dirigidas por chefias que respeitem e dêem 
prioridade à aprendizagem, reflexão e mudança.

Orçamentos/financiamento Orçamentos limitados para a aprendizagem – 
especialmente para os funcionários das autarquias.

Monitoria, avaliação 
e aprendizagem

Os sistemas complexos de monitoria de programas 
muitas vezes não recolhem dados que possam ser 
facilmente utilizados pelo pessoal dos programas para 
aprendizagem e mudança. O processo é concebido para 
relatórios aos níveis superiores, muitas vezes focado 
na apresentação de relatórios à direcção/doadores.

Obstáculos à aprendizagem e à adaptação
Os obstáculos à ARA e à mudança são numerosos e complexos, com obstáculos 
a nível organizacional, como sejam restrições nos modelos de orçamentos ou 
relatórios dos doadores, e obstáculos ao nível do pessoal, como seja a falta de 
tempo para dar prioridade à aprendizagem e adoptar novas formas de trabalho. O 
Quadro 2 descreve estes obstáculos – alguns são comuns a todas as actividades 
de investigação e aprendizagem, ao passo que outros são mais específicos para 
a criação de conhecimento atempada, relevante e accionável. Estas barreiras 
foram tidas em conta na elaboração e aperfeiçoamento dos métodos de ARA 
descritos nesta edição.
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Espírito e atitudes (barreira 
específica da ARA)

Os processos de ARA requerem um espírito e uma 
atitude específicos que é difícil de ensinar àqueles 
que se formaram em cursos de investigação mais 
tradicionais. Algumas pessoas ainda consideram 
que determinados métodos, especialmente métodos 
quantitativos, fornecendo «melhores» provas do que 
outros – tomando como critério a validade externa 
(isto é, a medida em que os resultados de um estudo 
podem ser aplicados ao mundo em geral) e não a sua 
utilidade. Além disso, dá-se muitas vezes prioridade ao 
conhecimento das elites administrativas relativamente ao 
conhecimento daqueles que se encontram na linha da 
frente e nas comunidades. Isto pode fazer com que que 
tanto a narrativa do problema como as soluções incidam 
menos em questões centradas na comunidade e sejam 
antes mais orientadas para infra estruturas e tecnologia. 

Falta de capacidade e 
de confiança (barreira 
específica da ARA)

A capacidade e a confiança de facilitadores e de 
formadores variam, também na facilitação de técnicas 
participativas e na documentação da aprendizagem. 
Não existe um grande número de facilitadores, 
formadores e investigadores com as competências e a 
experiência necessárias para os processos de ARA. 

Definições tradicionais 
de rigor (barreira 
específica da ARA)

O rigor na investigação é normalmente utilizado 
para descrever o trabalho com «cânones estritos 
de procedimentos estatísticos» (Chambers 2015). 
O mesmo argumento que outros propuseram para 
uma nova definição de rigor para a investigação 
qualitativa e prática participativa (ver por exemplo 
Bradbury & Reason 2006; Tracy 2010) também é 
relevante para os métodos de ARA. Quando se lida 
com sistemas humanos e socioecológicos complexos, 
as regras de rigor devem ser: pluralistas; improvisadas 
e inovadas; abertas à evolução e à adaptação; 
trianguladas; inclusivas e assentes num vasto leque 
de perspectivas. Para trabalhar eficazmente desta 
forma, os investigadores precisam de estar alerta 
e de ser abertos e inquisitivos (Chambers 2017).

Source: Based on interviews with key informants, House 2020, Grant et al. 
2016 and the authors own experience and reflections.
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Práticas e inovações 
Esta edição de Fronteiras do Saneamento confronta esta formidável lista de 
limitações e desafios apresentando inovações e conhecimentos recentes, 
sobre os quais o IDS e os seus parceiros na Índia têm vindo a trabalhar, sobre 
como estar em contacto e actualizado com as realidades no terreno tanto 
das comunidades como dos implementadores. As práticas e métodos que se 
seguem foram implementados e desenvolvidos na Índia durante a primeira 
fase da Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G) (ver Caixa 2).

Caixa 2: Swachh Bharat Mission-Gramin  
(Campanha «Índia limpa») 
A SBM-G foi uma campanha nacional para eliminar a OD em toda a Índia. 
A primeira fase decorreu entre 2014 e 2019 e visava alterar os hábitos de 
saneamento de mais de 600 milhões de pessoas que praticavam OD. A escala 
e a celeridade sem precedentes da SBM-G exigia que se aprendesse com o 
que estava a funcionar e o que não estava a funcionar, criando condições para 
poderem ser apresentadas as realidades no terreno e se poderem identificar 
e difundir inovações bem sucedidas.

A secção que se segue apresenta quatro exemplos de métodos de ARA:

1. A visita não oficial
2. Pesquisa imersiva
3. Workshops de Aprendizagem Rápida para a Acção (ARA)
4. Explorações Temáticas Rápidas 

Algumas destas abordagens põem mais a tónica na recolha de dados e na 
revelação de realidades de base das comunidades (1, 2 e 4), ao passo que 
outras incidem na divulgação de conhecimento, análise, reflexão e geração 
de acção (3). Embora aqui apresentadas separadamente, têm muitas vezes 
sido usadas em coordenação umas com as outras. Por exemplo, Explorações 
Temáticas Rápidas e Pesquisa Imersiva têm sido divulgadas em workshops de 
ARA, e os temas para as Explorações Rápidas têm sido seleccionados com 
base em resultados de Visitas Não Oficiais, Pesquisa Imersiva e discussões 
em workshops de ARA.
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1. A visita não oficial
A «visita não oficial» é uma visita a uma comunidade ao acaso, sem aviso 
prévio e com uma forma simpática e descontraída de falar com os membros 
da comunidade sobre as suas vidas e quaisquer mudanças que se notem – 
e observar. A maioria das visitas rurais são planeadas e acompanhadas por 
pessoal do governo ou de uma ONG. Estão sujeitas a muitos preconceitos 
conhecidos e tendem a reforçar as narrativas e as percepções oficiais 
(incluindo ONGs e agências internacionais) (Chambers 1983 e 2018). Ao 
redor dos centros urbanos costuma haver um conjunto de aldeias atípicas 
que são visitadas com frequência e que geram percepções tendenciosas 
das realidades rurais. A «visita não oficial» inverte sistematicamente esses 
vieses e muitas vezes dá azo a experiências e descobertas surpreendentes 
e memoráveis.

