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Sociologia da Educação: novos territórios e agentes educativos 
 

Armando Loureiro (UTAD, CIIE/UP) 

 

Resumo 

A sociologia da educação tem, tradicionalmente, centrado a sua atenção na 

instituição escola e a justificação de tal facto deve-se ao relevo que esta tem 

tido. No entanto, outros territórios e agentes educativos vêm assumindo um 

papel cada vez mais pertinente no contexto educativo, com particular 

incidência no campo da educação de adultos. Estes agentes assumem inclusive 

funções que até há bem pouco tempo eram exclusivas da escola, como seja a 

da certificação escolar. Que territórios e agentes educativos são esses? Quem 

são esses novos “profissionais” e o que fazem em concreto? E os novos 

públicos, quem são? O que os motiva a procurar todo um conjunto de novas 

ofertas educativas? Que efeitos sociais resultam dessa certificação? Por outro 

lado, o próprio território/agente educativo escola se vem redefinindo à luz de 

parte desta mesma oferta educativa no campo da educação de adultos. De que 

forma esta nova realidade tem sido vivida pela escola e pelos seus professores? 

Estas são algumas questões a que, na nossa perspectiva, a sociologia da 

educação deve procurar dar resposta de forma mais intensa. O principal 

objectivo desta comunicação é debater essa necessidade, que já tem sido 

levantada entre nós por alguns autores, procurando trazer para a mesma 

alguns dados empíricos. 

 

Introdução 

Apesar de todas as transformações no campo da educação, nomeadamente as 

ocorridas entre nós, a sociologia da educação continua centrada no estudo da escola, embora 

existam estudos que se têm dedicado a outros contextos e actores educativos. Veja-se, a 

título meramente exemplificativo, a diminuta quantidade de artigos referentes a outros 

contextos educativos que não o escolar, que aparecem nas revistas de referência nacional e 

mundial da nossa área.  

Naturalmente este interesse justifica-se, mas o que é menos compreensível é continuar 

a dar-se pouca atenção às outras educações (Loureiro, 2009a). Se já fazia sentido antes a 

sociologia da educação dedicar-lhes mais atenção, como têm alertado alguns autores 

estrageiros (Maza, 1997; Cerdá, 2000; Domínguez, 2000) e entre nós Afonso desde há longa 

data (1992, 2001a, 2001b, 2005, 2009), muito mais pertinência tem hoje fazê-lo, altura em 

que a educação não formal tem um relevo cada vez maior e inclusive tem assumido alguns 

papéis que eram exclusivos da escola, como o da possibilidade de, em determinados casos, 

poder realizar certificação escolar. Na nossa perspectiva, esse assumir de importância tem 
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sido sentida sobretudo no campo da educação não formal dos adultos, por isso as reflexões 

que aqui se trazem têm-no por referência. 

De forma mais concreta, damos particular atenção à nova oferta educativa que na 

última década tem marcado este campo (Centros Novas Oportunidades – CNO - , Cursos de 

Educação e Formação de Adultos - EFA) no nosso país. Assim, centramos a discussão: numa 

abordagem a esses novos agentes educativos e instituições que enquadram a sua acção, 

procurando, por exemplo, analisar a questão da sua identidade profissional; na forma e 

conteúdo dos conhecimentos que essas ofertas enformam (currículos); nos públicos que 

afluem a tais ofertas e no que os motiva; e nas possíveis implicações da introdução destas 

ofertas educativas na própria escola, pois também ela as tem vindo a enquadrar. Sempre que 

possível, esta discussão será feita convocando o que tem sido problematizado nas temáticas 

em análise pela sociologia da educação tradicional, escolar, entenda-se. 

 

1. Novas agências e agentes educativos  

A sociologia da educação, quando estuda os seus actores dedica-se, essencialmente, aos 

professores e à instituição onde eles trabalham, a escola, aos alunos e também às famílias. 

No caso concreto dos professores tem investigado, desde há muito, sobre a construção da sua 

identidade profissional e dos seus processos formativos (Apple, 1989; Aronowitz e Giroux, 

1992; Benavente, 1990). No caso da escola, tem-na abordado, por exemplo, como 

instituição assente em modelos organizativos diferenciados (Lima, 1988, 1998, 2005).  

Mas há um conjunto cada vez mais considerável de novos contextos educativos 

(associações de desenvolvimento local, associações culturais, IPSS, fundações, entre outras) 

e actores (formadores, profissionais de Reconhecimento e Validação de Competências, 

directores e coordenadores de Centros Novas oportunidades, mediadores de cursos EFA…) 

que urge estudar de forma mais intensa. De acordo com dados da Agência Nacional para a 

Qualificação, em 2009, existiam em Portugal mais de 450 CNO e mais de 7000 técnicos e 

formadores a trabalharem nesses Centros.  

Quem são estes agentes? Qual a sua formação académica inicial? É na área da 

educação e formação de adultos? Que formação profissional têm feito? O que fazem? De que 

se constitui a sua actividade? Podemos dizer que estamos perante profissionais? Perante uma 

nova profissão ou antes, e quando muito, perante uma ocupação?  

Como se vê estas são questões que têm a ver com a problemática da construção da 

identidade profissional, estudada pela disciplina relativamente aos professores, como 

dissemos acima. Não valerá a pena fazer estudos, ou melhor, mais estudos sobre essa e outras 

temáticas acerca destes novos actores?  

Existem alguns autores que nos dizem que não estamos ainda perante profissionais, 

(Merriam e Brockett, 1997; Loureiro, 2009b) pois eles não reúnem as características 

normalmente apontadas para o que se considera ser uma profissão (Rodrigues, 1997). 

Estaremos perante um conjunto de agentes que trabalham na área da educação e formação de 
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adultos, que estarão num processo de construção identitário complexo. As palavras de uma 

técnica de uma equipa de um centro de educação e formação, que foi objecto de um estudo 

etnográfico por nós realizado (Loureiro, 2006), mostram bem esse processo: 

 

“…sabe, quando as pessoas me perguntam o que é que faço, nem sei bem o 

que dizer. Nós não sabemos bem o que responder… Eu sou socióloga de 

formação, mas trabalho aqui na educação de adultos já há uns anos e as minhas 

colegas também e não é muito fácil explicar às pessoas o que fazemos… nem 

nós sabemos bem como nos definir…”  

 

Relativamente a estas novas instituições educativas também nos parece que poderão 

ser levantadas algumas questões com interesse para a disciplina, por exemplo: em que 

modelos organizativos assentam? Como está distribuído o poder no seu seio? Que autonomia 

é dada a quem nelas trabalha para poderem desenvolver um trabalho intelectual próximo do 

que Giroux (1997) defendeu para os professores?  

 

2. Os currículos 

A Sociologia da Educação tem-se debruçado sobre as questões curriculares, ou seja 

sobre a análise da selecção, organização e transmissão do conhecimento escolar e seus 

efeitos sociais, desde há longa data. Apple (1987, 1996, 1997), Perrenoud (1995), Bernstein 

(1993) e Young (1982) são alguns dos nomes de referência nesta área. Muito menos 

frequentes têm sido os estudos realizados sobre estas temáticas na área da educação de 

adultos, embora sejam de assinalar os desenvolvidos por Jarvis (1989, 1997), Rubenson 

(1989) e Cabo (2000). Tais estudos concluem que, no geral, há um predomínio do modelo 

escolar neste tipo de educação e nos seus currículos.  

Seja como for, existem sinais de alguma mudança, há casos de construção curricular 

que se afastam desse modelo escolar, ao assentar grande parte da sua filosofia na 

metodologia do balanço de competências. O caso dos cursos EFA é dos mais visíveis, entre 

nós. 

Julgamos que a sociologia da educação deve continuar a dedicar-se ao estudo dos 

currículos da educação de adultos em geral e em particular deve dedicar-se ao estudo destas 

novas formas de construção curricular. Pensamos que o modelo de Bernstein (1993) relativo 

à classificação e ao enquadramento do conhecimento escolar seria muito útil para se analisar 

e ter uma melhor compreensão dos currículos na área da educação e formação de adultos. Da 

mesma forma pensamos ser de grande utilidade a análise feita por Perrenoud (1995) 

relativamente ao currículo formal e currículo real, quando se debruça sobre a acção dos 

professores. 

No caso concreto das novas formas de construção curricular surgidas na área da 

educação de adultos e em particular na que se refere à que enforma os cursos EFA, seria 
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interessante analisar os aspectos mais inovadores desse processo e tentar ver quais os seus 

efeitos. O que têm de diferente dos currículos tipicamente escolares? Que implicações têm 

na forma de trabalhar dos actores envolvidos nesses processos educativos? Por exemplo, o 

facto de existirem temas de vida que devem ser trabalhados transversalmente nas diferentes 

áreas de competência a atingir pelos adultos em formação “obriga” a um trabalho mais 

cooperativo entre os formadores? Esse mesmo aspecto permite pôr efectivamente em 

prática a questão da “interdisciplinaridade”? Este processo de construção curricular permite 

dar “voz” (Aronowitz e Giroux, 1993) aos adultos? 

Não se pretende aqui dar resposta a estas questões, quando muito faz-se uma 

aproximação às mesmas, a partir de uma breve apresentação e reflexão sobre esta 

modalidade curricular, procurando destacar alguns dos aspectos que consideramos serem mais 

inovadores e que, à partida, permitiriam responder afirmativamente às três últimas questões 

colocadas.  