Para fazer uma visita «desmistificadora», reserve um dia inteiro – podem 
visitar-se duas ou três aldeias sem pressas. Utilize um veículo não identificado 
(que não tenha símbolos do governo nem de uma ONG). Não leve muita 
gente – são suficientes um condutor, você e outra pessoa, e um intérprete, 
se necessário. Podem ultrapassar-se as parcialidades geográficas e as aldeias 
especiais deslocando-se a 15-20km de um centro urbano, enveredando por 
uma estrada secundária durante cerca de 5km, virando para outra estrada e 
depois parando ou escolhendo uma aldeia próxima.

Quando chegar, 

• ande a pé;

• conheça as pessoas;

• explique quem é e o que está interessado em aprender;

• seja simpático e mostre-se interessado;

• observe e mostre curiosidade;

• converse;

• faça perguntas;

• escute sem fazer juízos de valor;

• pergunte o que é que as pessoas gostariam de lhe mostrar;

• as lojas de chá podem ser uma excelente fonte de ideias, mas cuidado com 
o preconceito masculino; e

• explore o que puder e tente, se possível, conhecer pessoas de várias 
idades, sexos, classes e castas no seio da comunidade. 
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Benefícios
• Embora seja impossível eliminar completamente as perspectivas enviesadas, 

esta abordagem oferece uma forma de explorar e pôr em causa a narrativa 
oficial e conhecer e ouvir pessoas que podem não se ver nas visitas oficiais.

• A experiência é muitas vezes marcante e memorável e dá aos visitantes uma 
credibilidade especial.

• Se a mesma comunidade for visitada passado um ano ou dois, pode ter-se 
uma ideia da mudança, ou de falta dela (Chambers 2018).

Desafios
• Devem ter-se em consideração as questões de segurança e o contexto/área, 

e as normas sociais e culturais devem ser previamente avaliadas. Deve haver 
processos de precaução que garantam que os visitantes não se ponham em 
risco a si próprios, nem ponham outros em risco (ver mais pormenores na 
Caixa 7).

• Alguns investigadores e trabalhadores de ONGs/ONGIs e de doadores podem 
ter restrições organizacionais que proíbam este tipo de visita não oficial.

Casa de banho construída num monte elevado 
numa zona propícia a inundações. O aviso 
pintado na parede traseira certifica que o subsídio 
governamental de 12.000 rupias indianas tinha 
sido gasto na casa de banho. Nenhuma delas 
tinha porta, nem telhado, nem fossa fechada. O 
cheiro e os sinais visíveis indicavam que algumas 
eram usadas para urinar. Foto: Robert Chambers

Cano de esgoto correndo para matéria fecal 
num esgoto aberto, que passa por uma aldeia e 
desagua no lago da aldeia (ao fundo). O esgoto 
aberto já estava contaminado por matéria que 
transbordara de muitas fossas sépticas, trazendo 
o fecalismo a céu aberto para a porta da frente 
e para a rua. Seis anos antes, os habitantes da 
aldeia ainda tomavam banho no lago. Agora 
os agricultores bombeavam a água para a usar 
como estrume. Foto: Robert Chambers
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2 http://www.reality-check-approach.com/
3 Recolher informação apenas junto dos que detêm o poder.

2. Pesquisa imersiva
Uma abordagem de pesquisa imersiva implica que os investigadores 
permaneçam em comunidades durante vários dias e noites, imergindo na 
vida quotidiana de uma família e de uma comunidade.

Duas iniciativas estiveram na base da elaboração de uma abordagem de 
pesquisa imersiva. A primeira, a Abordagem Pôr os Pés na Terra2, foi já aplicada 
em pelo menos oito países. A segunda foi um processo de uma semana com 
um questionário realizado por 630 estudantes do Instituto Indiano de Gestão, 
em Indore, que ficaram em 137 aldeias de 13 distritos em Madhya Pradesh, 
para avaliar se as aldeias tinham alcançado o estatuto de ODF.

Decorreram já três processos de pesquisa imersiva, dirigidos por:

1. Praxis, IDS e WaterAid Índia (2017a) – 8 aldeias.

2. Universidade de Deli, IDS e WSSCC (2019) – 58 aldeias, em 14 
estados indianos, realizada por 53 estudantes.

3. WaterAid Índia e IDS (a publicar) – 9 aldeias.

A abordagem: Após uma formação de dois dias, os investigadores vivem 
com membros da comunidade em comunidades seleccionadas, normalmente 
durante três a cinco dias e noites, e depois reúnem-se para comparar os 
resultados. Evitam-se aldeias atípicas e seleccionam-se aldeias que não têm 
nem o melhor nem o pior desempenho.

Enquanto imersos, os investigadores aprendem de forma aberta com a 
experiência vivida, observação e conversas. Não há questionários nem 
horários de entrevistas. Os horários e locais das reuniões são decididos 
em função da conveniência das pessoas. Os investigadores participam 
em tarefas domésticas, como sejam cozinhar e ir buscar água, passeiam e 
observam, têm conversas não planeadas e abertas, estão abertos a surpresas 
e fazem um acompanhamento flexível a tudo o que seja novo e relevante. 
Procuram-se relações de confiança – pode pedir-se aos os investigadores 
que não discutam WASH no primeiro dia. Tenta-se deliberadamente contrariar 
a parcialidade de elite³ e procurar aqueles que são marginalizados, muito 
pobres ou que vivem à margem das comunidades, e também crianças, jovens, 
mulheres, raparigas, pessoas com deficiência e idosos.
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Caixa 3: Atitude e comportamentos de pesquisa imersiva.

• Ouça activamente e aprenda com a comunidade.

• Estabeleça relações – apresente-se, dê um exemplo de abertura sobre si 
mesmo. Isto inclui estar aberto a responder a quaisquer perguntas que lhe 
sejam feitas.

• Tenha sempre presente que as famílias anfitriãs dispõem de meios limitados 
– recomendamos o reembolso das despesas adicionais em que estas 
famílias incorrem. Isto deve ser discutido previamente com a organização 
que facilita a visita.

• Esteja atento à cultura e aos costumes locais e respeite-os.

• Encontre horários convenientes para as pessoas com quem deseja conversar, 
que sejam compatíveis com as actividades diárias destas pessoas.

• Oiça quem quiser falar – pode ser abordado por qualquer pessoa fora de 
horas – e não pressione quem não quiser encontrar-se consigo e conversar.

• Procure minorias, aqueles que vivem na periferia e à margem – um mapa 
(desenhado ou a partir da Internet) e/ou uma lista de grupos sociais ajudarão 
a garantir a inclusão.

• Evite tomar notas durante as conversas, mas pode usar cartões para anotar 
pontos de discussão de forma visível para os inquiridos (podem ser imagens 
para quem não saiba ler).

• Não tire fotografias sem pedir autorização e, se possível, envie à comunidade 
as fotografias reveladas em papel.

• Não falar de questões delicadas em qualquer fórum público.

• Tenha reuniões diárias com os membros da equipa da aldeia em que se 
possa reflectir sobre o processo e a aprendizagem até essa altura e planeie 
o dia seguinte em função disso.

• Assegure-se de que os nomes das famílias e das aldeias são anonimizados 
em quaisquer relatórios ou apresentações.

Fonte: Abraham et al. 2018
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O processo até à data:

• Reunião de planeamento e orientação de dois dias. Antes de entrar nas 
comunidades, os investigadores reúnem-se para discutir ética, atitudes e 
comportamentos de pesquisa (ver Caixa 3 acima) e combinam a abordagem 
e o processo, por exemplo, potenciais temas e questões a explorar, e 
métodos que podem ser utilizados (por exemplo, mapeamentos, passeios 
transectos, discussões de grupos focal, observação, etc.).

• Imersão de três a cinco dias. Os agregados familiares são seleccionados 
com antecedência, com facilitação de parceiros que já trabalham nas 
comunidades seleccionadas. Equipas mistas de dois ou três investigadores 
visitam a mesma aldeia. As investigadoras conseguem normalmente ter 
discussões mais abertas com mulheres e raparigas, ao passo que os 
investigadores do sexo masculino conseguem ter discussões mais honestas 
com homens e rapazes. Os critérios de selecção de famílias podem variar 
– procura-se seleccionar famílias que não sejam muito ricas e influentes e 
que não pertençam a um grupo dominante dentro da comunidade. Antes de 
partir das aldeias, deve dar-se algum feedback às comunidades.

• Workshop final de dois ou três dias para partilha, reflexão, análise e 
consolidação, e elaboração de relatórios. Não há forma definida de o fazer 
e cada processo seguiu uma abordagem diferente. Com muitas pessoas, 
revelaram-se eficazes os métodos de fazer brainstorming temáticos, 
encontrar apoiantes públicos para os temas, e depois «caça e recolha» (ver 
Caixa 4) e redacção de textos.

• Fazer chegar informação aos actores relevantes. Embora um relatório oficial 
possa demorar mais tempo a finalizar e publicar, devido a variadíssimas 
razões, tais como a obtenção de validação organizacional, foram feitos 
esforços para informar informalmente os actores governamentais e não 
governamentais relevantes quase imediatamente após o workshop de 
debate.

Benefícios
• Os resultados da pesquisa estão directamente relacionados com as 

realidades das pessoas, actualizam e revelam algumas das complexidades 
e dinâmicas da vida real implicadas na programação de S&H.

• As conclusões resultantes do processo têm sido utilizadas para promover 
uma agenda de acção, pesquisa e investigação, e também para fornecer 
perspectivas mais matizadas com implicações nas políticas e na prática.
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• O processo pode ser benéfico tanto para os investigadores como para os 
profissionais e os funcionários estatais, para se compreender melhor os 
obstáculos à manutenção de melhores comportamentos de saneamento.

• Esta abordagem permite encontros e discussões com as pessoas que muitas 
vezes não são abrangidas pelas pesquisas, por exemplo, idosos, crianças 
pequenas, pessoas com deficiência, agregados familiares marginalizados, 
mulheres, migrantes e pessoas que vivem na periferia das comunidades, e 
permite compreender melhor quem pode estar a ser deixado de lado nas 
intervenções.

• A observação directa desempenha um papel importante, revelando 
o inesperado e confirmando ou corrigindo a informação previamente 
recolhida.

• Há tempo e o espaço para triangular a informação e para recolher diferentes 
pontos de vista de diversas pessoas nas comunidades. Ao contrário do 
que acontece nas visitas diurnas, há muito tempo para discussões, de 
manhãzinha e, sobretudo, depois de anoitecer, quando estão disponíveis 
as pessoas atarefadas durante o dia.

• As reuniões são organizadas de modo a dar quase imediatamente 
informação e comentários às partes interessadas relevantes.

Desafios 
• O agregado familiar com que ficar moldará a sua visão da comunidade. 

Além disso, será feita uma associação entre si e esse agregado familiar, que 
afectará a maneira como outras pessoas da comunidade provavelmente 
reagirão no contacto consigo.

• Se a sua viagem for organizada através de uma organização de S&H, os 
investigadores podem ser vistos como inspectores de casas de banho. Isto 
pode ser resolvido através de um esclarecimento detalhado com parceiros 
e investigadores locais.

• A informação a divulgar é vasta e diversificada, pelo que são necessários 
certos níveis de conhecimento do contexto e do assunto para perceber 
nuances de pormenor e decidir que conversas precisam de ser mais 
aprofundadas.

• A abordagem é intensa, demorada e pode muitas vezes ser desconfortável 
(embora seja uma experiência pessoal gratificante!).
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Cozinhando em casa (imagem de cima); casa 
de banho fora de uso (imagem de baixo). Fotos: 
Jamie Myers

• A investigação imersiva é uma investigação aprofundada. Embora sejam 
feitos esforços para seleccionar aldeias «típicas», para eliminar visões 
parciais, os resultados não podem ser generalizados nem tomados como 
representativos a uma escala mais vasta.

• Provavelmente, serão necessários intérpretes, especialmente se as 
comunidades falarem uma língua ou um dialecto local, o que faz com que 
se possam perder nuances na tradução, e as conversas não fluirão tão 
facilmente como uma conversa em que todos falam a mesma língua.

• Embora isso seja recomendado, nem sempre se deu feedback a cada 
aldeia antes da partida dos investigadores. Além disso, as conclusões 
consolidadas nas diferentes aldeias não foram apresentadas aos membros 
da comunidade.