Os cursos EFA foram criados em 2000 pela Agência Nacional de Educação e 

Formação de Adultos. Estes cursos destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a 18 

anos, com qualificação considerada inadequada para ingressar e/ou progredir no mundo do 

trabalho «e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou do ensino secundário» 

(Artigo nº 2 da Portaria nº 230/2008, de 7 de Março). São cursos que, na sua generalidade, 

assentam numa lógica de dupla certificação: escolar e formação profissionalizante. Existem 

os cursos EFA de nível básico que abrangem a escolaridade obrigatória (até ao 3º ciclo do 

ensino básico) e os níveis 1 e 2 de formação; e os cursos EFA de nível secundário que dizem 

respeito ao ensino secundário (até ao12º de escolaridade) e a um nível 3 de formação.  

Como referem alguns autores, estes cursos constituem-se como um novo modelo de 

educação e formação de adultos no nosso país (Ávila, 2008; Loureiro, 2009b). Em termos 

de organização curricular podemos distinguir, como elementos inovadores, cinco aspectos 

principais. Apesar de a formação de base e a formação profissionalizante assentarem em 

concepções curriculares diferentes, a primeira na lógica das competências e a segunda na 

lógica das unidades capitalizáveis do Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

pretende-se que exista uma efectiva articulação entre as duas, evitando, desta forma, a 

separação tradicional que tem existido entre educação escolar e formação profissional 

(Rothes, 2009). 

O facto de a construção curricular, referente à formação escolar, se basear, não no 

modelo disciplinar, mas num referencial de competências-chave estruturadas em diferentes 

áreas de competência a atingir ou a desenvolver, que são transversalmente organizadas e 

articuladas por temas de vida relevantes para os adultos em formação, é o segundo aspecto a 

salientar (Ávila, 2008).  

Uma das maiores inovações destes cursos está no facto de a sua organização curricular 

ser flexível ao ponto de possibilitar que os adultos, após um processo prévio de 

reconhecimento, validação e certificação de competências – assente na metodologia de 
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balanço de competências – possam realizar itinerários diferenciados nos cursos de acordo 

com as competências que lhe foram reconhecidas (Portaria n.º 230/2008, de 7 de Março).  

Outro dos pontos inovadores destes cursos está na responsabilização de cada equipa 

pedagógica pela construção do plano curricular de cada curso pelo qual é responsável. Como 

refere Rothes (2009: 307), cada equipa deve construir o plano curricular «em torno das duas 

componentes e das diferentes áreas de competências-chave com o suporte de temáticas 

transversais – os Temas de Vida (TV) -, que assegurem a coerência e a relevância do 

projecto formativo».     

Há ainda a possibilidade de se fazer uma gestão local do currículo. Isto é, se a entidade 

formadora de um curso julgar ser pertinente para o grupo de formandos pode substituir, após 

a devida autorização, «uma das unidades em que se encontra estruturado o curso por outra 

equivalente que se revele mais adequada ao contexto ou à natureza da área profissional» 

(Portaria n.º230/2008, de 7 de Março).    

 

3. Os públicos 

Os públicos que têm sido objecto de estudo da sociologia da educação, de forma 

preferencial, são as crianças, os adolescentes e os jovens. Os adultos que frequentam as 

diversas ofertas educativas, quer escolares quer extra-escolares são muito menos estudados. 

No entanto, e mais que não seja pela crescente adesão destes a essas ofertas, eles deveriam 

ser objecto de uma atenção maior. Só para dar um exemplo desta procura crescente, desde 

que foram criados até 2009 tinham sido já mais de 750 mil os adultos a procurarem os CNO 

no nosso país (Gaspar, Milagre e Lima, 2009). 

Quem são os adultos que procuram a educação e a formação? Que tipos de ofertas são 

mais procuradas? Estes novos públicos, que têm chegado às novas possibilidades educativas 

existentes no nosso país (cursos EFA…), têm características diferentes das dos que ao longo 

dos anos têm procurado as ofertas tradicionais (ensino recorrente)? Porque razões procuram 

tais ofertas e quais são as suas expectativas relativamente aos efeitos da certificação 

proveniente delas? 

Estas são apenas algumas questões que julgamos serem pertinentes, das quais algumas 

se enquadram dentro das preocupações da sociologia da educação. Efectivamente, a procura 

realizada terá alguma coisa a ver com a ideia do credencialismo? Ou seja, com a ideia de 

valor de troca no mercado de trabalho de um certificado, como ocorreu e continua a ocorrer 

relativamente aos certificados escolares? As pessoas que procuram estas novas ofertas 

esperam através delas melhorar a sua condição social? Ou seja, esperam que elas contribuam 

para a sua ascensão social? Ou grande parte destes adultos frequenta a educação e formação 

fruto de uma política que tem ligado educação e assistência social? Posto de outra forma, 

quem vai aos cursos vai porque quer ou porque se não for perde os rendimentos provenientes 

da assistência social? 
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Existem já estudos sobre algumas destas problemáticas. Vários estudos acerca dos 

efeitos sociais da educação de adultos concluem que ela contribui frequentemente, ao 

contrário do que seria de esperar, para a reprodução social (Jarvis, 1989, 1997; Rubenson, 

1989; Llavador e Llavador, 1996; Cabo, 2000). Dubar e Gadéa (2001:151,155), referindo-se 

ao caso francês e aos efeitos da formação contínua em termos de mobilidade social, 

confirmam esta ideia: «Como na escola, a formação contínua veicula desigualdades sociais e 

relações de dominação que reproduzem o capital cultural herdado e transformam-no em 

méritos individuais justificando a hierarquia das posições sociais e profissionais (…). A 

esperança de uma compensação das desigualdades escolares nunca se realizou 

verdadeiramente no contexto da formação pós-escolar francesa». E entre nós, quais serão os 

efeitos das recentes ofertas educativas e sua certificação em termos de ascensão social?  

 

4. A escola como novo território educativo 

O próprio território/agente educativo escola se vem redefinindo à luz de parte desta 

mesma oferta educativa no campo da educação de adultos. Procurar ver o que mudou em 

face disto e como tais mudanças alteram as rotinas da escola, constituem-se, na nossa 

perspectiva, como novas questões a serem estudadas pela sociologia da educação. 

De forma mais concreta, como se têm organizado as escolas para dar resposta a esta 

nova realidade? Estão os professores preparados para trabalhar com estes novos públicos? 

Que dificuldades surgem na relação pedagógica/andragógica? Estas novas ofertas alteram a 

sua forma de trabalhar? Promove o trabalho em equipa? Os professores vêem estas novas 

actividades como parte da construção da sua identidade profissional ou, pelo contrário, 

vêem-nas como uma imposição com as quais não se identificam? 

  

Breve nota final 

Estas são algumas questões a que, na nossa perspectiva, a sociologia da educação deve 

procurar dar resposta de forma mais intensa. Não deve continuar a não dar importância a 

estes novos contextos e actores. Tal não significa a defesa do abandono do estudo da escola, 

muito pelo contrário. Como dissemos acima, ela constitui-se inclusive como um novo 

território educativo em surgimento e a necessitar de ser “de novo” estudada.  
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Educação informal intergeracional: o caso da transmissão dos 
usos e costumes da Medicina Popular 

 
Aurora Paixão (Agrupamento Vertical de Escolas de Ferreira do Alentejo)  

Sandra Saúde (ESE - Instituto Politécnico de Beja) 

 

Resumo 

Na lógica da exploração da “territorialidade” do processo educativo, 

pretendem-se apresentar os resultados de um trabalho de investigação que, 

baseado no estudo de seis casos em duas zonas distintas do país, Beira Alta e 

Baixo Alentejo, procurou explorar as dinâmicas subjacentes à educação 

informal e à forma como esta é transmitida de geração em geração. 

A partir do exemplo dos hábitos e mezinhas típicos da medicina popular 

procedeu-se à exploração de 6 histórias de vida que nos ajudaram a situar e a 

compreender as características do processo educativo intergeracional.  

Em campo profundamente influenciado pela matriz cultural e religiosa, a 

interpretação das formas e dos rituais de passagem, entre gerações, dos 

conhecimentos e das práticas ao nível da medicina popular ajudam-nos a 

comprovar o carácter situacional e funcional do acto educativo, mesmo que o 

informal. Utilizando a oralidade, a demonstração e, nalguns casos, mais raros, 

o registo escrito, os mais velhos procuram junto dos mais novos (nos que 

confiam e acreditam e já experienciaram) garantir, mesmo que de forma 

quase secreta, preservar “o legado”, “o dom” que “.. não se ensina nas 

escolas mas que pode ser aprendido, desde que se sigam bem as regras”. O 

passar e a apropriação da mensagem e do ensinamento (da benzedura, da 

mezinha..) é um acto de partilha e de enriquecimento que só se faz mediante 

prévia comunhão de representações e interesses. Resulta de um processo de 

entendimento, baseado na exemplificação e na demonstração em que a cadeia 

geracional de conhecimento depende estruturalmente em grande parte do 

respeito garantido ao aprendido.  
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Introdução 

Vivemos numa sociedade da aparência, do culto da beleza, do engrandecimento do 

aspecto físico em que se tenta sempre parecer mais jovem do que o que se é. O homem 

medieval receava a velhice e tentava travar o processo de envelhecimento através da 

ciência. Actualmente, o homem moderno tenta escapar à velhice cuidando da sua aparência 

física e recorrendo a tratamentos estéticos. 

Parece que teimamos em esquecer que para envelhecer basta viver. Porque somos 

seres racionais e relacionais por excelência, o que importa é viver a vida de forma completa 

e íntegra, em comunhão saudável com todos aqueles que nos rodeiam e com quem trocamos 

formas de estar e de sentir, experiências e conhecimentos a todos os níveis.  

Esses conhecimentos podem ser formais, porque adquiridos numa instituição escolar; 

não-formais, de carácter voluntário, com concepções e metodologias diferentes das que são 

utilizadas nas escolas; e ainda informais, quando são adquiridos na “escola da vida”, de 

forma não intencional. 