Exercícios de mapeamento comunitário durante 
as imersões. Fotos: (imagem de cima): Jamie 
Myers; (imagem de baixo): Praxis – Instituto de 
Práticas Participativas

sanitationlearninghub.org SEPTEMBER 2020  |  16



4 A maior divisão administrativa do Estado.
5 Conferência do Sul da Ásia sobre Saneamento.

3. Workshops de Aprendizagem Rápida para a Acção 
Os workshops de Aprendizagem Rápida para a Acção (ARA) são intercâmbios 
horizontais de aprendizagem. Os participantes aprendem, reflectem e 
analisam rapidamente o trabalho dos seus pares, adoptando-o e adaptando-o 
para desenvolver planos de acção práticos, utilizáveis e exequíveis.

Desde 2014 que se realizam workshops de ARA, organizados em conjunto pelo 
Governo da Índia, WSSCC e IDS – dois a nível nacional, seis a nível regional, 
e três a nível distrital4. Estes workshops reuniram quase exclusivamente 
funcionários estatais que trabalham na SBM-G, para partilharem e aprenderem 
uns com os outros e planearem os próximos passos. Além disso, o Centro 
Regional de Saneamento SACOSAN5, com o apoio do WSSCC e do IDS, 
acolheu em Dezembro de 2019 um workshop multilateral de ARA da Região 
Sul da Ásia, com actores governamentais e não governamentais de oito 
países.

Os objectivos destes workshops são:

1. Proporcionar aos actores nacionais e subnacionais (estado/província, 
condado, distritos, aldeias, etc.) ideias e meios para acelerar o progresso 
rumo a um estatuto de ODF sustentável e equitativo.

2. Aprender com experiências bem-sucedidas e dar oportunidades de 
divulgação de conhecimentos, inovações e práticas bem-sucedidas, 
incluindo métodos, processos e abordagens elaborados por pares 
noutros distritos.

3. Tornar estes conhecimentos acessíveis para adopção e/ou adaptação 
por outros distritos.

4. Para equipas de uma área, rever as lições práticas aprendidas e integrar 
essa aprendizagem em acções específicas para o distrito.

Os workshops de ARA foram evoluindo ao longo do tempo – dá-se destaque 
à divulgação horizontal entre pares e à aprendizagem de inovações, 
experiências e boas práticas, dedicando as equipas da área (a nível diferente, 
nacional ou subnacional) algum tempo para reflectir e ponderar mudanças 
imediatamente exequíveis aos seus planos, utilizando o que foi aprendido. É 
produzido um relatório de quatro páginas, prático e orientado para a acção, 
que é divulgado logo dois dias após o evento, para que o impulso criado 
se mantenha e que a divulgação das principais aprendizagens vá além dos 
participantes originais.
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A abordagem
Características dos workshops:

• São concebidos e facilitados para serem participativos, informais, agradáveis 
e úteis. A maioria das interacções são laterais e não do topo para a base. 
Os quadros superiores estão presentes para escutar e não para dar aulas.

• São concebidos para permitir que os participantes vão buscar ideias uns 
aos outros e reflictam sobre como poderiam usar essas ideias no seu 
próprio trabalho.

• São planeadas para fazer com que estas reflexões e discussões contribuam 
para identificar actividades programáticas que sejam imediatamente 
accionáveis.

• Estão preocupados com acções práticas que possam ser aplicadas em 
escalas maiores, ou seja, a nível de zona, estado e/ou país.

Antes do workshop: A equipa organizadora recolhe abordagens bem-
sucedidas e promissoras que estão a ser utilizadas no terreno. A preparação 
é uma parte essencial do êxito e os participantes precisam de vir preparados 
para contribuir (Jones, no prelo).

A agenda do workshop de três dias: No Dia Um, 
os participantes partilham experiências através de 
uma combinação de actividades em plenário e em 
grupo, como, por exemplo, «caça e recolha» (ver 
Caixa 4). No Dia Dois, recomenda-se, se possível, 
uma visita de estudo. No Dia Três, as equipas 
distritais concluem os planos de acção para 
reforçar os seus programas de saneamento. Neste 
último dia, os líderes distritais são convidados a 
reunir-se com as suas equipas, que apresentam e 
propõem acções. Os planos de acção são então 
divulgados em plenário.

Ao longo dos três dias do workshop, é reservado 
tempo para revisão, reflexão e análise. 

Imediatamente após o workshop: É elaborado em 
48 horas um relatório curto, incisivo e orientado 
para a acção, que é divulgado junto de todos os 
participantes.

A equipa do Paquistão elabora um plano 
de acção. Workshop de Aprendizagem 
Rápida para a Acção da Região Sul da 
Ásia, Negombo, Sri Lanka, Dezembro de 
2019. Foto: Pushkar Ralu
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Caixa 4: Caça e recolha
«Caça e recolha» é um processo participativo em que rapidamente se 
recolhem e agregam informações, experiências e contribuições. É altamente 
recomendado como forma de facilitar aprendizagem horizontal entre 
indivíduos e grupos.

Cada grupo cria a sua banca com membros de uma equipa que estejam bem 
informados sobre as experiências e inovações que o grupo tem para oferecer. 
Estas experiências e inovações são anunciadas claramente para os outros 
participantes verem – e isso pode ser feito oralmente em plenário antes do 
início da reunião caça e recolha, ou pode ser escrito numa folha de flipchart em 
cada banca, onde também se podem afixar cartazes previamente elaborados. 
Os caçadores visitam então as bancas que exibem as experiências que mais 
lhes interessam aprender, recolhendo a informação mais útil para eles e para 
a sua equipa. Estas sessões podem fazer-se por rondas, para os participantes 
que estão nas bancas também poderem tornar-se também caçadores.

No final de cada sessão, os grupos reúnem-se novamente para partilhar e 
consolidar o que aprenderam e reflectir como os conhecimentos adquiridos 
se podem aplicar no seu trabalho.

A «caça e recolha» pode decorrer numa sessão, num dia ou em vários dias. 
É importante reservar tempo e espaço para discussão em grupo e posterior 
reflexão. As equipas também precisam de espaço e tempo para mais 
interacção, caso seja necessário seguimento em pontos específicos.

Benefícios
• Pode ajudar a recolher informação sobre novas práticas inovadoras a serem 

aplicadas no terreno e que ainda não foram documentadas (ver Caixa 5).

• Permite que as pessoas que interagem directamente umas com as outras 
aprendam com os seus pares e reflictam e concebam acções.

• Podem ajudar a encontrar soluções para alguns dos desafios de nível 
elementar que as campanhas de grande escala provavelmente enfrentarão.

• Os pares têm provavelmente uma melhor compreensão das realidades do 
dia-a-dia dos outros participantes.

• Estes workshops foram frequentados quase exclusivamente por funcionários 
estatais que trabalham na campanha SBM-G.
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Caixa 5: Avaliações dos workshops de ARA

Foram encomendadas duas avaliações independentes de workshops de 
ARA, uma pelo IDS e a outra pelo WSSCC: 

Os workshops «conseguiram plenamente levar os funcionários estatais e 
líderes comunitários a partilhar informações através da actividade altamente 
motivadora de “caça e recolha” e, mais importante ainda, a elaborarem 
planos de acção exequíveis. Estes planos foram de grande utilidade para a 
SBM-G» (Murray & Majale 2019).

Os workshops «demonstraram que, recorrendo a abordagens participativas 
bem facilitadas, o conhecimento pode ser efectivamente divulgado entre 
pares, o que constitui um forte mecanismo para a aprendizagem interdistrital. 
A aprendizagem documentada nos relatórios dos workshops da ARA 
demonstra claramente que a abordagem é eficaz na identificação das 
melhores práticas e inovações» (Jones, no prelo).

Desafios
• Garantir um equilíbrio de género. Houve muito mais homens que mulheres.

• O evento pode correr o risco de se transformar numa competição em que 
apenas se divulgam as melhores práticas sem reconhecer os desafios e 
erros cometidos ao longo do percurso. É importante promover um ambiente 
seguro em que sejam também divulgados os fracassos/as lições aprendidas.

• Divulgar más práticas como sendo boas práticas – os facilitadores devem 
estar preparados para intervir nas discussões, caso se constate que isso 
está a acontecer. A recolha antecipada de informação sobre o que vai ser 
divulgado ajuda a minimizar o risco de que isso venha a ocorrer.

• Até à data, a monitoria dos planos de acção tem sido fraca e requer- 
-se, pois, uma forte adesão institucional de um departamento que possa 
supervisionar isso.
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4. Explorações Temáticas Rápidas
As Explorações Temáticas Rápidas são uma abordagem calendarizada, mas 
flexível, para descobrir um tema prioritário em que o conhecimento está ainda 
por resumir para um determinado contexto. Os temas abordados abrangem 
frequentemente disciplinas. São tratados de forma holística, dando-se 
destaque aos conhecimentos com relevância imediata. Muitas explorações 
incluíram «verificação de campo»6 para compreender as realidades no terreno. 

Os temas foram gerados em consulta com o governo e com parceiros de 
desenvolvimento. Os investigadores têm de avaliar o estado actual do 
conhecimento e procurar conhecimentos e inovações provenientes do 
trabalho no terreno. As análises triangulam diferentes fontes, incluindo 
literatura académica e literatura cinzenta, entrevistas com informadores- 
-chave, conhecimentos preliminares de pesquisa em curso sobre o progresso 
e pesquisas de campo rápidas e informais.

As condições para estas revisões são (1) que os métodos utilizados para 
recolher dados sejam claramente explicados, (2) que sejam fornecidas 
recomendações de práticas e políticas e (3) que o trabalho seja concluído num 
determinado número de dias (normalmente 20). Os resultados são escritos e 
divulgados rapidamente, para que possam ser tomadas medidas imediatas, 
relevantes e oportunas.

Caixa 6: Temas e principais constatações em 2017–2019
Fossas de lixiviação dupla: Verificou-se que havia falta de conhecimentos 
sobre aspectos técnicos de custos e construção e informação técnica sobre 
as concepções e funções da sanita de fossa de lixiviação dupla (Bejjanki 
2017).

Fossas sépticas e gestão de lodo fecal nas zonas rurais: Havia uma 
enorme variação no número de fossas sépticas em cada Estado. Defeitos de 
construção e falta de cuidado no tratamento do lodo fecal eram desafios de 
segunda geração a que foi necessário dar atenção (Ganesan 2017).

Homens e OD: Muitas campanhas tinham-se centrado nas mulheres, deixando 

6 Informação recolhida directamente do terreno,  
quer através de observação directa, quer através de discussões.
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Os métodos utilizados foram os seguintes:

• Todas as revisões, menos uma, combinaram visitas de campo, entrevistas 
com informantes chave, e análises de políticas, literatura cinzenta e 
académica, e investigação actualmente em curso.

• Foram também feitas observações, entrevistas com pedreiros e prestadores 
de serviços de gestão de lodo fecal, e entrevistas e discussões em grupos 
focais com membros da comunidade.

• Entrevistas telefónicas, por Skype e presenciais.

• Uma investigadora utilizou contactos profissionais e pessoais para organizar 
entrevistas – pedindo aos pais e a amigos que lhe arranjassem números  
de telefone de pedreiros locais aos quais pudesse fazer seguimento 
(Ganesan 2017). 

o OD masculino como um grande problema por resolver. Foram divulgados 
exemplos de esforços nacionais e locais para impedir o OD por parte dos 
homens (Satyavada 2017).

Cobertura sanitária, utilização e saúde: Os estudos sobre cobertura usaram 
métodos diferentes e os números sobre o uso parcial variaram, como seria de 
esperar. No entanto, os conhecimentos actuais apontam para a necessidade 
de grande cobertura e utilização para alcançar grandes benefícios de saúde 
e nutrição (Viswanathan 2017).

Água para casas de banho: Os principais factores dissuasores da utilização 
continuada de casas de banho incluem: ausência de água nas latrinas, rituais 
de pureza e saneamento, e o trabalho extra que o uso de latrinas implica, 
executado sobretudo por mulheres, a quem cabe a responsabilidade de ir 
buscar água (Satyavada 2019).

Readaptação: Foi necessária readaptação tanto para as estruturas inferiores 
como para as estruturas superiores. Nalguns casos, a readaptação não será 
possível e a construção terá de ser começada de raiz, com tecnologias 
localmente apropriadas (Srivastava 2019).
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Benefícios
• Estas experiências demonstraram que a síntese rápida dos conhecimentos 

pode ser combinada com investigações no terreno para gerar ideias e 
conhecimentos accionáveis num período de tempo curto.