Esta educação informal não se realiza através de objectivos claros de aprendizagem, 

mas reflecte-se em tudo, na nossa maneira de estar, de ser, de sentir, de enfrentar as 

adversidades da vida. É uma aprendizagem que é contínua, permanente, adquirida ao longo da 

vida e para a vida e são os adultos aqueles, que pelos anos de vida experienciados, mais 

“bagagem” têm a este nível, mais têm para transmitir, para ensinar, sobretudo às gerações 

mais novas. 

Referimo-nos a toda uma herança cultural significativa adquirida através dos 

“antigos”, muitos dos quais já partiram, mas que deixaram na memória de toda uma 

população sénior experiências, práticas, valores, características… que em muito contribuem 

para o exercício de determinadas funções e para o viver da sua própria existência e 

determinam as comunicações travadas no quotidiano, a todos os níveis e dimensões. 

Inseridos num determinado grupo social, em interacção cultural e social com os outros, 

grande parte da população sénior, residente sobretudo nos pequenos aglomerados rurais, vive 

a dicotomia sagrado / profano de forma particular e recorre-se dela para curar os seus males, 

os problemas de saúde que os afligem, sem que para isso recorram à medicina convencional. 

Trata-se da chamada medicina popular, transmitida de geração em geração, que 

recorre a práticas sagradas, como rezas, novenas, o uso do terço e a cruz do rosário, assim 

como à fé na trindade de Deus (Pai, Filho e Espírito Santo), em sintonia perfeita com o 

profano. Isto porque se, por um lado, seguem os ensinamentos da igreja e respeitam-nos 

cegamente, por outro, respeitam aquilo que lhes foi transmitido pelos seus antepassados de 

forma incontestável, e recorrem a plantas, a chás, a pedras de sal, a azeite, a novelos de lã, 

ao pêlo, penas e sangue de animais, entre muitas outras coisas, para pôr em práticas as suas 

benzeduras, as suas mezinhas, oscilando claramente entre o sagrado e o profano. 

Este foi precisamente o cerne da nossa investigação: a transmissão intergeracional de 

conhecimentos informais ao nível da medicina popular. 
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Propusemo-nos, portanto, respondera uma questão que constituiu a pedra lapidar para 

o início do nosso estudo: “De que forma os hábitos e mezinhas típicos da medicina popular 

veiculados pela população sénior influenciam, os comportamentos, as representações e as 

atitudes, de jovens e adultos?”.  

Com esta questão, era nosso intuito averiguar até que ponto a população sénior, 

conhecedora de determinados hábitos e mezinhas típicos da medicina popular, influencia a 

nível comportamental os mais jovens, não só ao nível das atitudes, das acções, mas também 

a nível das suas representações, isto é, o que pensam sobre o assunto. Por outras palavras, o 

centro do estudo esteve nas relações e consequente transmissão de conhecimentos de 

geração em geração, dinamizada pelas gerações mais velhas: conhecimentos esses que 

envolvem a relação com o Sagrado e o Profano e com a própria medicina popular. 

 

1. Enquadramento Metodológico 

1.1. Selecção dos informantes privilegiados  

Havia que seleccionar cuidadosamente os entrevistados com vista à obtenção de 

informações precisas e relevantes para o estudo. Daí a formação de dois grupos bem 

distintos, com critérios também eles bem específicos. Vejamos para tal as informações 

contidas no quadro a seguir apresentado: 

Quadro I – Grupo de Informantes 

1º Grupo de informantes 2º Grupo de informantes 
• Fazer parte da população sénior, com mais de 70 

anos 

• Habitar em pontos diferentes do país 
• Ser portador de determinados conhecimentos 

populares observados ou passados de geração em 
geração através da educação informal ou baseados 
em imitação ou experiência pessoal; 

• Possuir conhecimentos a nível da medicina 
popular, ou seja, saber fazer mezinhas, rezas, entre 
outras coisas, que curam as pessoas de 
determinados males 

• Ter vivenciado algumas experiências práticas 

• Pertencer a uma geração mais 
jovem que o 1º grupo 

• Viver no mesmo local que os 
mesmos 

• Manter laços familiares ou 
afectivos com um dos sujeitos 
pertencentes ao 1º grupo 

• Possuir ou não conhecimentos 
informais adquiridos com os 
idosos mencionados ou com 
outros  

• Ter vivenciado ou não 
algumas experiências práticas 

 
 
 
 
1.2. Tipo de Estudo  

O presente trabalho de investigação, desenvolvido na área da Educação e Formação de 

Adultos, sustentou-se no estudo de seis casos, o qual representa um método de investigação 

relevante, sobretudo porque assenta numa pesquisa intensiva e aprofundada de um 

determinado objecto de estudo, que se encontra extremamente bem definido e que visa 

compreender a singularidade e globalidade do caso em simultâneo. 
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Com base na problemática apresentada, o corpo do nosso trabalho é constituído por 

três partes: uma primeira parte, respeitante ao enquadramento teórico, onde procedemos a 

uma aproximação conceptual à problemática em estudo; uma segunda parte relativa ao 

estudo empírico, envolvendo a concepção e a testagem de instrumentos de recolha de dados 

e a realização de entrevistas semi-estruturadas no terreno, em duas localidades de diferentes 

pontos do país (Beira Alta e Baixo Alentejo); e ainda a terceira e última parte, relativa à 

análise e discussão da informação recolhida, para o que foram elaboradas grelhas de análise 

de conteúdo contendo, de forma esquematizada, a informação mais relevante para o estudo. 

Com as Grelhas de Análise de Conteúdo pretendeu-se não só sintetizar informação, mas 

também estabelecer, quer uma análise individual, quer comparativa da informação recolhida 

relevante para o nosso estudo.  

As entrevistas semi-estruturadas, a que nos referimos anteriormente, foram realizadas 

a partir de um guião, previamente formulado, que teve em conta algumas dimensões e sub-

dimensões. Vejamos as informações que constam do quadro que a seguir se apresenta e que 

foram relevantes para o planeamento do nosso estudo: 

 

Quadro II – Dimensões e Sub-dimensões 

Entrevista  
Dimensões Sub-dimensões 

A. Perfil Individual ▪ Características sócio-biográficas 
B. A Utilização da Medicina Popular 

 

▪ Com Aprendeu 
▪ Importância Atribuída 
▪ Experiências / Práticas 

C. A Transmissão da Experiência / Sabedoria ▪ Destinatários / Quem: Como 
▪ A Importância / Valor Atribuído pelos outros 

 

As dimensões apresentadas justificam a questão de partida, na medida em que em 

ambos os casos foram tidas em conta determinadas características relacionadas com a 

individualidade dos entrevistados: tinham que pertencer a uma determinada faixa etária 

(população idosa / jovens ou adultos, consoante o caso).  

Além disso, era ainda importante colocar questões do ponto de vista relacional, isto 

porque só consegue influenciar, ensinar, transmitir conhecimentos quem se relaciona com 

o(s) outro(s), quer seja no seio familiar quer na comunidade onde está inserido. Dado que 

foram auscultadas a duas partes intervenientes neste processo de transmissão / aquisição de 

conhecimentos, tentou-se ainda verificar até que ponto esses conhecimentos influenciaram 

familiares e vizinhos a nível das atitudes (acções) e das representações (o que pensam sobre).  

 

2. Os Resultados  

Com a apresentação de uma síntese interpretativa dos resultados obtidos, julgamos 

pertinente dar resposta à questão de partida inicialmente formulada, assim como aos 

objectivos que nos propusemos atingir. 
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Relembrando que a questão de partida inicialmente formulada foi “De que forma os 

hábitos e as mezinhas típicos da medicina popular, veiculados pela população sénior 

influenciam, os comportamentos, as representações e as atitudes, de jovens e adultos?”, foi 

possível chegar a algumas conclusões interessantes. 

Para uma melhor visualização dos elementos contidos nas referidas grelhas, optou-se 

pela elaboração de um quadro com os diferentes entrevistados e respectivos destinatários dos 

seus conhecimentos a nível da medicina popular. 

Podemos, desde logo, facilmente constatar que foram os familiares e vizinhos os 

referenciados como sendo aqueles a quem mais os entrevistados, até à data da entrevista, 

transmitiram os seus conhecimentos.  

 

        Quadro III – Destinatários da Transmissão de Conhecimentos 

A Transmissão da 
Experiência: Destinatários 

   

Entrevistados Familiares Vizinhos  Outros  
E1 A sobrinha 

Gracinda 
A nora 
A filha da E4, sua 
comadre 

Algumas vizinhas   

E2  Algumas vizinhas: D. Lina 
da Fonte, Mª da Lameira e 
outras 

  

E3 As filhas  Uma senhora de 
Lisboa 

 

E4 A sobrinha 
A filha 

   

E5 A cunhada 
A filha 

Uma vizinha   

E6#     
 

 

    De facto, a população sénior, que foi alvo de estudo, com as suas práticas a nível da 

medicina popular, influencia, sem dúvida, as pessoas que a rodeiam a dois níveis: 

 1- das acções; 

2- das representações. 

A nível das acções , constatamos que todos os entrevistados, quer através da 

observação directa, quer através do ensinamento de alguém, quer através da escrita, 

adquiriram e transmitiram conhecimentos informais a nível da medicina popular#.  