• As condições fundamentais para o êxito foram ter investigadores originais, 
flexíveis e inovadores, com liberdade para utilizarem quaisquer métodos e 
abordagens que decidissem ou para improvisarem sob pressão.

• O uso de múltiplos métodos permite aos investigadores triangular dados 
gerados pelas várias partes do processo (Taket & White 1997).

Desafios
• Há temas que pode não ser apropriado explorar desta maneira.

• Dificuldade em encontrar investigadores abertos à exploração, que sejam 
flexíveis, que alterem as abordagens ou o rumo quando necessário, e se 
adaptem e sejam inovadores.

• Há aqui um elemento de risco – tanto na identificação dos investigadores 
certos como na identificação dos temas certos. Dois relatórios não puderam 
ser publicados.

Exploração rápida do tema «água para casas de 
banho» numa zona rural da Índia. Usam-se baldes 
de metal ou baldes plásticos de tinta, já usados, 
para deitar água nas sanitas. Foto: Aravinda 
Satyavada

Exploração rápida do tema «água para casas de 
banho» numa zona rural da Índia. Os tanques 
de recolha de água da chuva secam e os níveis 
de água nos poços baixam durante o Verão no 
Rajastão. Foto: Aravinda Satyavada
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Reflexões e lições aprendidas
Sinergias e soluções de compromisso relativamente à pontualidade. Uma 
perspectiva académica comum é que o rigor exige geralmente mais tempo e 
não menos tempo, e que menos tempo significa menos rigor. A qualidade e 
profundidade dos conhecimentos que resultam destas abordagens rápidas, 
porém, têm o seu próprio rigor, através de uma rápida triangulação, de 
estarem em contacto com as realidades e actualizadas, e através da reflexão, 
deliberação, e aprendizagem cruzada (Bradbury & Reason 2006). A rapidez 
de ter de chegar rapidamente a constatações produz exploração, inovação 
e aproximação sucessiva. Em suma, se tudo for bem feito, as sinergias da 
pontualidade podem muitas vezes ser vantajosas para ambas as partes.

Relatórios rápidos e feedback accionável. Uma lição essencial é a importância 
da rapidez na elaboração de relatórios e de divulgação informal. Podem evitar- 
-se atrasos através do planeamento de uma divulgação informal para políticas 
e práticas. Ao planear isto com antecedência e alertar os decisores políticos 
e elaboradores de políticas, estes podem empenhar-se mais em saber o que 
foi aprendido. Ao mesmo tempo, trata-se de um significativo compromisso 
para os investigadores e deve ser um incentivo à procura de conclusões úteis, 
focando assim mais a sua atenção em questões e resultados accionáveis.

Recrutar pessoas capazes de registar, analisar e documentar as actividades 
de investigação, e atribuir recursos adequados para esse fim. Por exemplo, 
num workshop de ARA, as pessoas que registam os trabalhos devem ser 
versadas no assunto tratado, e comprometer-se antecipadamente a ficar dois 
dias após o workshop, para elaborar um breve relatório final. A escassez 
de tempo obriga a ser-se breve e a dar prioridade aos principais pontos 
accionáveis. Receber imediatamente um relatório accionável pode informar 
e reforçar os participantes no seminário, enquanto a memória e a relevância 
dos conhecimentos, resultados e compromissos ainda estão «frescas», criar 
um padrão para acção rápida, e dar-lhes material e munições para usarem 
com colegas e os seus superiores.

Identificar e recrutar pessoas com o espírito, a atitude e as aptidões 
adequadas. É crucial encontrar facilitadores e investigadores com a atitude, o 
comportamento e o espírito adequados. Os bons facilitadores dos workshops 
de ARA têm competências e experiência que não são fáceis de encontrar 
e, quando se encontram, exigem formação e mentoria. Os investigadores 
para pesquisa imersiva e exploração rápida de temas podem precisar de 
formação ou orientação especial, incluindo formação em atitudes e mudança 
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de comportamento, bem como uma orientação relativamente a métodos 
participativos.

Participação directa dos decisores políticos superiores. Os decisores 
políticos superiores ficam muitas vezes com uma ideia errada das realidades 
no terreno em visitas organizadas e encenadas pelo pessoal a trabalhar no 
terreno, que pode querer mostrar-lhes uma perspectiva favorável (por exemplo, 
seleccionando os locais com melhor desempenho). Nunca é demais salientar 
a importância de envolver os decisores políticos seniores na aprendizagem 
pessoal directa a partir de uma exposição imparcial no terreno. Isto pode 
ser feito através da permanência em comunidades ou através de visitas de 
campo não planeadas, sem comitivas a acompanhá-los. A experiência directa, 
tanto para aprendizagem pessoal como para dar o exemplo, pode também 
ser muito forte, como quando todos os secretários principais do Estado (que 
gerem o SBM-G a nível estatal) entraram em fossas duplas cheias e tiraram 
ledo fecal eles próprios).

Apoio e promoção ao nível superior. O valor e a escala da ARA dependem 
da procura por parte do governo e das agências. Isto deverá, de preferência, 
fazer parte de uma cultura de aprendizagem em acção, na qual de identificam 
e divulgam inovações promissoras e se identificam desafios e se lida com 
eles. A identificação e a elaboração de relatórios sobre o que não funciona 
ou o que pode estar a correr mal nem sempre é bem aceite, mas é tão 
necessária para melhorar o desempenho como a identificação e divulgação 
de boas práticas.

Precaução. Algumas das abordagens acima listadas requerem uma estreita 
colaboração com as pessoas vulneráveis. Isto significa que quem utilizar estes 
métodos deve estar confiante de que os investigadores que participam nas 
actividades não representam risco para as pessoas que podem envolver, e 
não estão eles próprios em risco. Devem ponderar-se estratégias de mitigação 
dos riscos no início, no âmbito do plano ético de investigação. À medida que 
estes métodos se vão desenvolvendo, vão-se também desenvolvendo as 
medidas de precaução que os acompanham. Ver mais pormenores na Caixa 7.

A ARA não será apropriada para responder a todas as questões de 
investigação. Por exemplo, para saber se se deram mudanças nas normas 
de género numa comunidade durante um período de vários anos. A ARA 
pode, no entanto, ser utilizada de forma complementar – onde se puderem 
observar alterações mais pequenas e se lhes puder dar resposta em tempo 
real, e os estudos de maior escala e de mais longo prazo podem fazer-se 
quando tiver decorrido um período de tempo apropriado. Da mesma forma 
que a investigação participativa em acção foi proposta como disciplina 
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complementar das ciências sociais mais convencionais (Bradbury-Huang 
2010), os processos de ARA complementam e põem em causa métodos 
convencionais de investigação como os que são tipicamente utilizados no 
sector de S&H.

Implicações práticas
Num mundo complexo e em rápida transformação, é necessária uma forma 
diferente de pensar a aprendizagem, a divulgação e a comunicação. Esta 
secção apresenta recomendações para a integração da ARA na programação 
e na pesquisa:

Para todos
• Pondere se os seus métodos e processos de aprendizagem e pesquisa, 

planeados ou actualmente em curso, cumprem critérios para criação de 
conhecimentos atempados, relevantes e accionáveis. Se não, porquê? Que 
mudanças se podem fazer?

• Aproveite e adapte os métodos aqui apresentados – há orientações 
disponíveis para: 

 ☐ Workshops ARA (Governo da Índia, IDS e WSSCC).7

 ☐ Imersões (Abraham et al. 2018; Praxis et al. 2017b).8

• Documente e divulgue processos que satisfaçam os critérios de serem 
atempados, relevantes e accionáveis, para que outros os possam utilizar.

• Ponha em causa e questione noções tradicionais de rigor.

• Capacite quem possa facilitar ou utilizar abordagens de ARA.

• Explore maneiras de capturar a complexidade e aprender com as realidades 
no terreno daqueles que vivem em extrema pobreza – dando tempo e 
espaço para aprender com as suas realidades vividas.

• Desenvolva processos de precaução claros e princípios de Não Causar 
Danos logo no início (ver Caixa 7).

7 Ver https://sanitationlearninghub.org/resource/convening-and-facilitating-rapid-action-
learning-workshops-for-the-swachh-bharat-mission-gramin-sbm-g/ (em inglês)

8 Ver https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15354/SBM_
immersive_research_methodology_note.pdf (em inglês) e https://wedc-knowledge.lboro.
ac.uk/resources/conference/41/Abraham-2866.pdf (em inglês)
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Caixa 7: Precaução e considerações éticas
Alguns destes métodos implicam trabalhar em estreita colaboração com 
pessoas vulneráveis. Tal como acontece com todos os métodos de investigação, 
é preciso estarem assegurados processos éticos e de protecção claros para 
proteger os membros da comunidade e os investigadores, com os potenciais 
riscos éticos identificados, compreendidos e resolvidos ou mitigados. A 
precaução alargou-se para além das pessoas tradicionalmente considerados 
em risco, com o âmbito alargado abrangendo agora a protecção das pessoas 
contra danos em geral, incluindo negligência, abuso ou exploração sexual ou 
emocional, intimidação ou assédio e outros abusos de poder (IDS 2018). Antes 
de começar qualquer investigação:

• Faça chegar o estudo proposto a um conselho de ética, quando isso se 
justificar, para identificar riscos e potenciais questões de precaução. Quando 
não houver um conselho, envie a proposta de estudo a especialistas em 
ética e a pessoas com experiência na aplicação do método.

• Faça as avaliações de risco necessárias para o seu trabalho e tome medidas 
para reduzir os riscos.

• As dinâmicas de poder entre o investigador e os participantes ou membros 
da comunidade têm de ser identificadas e tidas em conta. Haverá 
provavelmente disparidades entre riqueza, poder, acesso à informação, 
interesse político e estatuto, e consequências negativas não visadas são 
um resultado potencial (ACFID & RDI Network 2017).

• Quando ficar em casa de membros da comunidade, deve ser definido um 
processo claro delineando os objectivos da investigação, o objectivo da 
estadia, com as expectativas e os potenciais benefícios e riscos previamente 
esclarecidos. Os investigadores não devem ficar sozinhos e é necessário 
pôr em prática medidas rigorosas de protecção das crianças (ver ACFID & 
RDI Network 2017).

• Organize formação para as equipas, para delinearem um Código de Conduta 
que assegure que todos tenham uma ideia clara do que se espera, normas 
e comportamentos mínimos que são necessários, e os riscos potenciais a 
que podem estar expostos. É preciso deixar claro que não precisam de 
fazer nada com que não se sintam à vontade e acordar o que devem fazer 
em determinadas situações (por exemplo, que canais de comunicação usar, 
se se depararem com violência doméstica).
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• Deve pedir-se aos participantes consentimento informado (verbal, por 
escrito ou gravação áudio/vídeo).

• Para além dos objectivos da investigação, é essencial o compromisso com 
o bem-estar dos participantes. Ter consciência dos costumes e dinâmicas 
sociais da comunidade para evitar reforçar involuntariamente injustiças 
existentes nas relações sociais, desencadear conflitos numa comunidade 
ou colocar indivíduos em risco. Os investigadores precisam de ter um bom 
conhecimento da cultura, da situação política, da história e dos valores 
no país e no contexto local em questão. É importante trabalhar com 
investigadores locais experientes (ACFID & RDI Network 2017).

• As conclusões devem ser discutidas com os participantes, ou postas à 
sua disposição de forma atempada e clara (ACFID & RDI Network 2017). É 
necessário, contudo, ter cuidado ao divulgar conclusões que possam ser 
consideradas controversas pelas comunidades. 

Recursos essenciais a consultar ao desenvolver processos éticos e de 
precaução (em inglês): 

Principles and Guidelines for Ethical Research and Evaluation (ACFID & RDI 
Network 2017) https://rdinetwork.org.au/wp-content/uploads/2017/07/G2321_
ACFID-RDI_PG2017_WEB_compressed.pdf

UKCDR Guidance on Safeguarding in International Development 
Research https://www.ukcdr.org.uk/resource/guidance-on-safeguarding-in-
international-development-research/
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Para quem planeia e leva a cabo actividades 
de investigação e aprendizagem

Elaborar e implementar agendas e actividades de aprendizagem
• Envolva os decisores políticos, os profissionais e as comunidades em todo 

o processo. Isto deve ser feito desde a elaboração das questões e/ou da 
agenda de aprendizagem.

• Os métodos e as questões devem evoluir com o tempo, e os objectivos e 
resultados da aprendizagem devem ser claros, focalizados e mensuráveis.