Sendo detentores de um conhecimento considerado por muitos quase “milagroso”, 

com resultados bastante positivos a nível da cura de diferentes males, os entrevistados são 

unânimes em considerar que esta é uma prática a seguir pelas gerações mais novas e não deve, 

de forma alguma, cair no esquecimento, pois “o saber nunca ocupou lugar, tudo é bom 

saber” (E1), “tudo é bom aprender” (E2) e “é bom que cá fique sempre alguém para 

ajudar os outros, isto não pode nem deve morrer…” (E1).  
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Pode-se, portanto, inferir deste discurso a necessidade de não deixar cair no 

esquecimento conhecimentos informais, até à data, transmissíveis de geração em geração, 

mas que têm vindo a perder a sua importância com o evoluir da medicina convencional e 

com o crescente desinteresse manifestado pelas gerações mais novas, isto para grande 

desagrado de alguns entrevistados: “os mais novos, já não usam, já nem querem crer em 

nada destas coisas” (E1); “o pior vai ser quando a velhada, que sabe estas coisas, morrer 

toda”, “a malta jovem interessa-se pouco por estas coisas…” (E2).  

Na verdade, podemos constatar que as gerações mais novas actualmente deixam o 

núcleo familiar muito cedo, em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, 

as famílias dispersam-se e os conhecimentos informais transmissíveis de pais para filhos 

diluem-se no espaço e no tempo. Atente-se que só a E2 e E3 residem com um dos seus filhos, 

todos os outros descendentes mencionados residem ou em aldeias próximas (caso de alguns 

filhos da E2) ou em grandes aglomerados – como Lisboa, Porto, Braga, Setúbal, Algarve – 

ou então simplesmente emigram (E3). Refira-se ainda, a título de curiosidade, a E4, a qual 

residiu alguns anos em Angola e depois em Lisboa, mas sempre se fez acompanhar da sua 

mãe – “viveu sempre comigo até morrer” – e chega a constatar durante a entrevista a falta 

que a mãe lhe fez quando morreu, a nível da medicina popular: “Quando morreu é que senti 

a sua falta (…) Estava muitas vezes doente e não sabia a quem recorrer, já não a tinha a 

ela, não é.” 

Estamos, portanto, perante situações concretas para as quais os entrevistados estão 

atentos e contra as quais tentam lutar, daí muitos entrevistados referirem que ensinam os 

descendentes via telefone ou então dizem presencialmente para estes escreverem e poderem 

utilizar quando necessitam de ajuda a este nível (E1, E3, E4 e E5). 

Quanto existem elementos, junto das gerações mais novas, que manifestam interesse 

pela aprendizagem destas práticas, é de destacar a forte incidência do sexo feminino, quer 

pelo contacto mais próximo e frequente com o lar, quer pelo interesse incutido desde muito 

cedo pelos sujeitos transmissores: “As mulheres têm paciência para estas coisa, estão em 

casa, gostam de falar umas com as outras, gostam de saber, alembram-se destas coisas 

todas.” (E6). 

Os poucos vizinhos e amigos que ficam nas aldeias – porque “uns têm morrido, outros 

têm abalado” (E2) – esses sim parecem teimar em não deixar cair no esquecimento estas 

práticas. Quase sempre num espírito de entreajuda e comunhão, tentam aprender uns com os 

outros e sempre que lhes é pedido não têm problemas em ensinar: “Os vizinhos costumam-

me procurar para me pedirem estas coisas e também já ensinei muitos, quando eles pedem 

que lhes ensine…” (E1); “Eu gosto de ensinar e também gosto de aprender” (E4). Isto 

apesar de terem sido mencionadas algumas pessoas que gostaram de aprender mas que não 

gostam de ensinar, uma vez que fazem desta prática um negócio. 

A nível das representações , é de referir que todos os entrevistados revelam grande 

respeito por estas práticas e pela população sénior, normalmente a grande detentora destes 
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conhecimentos informais: “eu até respeito” (E6). Os jovens e adultos, mesmo os não 

praticantes, observam com curiosidade os efeitos positivos das práticas aplicadas e quando 

necessitam ficam verdadeiramente satisfeitos, ao ponto de não saberem como agradecer: “a 

rapariga nem sabia como me agradecer. Disse-me que era uma santa!” (E3); “Aquela 

mulherzinha nunca de havia de morrer que me tem feito muito bem” (E2).  

Outros, mais cépticos, procuram a ajuda destas pessoas apenas “quando chegam ao 

acto de desespero” (E3) e acabam por ficar não só contentes como muito espantados com 

as melhoras alcançadas através da medicina popular: “a mulher ficou toda contente e 

admirada com as melhoras” (E3). 

É claro que existem sempre pessoas que interpretam mal estas práticas, como aliás foi 

bem frisado pela E1, pois se por um lado muitas pessoas as consideram “santas” e acham 

que fazem “milagres”, outras chegam a chamá-las de “bruxas”: “não gosto que me 

chamem de bruxa”, adverte a E1. 

   Expostas as respostas para a questão de partida, conseguidas junto dos entrevistados, 

foram ainda alcançados os objectivos iniciais que nos propusemos alcançar: 

• Averiguar de que forma os idosos, através da sua Educação Informal, 

influenciam os comportamentos dos mais novos, a partir do exemplo dos hábitos e 

mezinhas típicos da medicina popular; 

• Identificar o papel e a importância da Educação Informal nas relações 

intergeracionais. 

   Ora, sendo a Educação Informal adquirida ocasionalmente, de forma acidental, em 

diversos contextos informais, na referida “escola da vida”, parece-nos pertinente realçar 

que a população sénior não só influencia os comportamentos das gerações mais novas, como 

assume um papel crucial a nível das relações intergeracionais, isto no que diz respeito não só 

à medicina popular, mas também em relação a outros assuntos, como é o caso dos contos 

tradicionais, de episódios verídicos relacionados com as suas vidas, de provérbios, 

lengalengas, entre muitos outros. 

   Enfim, o simples facto de termos uma avó que transmitiu à filha que, por sua vez, 

transmitiu à neta e esta está já a aplicar ao bisneto(a), faz com que, dentro desta cadeia 

geracional, o idoso seja considerado uma peça fundamental a nível da educação informal, 

indispensável para fazer a “ponte”, o elo de ligação, entre aquilo que os “mais antigos” 

diziam e faziam e as gerações mais jovens.  

    Relembre-se que os entrevistados fazem quase todos referência a pessoas que já 

“morreram” e com quem aprenderam alguma coisa a nível da medicina popular, como se 

fossem agora eles os herdeiros, os escolhidos, com uma importante missão, não deixar cair 

no esquecimento os ensinamentos que lhes foram transmitidos, daí a necessidade que alguns 

entrevistados manifestam em relação à sua perpetuação através da escrita: “Mas eu, nunca 

escrevi nada, alguma coisa ficou e lembra-me, outras esqueci…” (E4). 
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    Além disso, é importantíssimo que as gerações mais novas se apercebam que não é 

apenas a educação formal, adquirida nas diversas instituições escolares e espalhadas por 

inúmeros pontos do país, que deve ser ensinada e preservada, pois, por vezes, mais 

importante que saber ler e escrever, é saber lidar com as adversidades da vida, de forma 

integra, humana, com valores e princípios quase sempre adquiridos informalmente, no 

contacto com avós, pais, amigos, vizinhos e outros.  

Para termos uma ideia da variedade de benzeduras que existem e do vasto leque de 

conhecimentos que as entrevistadas possuem nesta área, julgamos importante referir alguns 

dos males para os quais existem (e elas sabem) benzeduras (termo utilizado no sul do país) ou 

atalha-se (termo utilizado no norte do país):  

 

► a zona – “Eu fui uma vez à minha sobrinha Gracinda e ela estava metida na cama 

com a zona, disse que foi ao médico, mas não tinha melhoras e eu disse-lhe “Atão vai 

buscar a faca que eu vou-te atalhar.” (E1);  

► o mal da pele (atalhar ou benzer ao bicho, porque é bicho que passa pelo corpo 

ou roupa) – “Mostrou-me a mão e estava inchada por aqui cima, aquilo foi cobra, poisou 

a mão conforme andou por aquelas fragas em sítio onde cobra passou e ficou com ela na 

mão. Em três dias também o curei.” (E1); “Eu sei de um padre de aqui perto que já lhe 

atalhei ao bicho, mas ele pediu segredo.” (E3); “Havia uma rapariga lá em Tões que 

andava sempre com a cara cheia e a minha mãe também tem uma aqui ao lado do joelho 

e, volta e meia, lá está ela a coçar (…). Só com aquilo é que ela cura… agora há 

dermatologistas, há essas pomadas e assim, mas nós era com essas ervas e rezas que 

curávamos.” (E3); 

► as impinges – “Esta das impinges eu aprendi com a senhora Micas, uma senhora 

além de Tões que era minha vizinha.” (E3); 

► o mal da inveja ou mau-olhado (defumar) – “Agora já não há nada disso, mas aqui 

em S. Romão eu ainda defumei muitas crianças para irem para a pia também.” (E1); “Eu 

já defumei muitas crianças, os pais pedem-me e crêem nestas coisas e eu faço.” (E3); “Ah! 

também sei curar do mau-olhado (…) Volta e meia, quando a minha comadre anda 

doente, atalha-se para ver se é alguma coisa disso (ela também sabe) e eu às vezes 

também faço o mesmo, parece que me sinto logo melhor, não sei!” (E4);  

► o embaçado (ou mal do estômago) – “Olhe, quando eu via que os meus filhos 

estavam embaçados, quando tinham diarreia, porque, em geral, quando estão embaçados 

têm muita diarreia e vomitam fora, eu tratava-os.” (E3); “Nessa ocasião, pedi-lhe que me 

ensinasse a do embaçado e então aprendi. Depois quando era preciso eu própria fazia…” 

(E4); 

► o bucho encostado – “… isso não será o bucho encostado?”, “Pois, canhando é, mas 

quem sabia era a minha madrinha, mas ela já cá não está.”, e digo “Mas ela não levou a 
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benzedura, se quiserem eu benzo o mocinho.” Olhe benzi-o e aquilo foi velo curar. E a 

depois seja homenzinho, aconteceu-lhe outra vez.” (E2); 

► o mal do pé (estas referem que coseram o pé, porque util izam uma linha e 

agulha) / do peito – “Quando a Birita deu aquele tombo, esteve muito mal e mandou-me 

chamar lá, disse que era o peito aberto. Já tinha cosido o pé, agora o peito não, mas lá o 

cosi, ela diz que se encontrou bem.” (E1); “Para esta benzedura, pega-se num novelo de 

linha, vai-se cosendo com uma agulha e novelo e diz-se…” (E2); 

► dores de barriga – “Quando era preciso, fazia uma benzedurazinhas, benzia-os. 

Quando eram pequenos e vomitavam, andavam mal da barriga, punha uma folhinha de 

couve na barriga untadinha com azeite um bocadinho aquecido ali em cima, não atava, 

vestia-lhes a roupinha e eles ficavam ali aconchegadinhos… apanhava aqui das couves 

das minhas, outras vezes era uma erva que eu tenho aí (…) a quem lhe chamava a erva 

das cinco linhas.” (E2); 

► prisão de ventre dos bebés e crianças – “Quando não fizessem cocó, era um talinho 

aí das malvas, untava com azeite e punha-lhes no rabinho para fazerem.” (E2); 

► golpe de sol (ou benzedura da calma) – “Houve uma mulherzinha que me benzeu a 

mim, que eu também apanhei um grande golpe de sol e era com um panal enxovalhado a 

nove dobras dobrado…” (E2);  

► zeripela ou zipela – “… sei benzer da zipela… Veio aí uma senhora ali de Mil Fontes 

já duas vezes, que tem ali um café, se tem vindo aqui benzer, dá-lhe aquilo nas pernas e 

tem-se visto à rasca…” (E2); “Ela estava a ensinar a fazer o chá para… curar a zeripela… 

e eu aprendi. E olhe, não é que despois disso já curei uma senhora ali de Fontelo desse 

mal…” (E3); 

► quebranto dos peitos – “…havia que fazer a benzedura do quebranto dos peitos, 

como se faz às mulheres. Atão, nessa, eu aprendi. Pega-se num bocado de árvore de 

carvalho-macho, aquele que dá as maças…” (E5). 

 
Considerações Finais 

Este trabalho de investigação não nos confere a legitimidade de poder generalizar as 

conclusões nele evidenciadas, pois sustenta-se no estudo de apenas 6 casos, associados à 

vivência e características antropológicas de duas aldeias pertencentes a duas regiões distintas 

do país: Beira Alta e Baixo Alentejo. 

Conscientes das limitações do nosso estudo, julgamos, no entanto, ter contribuído 

para um melhor conhecimento do principal objectivo a que nos propusemos, que foi 

compreender a importância da Educação Informal enquanto veículo de influência de 

conhecimentos e de comportamentos entre gerações, a partir do exemplo dos hábitos e das 

mezinhas típicos da medicina popular.  
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O contacto directo com os entrevistados, a observação de algumas práticas, o 

caloroso afecto com que acabamos por ser recebidos, com que nos transmitiram os seus 

conhecimentos e com que relataram experiências das suas vidas, contribuiu, sem dúvida, para 

um conhecimento profundo das realidades vivenciadas.  

Pensamos que este trabalho de investigação é, não só um reflexo da conjugação de 

todos estes factores, como é ainda uma forma de perpetuar e enaltecer os conhecimentos 

informais não só dos casos estudados, mas da população sénior em geral, que, de forma 

modesta (muitos sem saberem ler nem escrever) ainda tem o poder de ensinar, de transmitir 

conhecimentos informais ancestrais, assegurando-lhes a continuidade geracional. 

Pensamos ainda que o nosso estudo constitui um projecto inovador, pois, não só 

estamos perante uma área de estudo relativamente recente, a Educação e Formação de 

Adultos, como também enveredamos por uma temática – a Medicina Popular – nem sempre 

fácil de abordar, pois tratando-se de conhecimentos informais a nível da medicina popular 

dos quais são portadoras um número muito restrito de pessoas, nem sempre existe o à 

vontade desejado para se falar da questão perante estranhos. 

O contacto directo com os nossos entrevistados evidência que é assunto provocador 

de alguma inibição porque têm receio que as intitulem de “bruxas” e só expõem a sua 

sabedoria, os seus conhecimentos informais, depois de compreenderem o propósito da 

entrevista. Pela razão mencionada, foi como se percebe, muito difícil proceder à selecção 

dos respectivos informantes e concretização de algumas entrevistas. 

É ainda de destacar o papel das relações intergeracionais, como forma de manter vivas 

uma série de costumes e tradições. Isto tornou-se evidente com a concretização do nosso 

estudo, sobretudo em matérias relacionadas com o sagrado e o profano, de valor tão 

simbólico em contextos com as características antropológicas e sociológicas como as que 

pertencem os entrevistados. 

O sagrado e o profano ocupam um lugar de destaque nas vidas das gentes, sobretudo 

rurais, na sua mundividência, no seu sistema de valores, hábitos, enfim, na interacção 

cultural e enquanto base de manifestações sociais significativas, como é o caso das mezinhas 

e benzeduras típicas da medicina popular.  

Estas pessoas trocam experiências práticas, conhecimentos informais a nível da 

medicina popular, proporcionando não só uma relação saudável e proveitosa entre eles, um 

convívio salutar, como procedem à junção de saberes ancestrais adquiridos que através da 

igreja quer através dos “antigos”, de forma informal. Na verdade, se por um lado os 

entrevistados recorrem a plantas, a animais e a objectos específicos (práticas profanas), por 

outro lado nunca fazem uma benzedura sem rezar uma oração no fim, fazem o sinal da cruz, 

respeitam as nove vezes, as novenas, e dedicam-nas a santos específicos (práticas sagradas).  

Este trabalho de investigação contribuiu, portanto, para percebermos que os domínios 

do sagrado e do profano, a nível da medicina popular, raramente entram em contradição, 

pelo contrário, complementam-se numa relação baseada em intercâmbios, numa lógica de 
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junção de saberes, constituindo o tema por excelência para a concretização de uma série de 

relações intergeracionais.  

Por fim, é de realçar ainda que o presente estudo procurou contribuir para a 

construção de indicadores de aferição da forma como se processa e como se caracteriza a 

educação informal de adultos, circunscrita à dimensão das mezinhas e benzeduras típicas da 

medicina popular. Neste domínio das aprendizagens informais, as respostas obtidas reforçam 

a ideia de que a sua importância e efeito é mais que evidente.  

A educação informal é umas das dimensões contempladas na Educação e Formação de 

Adultos, e, a par com a educação formal e não-formal, contribui para a construção da 

personalidade e da identidade pessoais. Por exemplo, aprendemos na escola a ler e a escrever, 

mas é sobretudo com os nossos pais, em contextos informais, que aprendemos a respeitar, a 

obedecer, a ouvir… os dois tipos de educação complementam-se. 

A nível da medicina popular, a educação informal ocupa, por si só, um lugar de 

destaque, pois como evidencia o nosso estudo, grande parte dos praticantes não precisa de 

recorrer a conhecimentos de outro nível (formal ou não-informal) para atingir os objectivos 

para que foram ensinados: curar os males dos outros e praticar o bem. Bastou o contacto 

frequente com aqueles que os rodeiam (familiares, vizinhos e amigos) e com alguns dos seus 

antepassados para que essas aprendizagens fossem concretizadas e perpetuadas. 

Conscientes de que a educação informal a nível da medicina popular nem sempre é 

devidamente contemplada na Área da Educação e Formação de Adultos, foi nosso propósito, 

com a realização deste trabalho de investigação, não só apelar para o seu não esquecimento 

e sua devida inserção nesta área, como provar que efectivamente os nossos antepassados 

detinham conhecimentos informais preciosos que continuam, de uma forma geral, a ser 

transmitidos e praticados pelas gerações descendentes, resistindo assim aos tempos 

modernos. 

Foram os “antigos” que ensinaram os idosos, os quais, por sua vez, ensinaram e 

continuam a ensinar adultos e jovens, familiares, vizinhos e amigos… é uma cadeia 

geracional com reflexos positivos a nível da Educação de Adultos, produtora e geradora de 

conhecimentos informais, com um objectivo muito concreto, aliás mencionado por um dos 

entrevistados: “isto não pode nem deve morrer, é bom que cá fique sempre alguém para 

ajudar os outros”. 
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Torres Novas. Território Educativo. Território Educador. 
Experiências de intervenção local em Educação. 

 

Jorge Salgado Simões (Câmara Municipal de Torres Novas)1 

 

Resumo 

Com a presente comunicação pretende-se debater a intervenção local em 

educação, a partir da dialéctica de construção do território educativo e do 

território educador. Para tal, parte-se das experiências do município de Torres 

Novas e da sua intervenção na área da educação, na perspectiva dos 

equipamento e ofertas educativas disponibilizadas, mas também em 

consonância com a construção de um território centrado no desenvolvimento 

integral dos seus cidadãos, em linha com os princípios da Carta das Cidades 

Educadoras. 

Entre as preocupações que se colocam actualmente à gestão municipal, e que 

estão na base da participação de Torres Novas no movimento das cidades 

educadoras, destaque para as questões da participação, da identificação e da 

mobilização dos cidadãos para as questões colectivas, entre outros problemas 

dos espaços urbanos na actualidade, como a fragmentação social, as questões 

ambientais e de ordenamento do território, ou a conservação e divulgação do 

património cultural. 