• Flexibilidade – experimente novos métodos e não tenha medo de inovar 
e improvisar.

• Faça pesquisa alinhada com as necessidades e os prazos dos governos 
e dos executores de programas e que não apresente as conclusões tarde 
demais para serem úteis.

• Pondere metodologias e actividades que permitam que os investigadores 
e os profissionais trabalhem em conjunto.

• A aprendizagem deve ser surgir das necessidades de um projecto/
programa/sector e deve reflectir essas necessidades – as questões de 
investigação e as linhas de inquérito devem ser criadas em conjunto com 
os intervenientes a quem dizem respeito.

• Não afunile demasiado cedo (ou, se possível, não o faça de todo!) – tenha 
em conta a complexidade e múltipla causalidade.

• As recomendações e inovações que surjam precisam de ser adaptáveis em 
função do contexto e ensaiadas em vários contextos. Mais uma vez, devem 
ser discutidas e criadas em conjuntos com os intervenientes relevantes.

Divulgar resultados e lições aprendidas
• Crie ligações-chave com trabalhos de investigação em curso para dar a 

conhecer resultados aos principais interessados, incluindo as comunidades 
– isto é de especial importância quando se prevêem atrasos na publicação.

• Realize e publique produtos concisos com as principais conclusões, no 
prazo de 48 horas após uma sessão de aprendizagem ou de um estudo 
de investigação, de modo a que possam vir a ser utilizados em programas 
e mantenham o ritmo – um relatório mais longo e mais trabalhado pode 
sempre publicar-se mais tarde.
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• Defina claramente papéis e responsabilidades de documentação e 
elaboração de relatórios, para evitar atrasos.

• Divulgue informalmente junto de responsáveis políticos e decisores as 
principais recomendações e inovações resultantes de eventos/investigações 
no terreno, imediatamente após a sua realização.

• Mantenha-se receptivo a aprender tanto com êxitos como com fracassos, 
e a divulgar tanto uns como os outros, já que ambos são essenciais para 
uma boa programação adaptativa.

• Pondere a utilidade/accionabilidade das conclusões. Certifique-se de que 
as recomendações são práticas e exequíveis com as limitações existentes 
(tempo, dinheiro, etc.), para que possam ser facilmente introduzidas nos 
programas e nos sistemas nacionais e para que possa haver mudança.

Para quem encomenda e utiliza as conclusões

Criar um ambiente propício à aprendizagem
• Envolva-se.

• Procure e valorize pessoal com competências de ARA.

• Integre a aprendizagem no trabalho quotidiano do pessoal, inscreva-a em 
descrições de trabalho e planos de desenvolvimento pessoal (Cranston & 
Chandak 2016). Reserve tempo para aprendizagem e reflexão em todas as 
reuniões. Pondere a forma de divulgar isto mais amplamente no seio da 
sua organização.

• Incentive a aprendizagem através de concursos e prémios arbitrados 
por pares, e crie espaços seguros de partilha em que as pessoas sejam 
incentivadas a partilhar tanto os êxitos como os fracassos e elogiadas por 
isso.

• Crie orçamentos para processos de aprendizagem, formação, reflexão, 
divulgação e actuação com base em recomendações.

• Patrocine, ensaie, teste e inove com abordagens de ARA que possam 
complementar e apoiar os trabalhos em curso de monitoria e avaliação.

Conceber políticas e programas adaptativos
• Discuta e elabore em conjunto recomendações e as inovações que surjam, 

para ajudar a certificar-se que se podem adaptar consoante o contexto e 
que são ensaiadas em vários contextos.
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• Inclua flexibilidade nos programas para permitir adaptação e ajustamentos 
com intervalos regulares.

• Integre objectivos e resultados de aprendizagem na concepção de 
programas, e defina ocasiões regulares para os programas poderem 
reflectir e ajustar o seu percurso com base na aprendizagem.

Monitorar e divulgar o progresso
• Use sistemas de monitoria que recolham dados passíveis de ser 

desagregados em diferentes categorias de potencial vulnerabilidade, que 
permitam a análise de progressos negativos/retrocesso e que tenham uma 
comunicação rápida /visualização de dados para que possa haver rápida 
divulgação e utilização dos dados.

• Seja receptivo a divulgar tanto os êxitos como os fracassos e a aprender com 
uns e com os outros – ambos são essenciais para uma boa programação 
adaptativa.

• Patrocine, experimente, teste e inove com abordagens de ARA que possam 
complementar e apoiar os esforços de monitoria e avaliação em curso.

Para quem financia actividades de 
aprendizagem e investigação
• Financie e apoie a elaboração de metodologias de pesquisa atempada, 

relevante e accionável.

• Financie e apoie a flexibilidade nos programas, para permitir adaptação e 
ajustamentos com intervalos regulares.

• Incentive e apoie o desenvolvimento de relações de colaboração com 
bolseiros em que a aprendizagem e a mudança e o reconhecimento do 
fracasso sejam positivos.

• Incentive a utilização, documentação e divulgação de processos de ARA.

• Incentive a divulgação tanto de êxitos como de fracassos e a aprendizagem 
com ambos, pois que tanto uns como os outros são essenciais para o êxito 
dos programas adaptativos.
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Resumo das conclusões
Para muitos contextos, é necessária uma mudança nos critérios de rigor. 
Este é um desafio para os investigadores. Há uma evidente lacuna e uma 
necessidade imperiosa de abordagens e métodos que se realinhem com este 
novo rigor através da actualidade, da relação custo-eficácia, da relevância e 
da possibilidade de acção.

A nossa experiência é que os profissionais só raramente reconhecem a 
originalidade e o significado da sua prática. Esperamos que este número das 
Fronteiras de Saneamento incite e inspire outros para agirem e contribuírem 
para melhorar a prática de WASH. Em resumo:

1. Reflicta sobre o que é para si o rigor.

2. Adopte e adapte, das quatro abordagens, as que se adaptam ao seu 
contexto e necessidades.

3. Inove. Desenvolva as suas próprias abordagens.

4. Registe as suas experiências e as lições aprendidas.

5. Dê-se a si própria/o o tempo necessário para dar a conhecer aos 
outros as suas experiências. Pode fazê-lo através do website do 
Sanitation Learning Hub: https://sanitationlearninghub.org/connectt-
share-learn/ , ou pelo e-mail slh@ids.ac.uk
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