Algumas das respostas para as questões identificadas são experimentadas com 

o desenvolvimento de projectos municipais na área da educação formal e 

informal, nomeadamente: um plano de reconversão de todo o edificado ao 

nível da educação pré-escolar e do 1.° ciclo, e respectivo apetrechamento, um 

projecto de actividades de enriquecimento curricular com preocupações de 

qualificação das aprendizagens, em condições de igualdade e de partilha de 

equipamentos públicos entre a comunidade escolar; a realização de uma feira 

do ambiente com o envolvimento de vários actores locais e nacionais a actuar 

na área; ou ainda a estruturação de actividades e serviços educativos em 

equipamentos culturais da cidade, como o museu, a biblioteca ou o teatro 

municipal, reconhecendo as potencialidades educadoras da cultura e do 

património local. 

Potencialidades, virtudes, limitações e constrangimentos da intervenção 

municipal na área da educação: o dia-a-dia e o devir na construção de um 

território simultaneamente educativo e educador em Torres Novas. 

                                                        
1 Director do Departamento de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Torres Novas, Geógrafo, Mestre em 
Sociologia – Cidades e Culturas Urbanas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
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Em Portugal, os últimos anos têm sido marcados por uma crescente intervenção 

municipal na área da educação, decorrente não só da transferência de competências da 

administração central mas também da assumpção, por parte dos municípios portugueses, que 

este é, de facto, um interesse próprio das suas populações, cabendo-lhes, por isso mesmo, um 

legítimo e decisivo papel em prol da qualificação e desenvolvimento do território. A partir 

da experiência do Município de Torres Novas, a presente comunicação pretende contribuir 

para o debate sobre estes novos territórios e agentes educativos, revelando oportunidades, 

constrangimentos e perspectivas evolutivas com que se confronta, quotidianamente, a 

gestão da educação à escala local.  

 

1. Enquadramento 

Torres Novas é, à escala nacional, um município de média dimensão, com cerca de 

270 km2 e 37.000 habitantes, localizado no norte do Distrito de Santarém e dotado de 

importantes infra-estruturas de acessibilidades, nomeadamente pelo atravessamento do 

território municipal pela A1 e nó de ligação à A23, assim como pela Linha do Norte e 

proximidade ao nó ferroviário do Entroncamento.  

A cidade de Torres Novas é o principal centro urbano, onde reside praticamente 

metade da população do concelho e se localizam os principais equipamentos e serviços de 

apoio. Contudo, o concelho tem também uma importante área rural, com um amplo 

conjunto de aglomerados correspondentes a uma área de povoamento mais disperso a norte, 

entre a Serra de Aire e as colinas calcárias que marcam a paisagem até à cidade de Torres 

Novas, e a área mais plana que se desenvolve a sul, nas várzeas e terraços aluviais do Rio 

Almonda, principal linha de água do concelho e afluente da margem direita do Rio Tejo.    

Com este enquadramento territorial, o concelho apresenta dinâmicas sociais alinhadas 

com os principais indicadores nacionais: tendência de concentração urbana da população; 

despovoamento e maior preponderância de população idosa no espaço rural; população 

ocupada maioritariamente na área dos serviços após um passado de forte presença industrial; 

crescentes qualificações académicas; e níveis de desemprego relativamente reduzidos quando 

enquadrados numa sub-região homogénea de proximidade, em que Torres Novas assume um 

papel estruturante e de que também fazem parte os municípios de Alcanena, 

Entroncamento, Vila Nova da Barquinha, Golegã e Chamusca.        

Em referência ao território e principais tendências apresentadas, note-se um mapa 

educativo com a presença de numerosos estabelecimentos de educação e ensino da rede 

pública (pré-escolar e 1.º ciclo), necessariamente de pequena dimensão e de tipologia 

semelhante ao que sucede na generalidade do país, por influência do regime anterior à 

revolução democrática. Três estabelecimentos com 2.º ciclo, quatro com 3.º ciclo e dois com 

ensino secundário, completam a oferta escolar da rede pública do concelho, havendo ainda a 

assinalar uma presença significativa de oferta particular ao nível da educação pré-escolar, um 
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estabelecimento de ensino secundário (escola profissional) e um estabelecimento de ensino 

superior com cursos na área de formação de profissionais de educação (escola superior de 

educação).   

Foi neste contexto que, sobretudo ao longo das últimas duas décadas, se estruturaram 

os serviços municipais de educação, numa primeira fase muito focalizados no 

desenvolvimento das primeiras competências no âmbito da acção social escolar, transportes 

escolares, edifícios e equipamentos de apoio, emergindo depois as preocupações de 

planeamento, com a elaboração da primeira carta escolar ainda na década de 90 e a primeira 

carta educativa já no início da década seguinte (2003). Paralelamente, saliente-se que 

durante este período o município encetou diversas actividades e projectos, por iniciativa 

própria e em colaboração com os estabelecimentos de ensino, de promoção da qualificação 

das primeiras aprendizagens, formais e informais, por exemplo ao nível das expressões, da 

natação, da promoção do ensino experimental das ciências ou do apetrechamento 

informático das escolas.    

 

II. Intervenção actual 

Chegados à actualidade, podemos exemplificar a intervenção local em educação do 

município de Torres Novas, estruturada a partir do Departamento de Educação e Cultura, em 

três campos distintos: o escolar, o educativo e o educador; em correspondência com o 

conjunto de competências que legalmente lhe estão atribuídas, mas também em linha com a 

estratégia de desenvolvimento local adoptada pelo executivo, que procura mobilizar a 

educação e a cultura em geral como factores de qualificação e competitividade territorial.  

 

II.1 A intervenção escolar 

Promover a construção de um território educativo de excelência inclui, em si mesmo, 

várias intervenções, desde logo, no próprio espaço da escola, através da renovação do 

parque escolar. Concretizando o definido na sua carta educativa, o município encetou um 

programa de total renovação dos equipamentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo, que 

possibilitará substituir os numerosos, pequenos e desactualizados equipamentos, por um 

conjunto de centros escolares distribuídos pelo território. 

Ao nível do programa de espaços e para além das salas de aula do 1.º Ciclo e salas de 

actividades da Educação Pré-escolar, os projectos incluem a criação de salas de ciências, salas 

de informática, espaços para expressões e prática desportiva, bibliotecas, ou seja, 

equipamentos destinados à qualificação das aprendizagens e ao contexto de aplicação do 

conceito de escola a tempo inteiro, visando actividades curriculares e extra-curriculares. 

Para além destes espaços, os centros escolares serão dotados de sala e gabinete de trabalho de 

professores, refeitório e ginásio, ficando todo o conjunto enquadrado por espaços exteriores 

devidamente apetrechados, procurando uma dupla vertente de ocupação de tempos lúdicos 
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com o próprio desenvolvimento de aprendizagens significativas, nomeadamente através de 

uma área de jogos e da instalação de uma horta pedagógica.  

Os novos equipamentos são integralmente acessíveis a alunos e cidadãos com 

necessidades especiais de mobilidade, procurando-se, através de uma exposição solar 

favorável, combinar as fontes energéticas convencionais com a adopção de fontes de 

energia renovável. Os projectos incluem uma preocupação com a necessidade de abertura dos 

espaços à comunidade, que se pode revestir de várias modalidades, em opções que incluam a 

utilização do ginásio, do refeitório e ou da biblioteca.   

O reverso da intervenção prende-se com o afastamento que os alunos ficam das suas 

localidades de origem, em que o fecho da antiga escola parece ser apenas mais um símbolo do 

inexorável processo de encerramento de serviços em espaço rural. Não obstante toda a 

retórica que envolve as discussões sobre o encerramento de escolas de pequena dimensão, é 

convicção do Município que a oferta que se planeia disponibilizar é também uma 

oportunidade de afirmação territorial do espaço rural em que serão edificados.       

Esta é uma profunda transformação que já está a ser concretizada com a abertura do 

primeiro de oito centros, sendo que outros três deverão entrar em funcionamento até 

Setembro de 2011 e os restantes se preveja concluir nos próximos anos lectivos. Mesmo 

com uma importante componente de financiamento europeu, o investimento municipal, no 

todo da intervenção, é extremamente significativo. Mas é igualmente importante o 

expectável retorno no que se refere à qualificação das actividades lectivas no concelho e à 

oferta, em condições de igualdade, de novas oportunidades de desenvolvimento para a 

população e para o território.    

 

 

II.2 A intervenção educativa 

Entre os vários projectos de intervenção educativa desenvolvidos, emerge, com maior 

significado, dada a sua dimensão, investimento e impacto no dia-a-dia do concelho, um 

projecto de desenvolvimento das actividades de enriquecimento curricular que se designou de 

ESCOLA+. De facto, a construção de um novo equipamento desportivo na cidade de Torres 

Novas, o Palácio dos Desportos, e a completa renovação das Piscinas Municipais, 

possibilitaram o desenvolvimento de um projecto global de promoção das primeiras 

aprendizagens, abrangendo a quase totalidade dos alunos do 1.º Ciclo do concelho de Torres 

Novas.  

No âmbito do programa das Actividades de Enriquecimento Curricular, promovido 

pela administração central, o projecto ESCOLA+ envolve todas as escolas da rede pública de 

Torres Novas, num total de 1300 alunos, de todo o território concelhio, e cerca de 30 

professores, contratados por três entidades locais, um clube desportivo, uma colectividade na 

área da música e uma escola de línguas, parceiros do município. Em implementação desde 

2006, o ESCOLA+ inclui, para todos os alunos, duas deslocações semanais àqueles 
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equipamentos na cidade de Torres Novas, onde têm as suas aulas de actividade física e 

desportiva, em igualdade e condições qualificadas de aprendizagem.  

Nas Piscinas Municipais decorrem as aulas de natação, possibilitando que todos os 

alunos tenham o primeiro contacto com a água e aprendam a nadar logo a partir dos 6 anos. 

No Palácio dos Desportos decorrem as aulas de expressão física e motora, com o 

desenvolvimento de aprendizagens nas diferentes modalidades desportivas; ginástica, futebol, 

basquetebol, andebol, atletismo, etc. Em complemento, todos os alunos têm aulas de inglês 

nestes mesmos espaços, em salas equipadas para o efeito, sendo que, nas escolas, o projecto 

inclui ainda duas aulas de música, por semana.  

A assinalar o final do ano é desenvolvida uma actividade aberta aos pais e 

encarregados de educação, que festeja as aprendizagens desenvolvidas. Também no final de 

cada ano é efectuada uma avaliação junto de alunos e pais, através da aplicação de inquéritos, 

que abordam as questões logísticas, a satisfação perante os espaços, os transportes, as 

actividades desenvolvidas, o relacionamento com os professores e o desempenho dos 

monitores que acompanham os alunos nas deslocações. Os resultados, que têm sido 

extremamente positivos, constam de relatório que é publicado na página internet do 

município, sendo também divulgado pelos restantes intervenientes.  

Assim, na adopção do conceito de escola a tempo inteiro, Torres Novas encetou um 

projecto mais vasto de intervenção, em cooperação com todas as escolas e com 

organizações locais, que permite o desenvolvimento da actividade desportiva, da 

aprendizagem do inglês e da música, com todos os alunos do concelho, em equipamentos 

públicos de qualidade, quebrando as desigualdades e o isolamento que subsistiam, motivados 

pelas diferentes condições de acesso e de dispersão geográfica das escolas do concelho.   

Não obstante, para além do avultado investimento local que acresce à 

comparticipação da administração central, trata-se de uma logística complexa, desde logo 

pela necessidade de ajustar esta metodologia aos horários dos tempos lectivos, assegurando 

uma deslocação bissemanal para 60 turmas. Tendencialmente, com a abertura dos novos 

centros escolares, e porque eles dispõem de equipamentos desportivos qualificados, o 

projecto de actividades de enriquecimento curricular será reformulado, em consonância com 

esta nova realidade.  

   

II.3 A intervenção educadora 

O diálogo entre a intervenção escolar e educativa completa-se com a construção do 

que designamos de território educador, ou seja, a visão do concelho como espaço de 

promoção do desenvolvimento integral dos seus cidadãos, em consonância com os 

princípios da Carta das Cidades Educadoras, subscrita pelo Município de Torres Novas em 

2006.  

Entre as preocupações que se colocam actualmente à gestão municipal, e que estão na 

base da participação de Torres Novas no movimento das cidades educadoras, uma associação 
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internacional que surgiu em 1990 em Barcelona e que junta mais 400 governos locais de 

todos os continentes, destaque para as questões da participação, da identificação e da 

mobilização dos cidadãos para as questões colectivas, entre outros problemas dos espaços 

urbanos na actualidade, como a fragmentação social, as questões ambientais e de 

ordenamento do território, ou a conservação e divulgação do património cultural. 

Algumas das respostas para as questões identificadas são experimentadas com o 

desenvolvimento de projectos municipais na área da educação formal, como os referidos 

anteriormente, de educação informal ou outros não ligados conceptualmente à educação. A 

intervenção educadora é ampla e pode ser concretizada através de acções como:  

 

• Realização de uma feira do ambiente com o envolvimento de vários actores 

locais e nacionais a actuar na área;  

• Estruturação de actividades e serviços educativos em equipamentos culturais 

da cidade, como o museu, a biblioteca ou o teatro municipal;  

• Desenvolvimento de um projecto anual que recria e festeja a história 

medieval do concelho, envolvendo dezenas de figurantes e atraindo 

milhares de visitantes; 

• Envolvimento do município em projectos do programa Aprendizagem ao 

Longo da Vida, da Comissão Europeia; 

• Concretização de uma Biblioteca de Leste, projecto que visa a integração e 

partilha cultural entre comunidades imigrantes e comunidade local, em 

parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian; 

• Parceria, continuada e renovada, com a Associação Bandeira Azul da 

Europa, no âmbito da promoção local do projecto Eco-Escolas;  

• Desenvolvimento de um amplo programa de intervenção cultural na 

Biblioteca Municipal, com actividades continuadas, dirigidas a todos os 

públicos e abordando diversas temáticas, que fazem com o equipamento seja 

reconhecido como Biblioteca Associada da UNESCO;  

• Promoção continuada de actividades de desporto na natureza. 

 

A construção da Cidade Educadora, um território necessariamente utópico criado em 

torno do slogan Cidades Melhores, para um Mundo Melhor!, constrói-se todos os dias, a 

partir destas e outras intervenções que reconhecem as potencialidades educadoras da cultura 

e do património local, mobilizando-as para usufruto de todos os cidadãos.  

 

III. O município e os novos territórios da educação 

Com a apresentação efectuada destes três tipos de intervenção, concluímos sobre a 

existência de um novo actor e território da educação, de âmbito municipal, que se vem 

estruturando nos últimos anos em Torres Novas. Não obstante as especificidades de cada 
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município, observáveis a partir da diversidade e intensidade das intervenções, é 

inquestionável o carácter de transversalidade que esta mudança assume no território 

nacional, correspondendo a uma descentralização que, comparada com os sistemas 

existentes na generalidade dos países europeus, pecará por tardia e, por vezes, ambígua no 

que respeita às fórmulas e princípios de concretização.  

Refeições escolares, transportes escolares, prolongamentos de horários na educação 

pré-escolar, apetrechamento de mobiliário escolar, material didáctico, informática nas 

escolas, estabelecimentos de educação pré-escolar e ensino básico, carta educativa, conselhos 

municipais de educação, actividades de enriquecimento curricular, pessoal não docente, 

conselhos gerais dos agrupamentos e escolas não agrupadas, fruta escolar, etc. No fundo, e 

para além das actividades de carácter mais informal, estamos já perante um amplo conjunto 

de competências locais que surgem, nalguns casos, avulsas e com metodologias de 

desenvolvimento diferenciadas entre o conjunto de organismos da administração central e as 

relações que estabelecem com os municípios. 

Em referência a um quadro de ofertas educativas e curriculares nacionais, será 

importante que se venha a desenvolver, ao nível da educação, uma estrutura de actuação 

municipal regulamentada de forma simples, clara e dotada dos meios financeiros 

correspondentes. Só assim se evitarão as ambiguidades com que a gestão municipal é 

frequentemente confrontada, e se minimizarão as desigualdades que tendem a desenvolver-se 

num quadro de actuação que tanto pode ser marcado por inércias constrangedoras como 

voluntarismos exacerbados, com prejuízos claros numa área decisiva para o 

desenvolvimento do país.     

A actuar no território, perto das pessoas e com uma rede de equipamentos, relações 

institucionais e serviços que podem ser mobilizados a favor de uma oferta educativa 

qualificada, os municípios deverão ser considerados como um actor central do sistema 

educativo português. Contudo, como numa boa representação, este novo papel só vingará se 

o argumento for sólido e a produção for dotada dos instrumentos necessários. Aceitam-se 

inscrições?     
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Aprender com a vida. Retratos e Trajectórias de adultos 
portugueses pouco escolarizados 

 

Alexandra Aníbal (ISCTE, CIES-IUL) 2 

 
 

Resumo 

A comunicação tem por base uma investigação em curso, no âmbito do 

programa de doutoramento em Sociologia do ISCTE. Pretende analisar as 

trajectórias de vida de adultos portugueses pouco escolarizados que tenham 

aderido ao sistema nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (Iniciativa NovasOportunidades).  

1. Introdução 

A presente comunicação tem por objecto uma investigação em curso, no âmbito do 

programa de doutoramento em Sociologia do ISCTE, pelo que a mesma será apresentada 

com os elementos recolhidos e tratados na fase em que se encontra e com a estratégia 

metodológica que se encontra em curso. 

Centrando-se na abordagem sociológica das questões da literacia e da 

educação/formação de adultos em Portugal, será analisada a interligação entre ambas, a 

evolução dos sistemas de educação/formação de adultos em Portugal desde o início do século 

XX e a Iniciativa Novas Oportunidades, baseada no sistema de reconhecimento, validação e 

certificação de competências adquiridas pelos adultos através das suas experiências de vida.  

À questão central da investigação chegou-se pela via da constatação de um paradoxo: 

o sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) destina-se 

a pessoas com competências adquiridas pela experiência de vida mas que não foram 

certificadas oficialmente pelo sistema nacional de ensino. De enorme importância e justiça 

social, o processo RVCC é a resposta mais adequada ao conjunto de pessoas que, tendo tido 

ao longo da vida, experiências, a nível pessoal, formativo, profissional, social que lhes 

permitiram efectuar e desenvolver aprendizagens, mas não será a mais adequada para aqueles 

– muitos, de acordo com os resultados dos estudos sobre literacia – que não desenvolveram, 

nas suas vidas algumas aprendizagens-chave convertíveis em competências. De facto, a 

população portuguesa apresentava, no último estudo comparativo internacional de medição 

directa (IALS, 2000) níveis muito baixos de literacia. 3  

                                                        
2 alexandra.anibal@gmail.com 

3 Encontra-se em curso um novo estudo de âmbito internacional (PIACC), em que Portugal participa e 
cujos resultados permitirão, a partir de 2013, entre outras coisas, aferir o impacto, em termos de 
literacia de todas as medidas implementadas, nos últimos anos, no âmbito da Iniciativa Novas 
Oportunidades.  
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Na investigação em curso pretende-se analisar as trajectórias de vida de adultos 

portugueses pouco escolarizados que tenham aderido ao sistema nacional de RVCC. Julga-se 

que, conhecendo melhor os percursos de vida destes adultos, se consiga aferir da adequação 

ou desadequação do sistema e respectivos referenciais de competências à população 

portuguesa, podendo eventualmente contribuir com algumas pistas para a sua progressiva 

adequação à realidade nacional. 

 

2. Para uma sociologia da educação não escolar  

Partilhamos com Afonso (2005) a opinião deste autor de que “a sociologia da 

educação deve ser sensível, cada vez mais, à emergência e centralidade social de novos 

contextos e processos educativos (informais e não-formais), de modo a dar conta de outras 

formas de educação, formação e aprendizagem, não subordinadas e não subordináveis ao 

paradigma escolar”. O conceito de educação não escolar que utilizaremos é definido e bem 

ilustrado por Afonso (2005) quando esclarece que “o não-escolar tanto pode ocorrer na 

escola como fora da escola, basta que estejamos perante formas de educação e aprendizagem 

que sejam diferentes daquelas em torno das quais se estrutura a escola tradicional. Dito de 

outra maneira, mesmo numa escola tradicional pode haver alguns momentos e espaços de 

educação e aprendizagem (informal e não-formal) que não estejam condicionados pela 

sequencialidade curricular, pela rigidez da programação, pela avaliação em função da 

certificação e da classificação, ou pelas assimetrias nas relações entre professores e alunos, 

apenas para falar em algumas características do paradigma escolar.” 

Ainda, segundo Afonso, “a sociologia da educação não escolar tem vindo a ganhar 

novos impulsos através da análise crítica, mais ampla, das evoluções da educação escolar, 

em alguns casos implicando intencionalmente a reactualização do objecto (tradicional) da 

sociologia da educação e/ou aprofundando os recentes factores de crise da escola e a 

revalorização social dos contextos e processos de aprendizagem informal e não-formal”. É 

hoje inevitável, de acordo com o autor, “considerar os sentidos e significados da formação e 

aprendizagem ao longo da vida tendo, entre outros aspectos, que considerar as suas relações 

e consequências no contexto das chamadas sociedades da aprendizagem e da informação. 

Apesar das políticas oficiais de educação de adultos que, entre nós, continuam a atravessar 

velhos e novos dilemas, reconhecem-se alguns contributos que nos propõem outras formas 

de pensar as questões da educação e do desenvolvimento local e, em alguns casos, que 

enunciam, quer o papel de mediação do local, quer as conexões do local com questões mais 

amplas de ordem cultural, económica e política.” 

A análise das competências de literacia da população portuguesa poderá constituir 

igualmente um dos planos fundamentais de uma sociologia da educação aberta a novos 

desafios. Defende-se aqui que o campo científico da investigação em literacia deve ser parte 
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integrante da investigação em sociologia da educação, na sua faceta não escolar. Este 

posicionamento teórico/epistemológico decorre de aqui se considerar que a aprendizagem ao 

longo da vida, a educação não escolar e a literacia são facetas de um mesmo fenómeno cuja 

investigação pode ser abarcada pelo campo científico da sociologia da educação. A literacia, 

entendida como “as capacidades de processamento de informação escrita na vida 

quotidiana” (Benavente, 1996), resulta da eficácia, em determinados tempos e espaços 

historicamente produzidos, das práticas educativas formais, não formais e informais que 

neles acontecem ou aconteceram. Só se encararmos a sociologia da educação como a 

sociologia da escola é que a literacia não é, evidentemente, apenas um resultado de práticas 

educativas. Mas se, como é aqui o caso,  defendermos o alargamento do conceito de 

educação e do campo científico da sociologia da educação, como o faz Afonso (2005), a 

literacia passa a poder ser encarada como um dos objectos de investigação deste campo de 

investigação sociológica. 

 

3. Educação e literacia – dados comparativos internacionais 

3.1. Educação  

Níveis de escolarização na Europa – algumas pistas a partir do ESS 

Uma caracterização do panorama educativo europeu é-nos proporcionada através de 

algumas das questões do European Social Survey (ESS, 2006). Assim, seleccionámos 

algumas variáveis que permitissem: 1) Posicionar os diferentes países relativamente aos 

níveis de escolaridade dos seus habitantes; 2) Comparar os níveis de escolaridade dos 

inquiridos num determinado país com os níveis de escolaridade dos seus progenitores 

Podemos verificar que Portugal é o país que apresenta uma maior 

percentagem de inquiridos com os níveis mais  baixos de escolaridade (12.8% não 

concluíram o 1º ciclo do ensino básico, em contraste com a média europeia de 3%; 46%  

têm apenas o 1º e o 2º ciclo do ensino básico, em contraste com a média europeia de 9%). 

Seguem-se Espanha, Eslovénia e Bélgica. Com um maior número de pessoas possuidoras de 

elevados graus de habilitações estão a Suécia e a Noruega. A França é, no entanto, o país que 

apresenta uma maior percentagem de indivíduos com grau de habilitações pós-licenciatura 

(5.2%).  

Portugal apresenta uma percentagem um pouco menos constrangedora de 

indivíduos possuidores de um diploma de ensino superior, ao nível da 

licenciatura (mas de apenas 9.3% para uma média europeia de 21.6%). 

Se analisarmos o grau de escolaridade das mães e dos pais dos inquiridos portugueses, 

encontramos um país ainda muito mais atrasado, em termos educativos, relativamente aos 

dos progenitores dos inquiridos em todos os outros países: cerca de 90% das mães dos 

portugueses inquiridos tinha 6 anos de escolaridade ou menos (para uma média 

europeia de 36%). Relativamente aos pais dos inquiridos, 88% dos pais 

portugueses têm essa escolaridade ou menos (sendo 33% a média europeia). 
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3.2. Literacia  
A Literacia em Portugal - Resultados de uma Pesquisa Extensiva e Monográfica 

(1996) 
Como refere Benavente (1996, p.3), “o conhecimento das competências reais de 

leitura, escrita e cálculo da população adulta tem vindo a constituir-se como uma das 

preocupações, não só de um número cada vez maior de países como também de 

organizações internacionais como a UNESCO, a OCDE e a UE.” A ideia muito generalizada 

que a um aumento dos níveis de escolarização nos países europeus corresponderia um 

aumento generalizado das competências dos indivíduos veio a revelar-se pouco precisa, 

ignorando um tipo de “novo analfabetismo, dito funcional [que] teria a ver com 

aprendizagens insuficientes, mal sedimentadas e pouco utilizadas na vida”. 

No 1º capítulo do trabalho pioneiro que foi A Literacia em Portugal - Resultados de 

uma Pesquisa Extensiva e Monográfica, publicado em 1996, procede-se a uma definição do 

conceito de literacia, contrapondo-o ao de alfabetização e separando-o do de escolaridade: 

“se o conceito de alfabetização traduz o acto de ensinar e de aprender (a leitura, a escrita e 

o cálculo), um novo conceito – a literacia – traduz a capacidade de usar as competências 

(ensinadas e aprendidas) de leitura, de escrita e de cálculo. (...) Pretende-se, com aquele 

novo conceito, dar conta da posição de cada pessoa num continuum de competências que 

tem a ver, também, com as exigências sociais, profissionais e pessoais com que cada um se 

confronta na sua vida corrente”.  

A literacia é, assim definida como “as capacidades de processamento de informação 

escrita na vida quotidiana”. Trata-se das capacidades de leitura, escrita e cálculo, com base 

em diversos materiais escritos (textos, documentos, gráficos), de uso corrente na vida 

quotidiana (social, profissional e pessoal). (Benavente, 1996, p. 4). O perfil de literacia de 

uma população não é algo que possa ser deduzido a partir, simplesmente, dos níveis de 

escolaridade formais atingidos, não existe, pois, uma correspondência linear entre os graus 

de escolarização formal de uma população e o seu perfil de literacia. 

No estudo referido, a maior parte dos inquiridos situava-se em “níveis de literacia 

baixos ou muito baixos, sendo bastante reduzidas as percentagens correspondentes aos níveis 

superiores de literacia” (Benavente, 1996, p. 121), o que revela um perfil de competências 

da população portuguesa bastante baixo. Verificou-se que a relação entre os níveis de 

literacia e o grau de instrução é bastante acentuada “mas não é unidireccional nem de 

simples sobreposição. Quanto maior é o grau de escolaridade, mais elevado tende a ser o 

nível de literacia, porém, nem todas as pessoas com o mesmo grau de ensino apresentam um 

perfil de literacia idêntico”. Uma outra constatação é a de que há “fortes diferenças 

relativamente ao perfil etário dos indivíduos, pois a insuficiência de competências de leitura, 

escrita e cálculo atinge, de forma mais marcada, os grupos etários mais idosos.” 
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Literacy in the Information Age (2000) 

Um subsequente estudo comparativo de níveis de literacia em 20 países4,  Literacy in 

the Information Age (2000) veio confirmar os resultados, para Portugal, daquele estudo 

pioneiro. Este estudo possibilitou uma comparação do nível e da distribuição das 

competências em literacia na população adulta e veio identificar alguns dos factores que 

influenciam o desenvolvimento das suas competências, no trabalho e em casa. No mesmo 

sentido, foi adoptada a seguinte definição de literacia: “the ability to understand and 

employ printed information in daily activities, at home, at work and in the community – to 

achieve one’s goals, and to develop one’s knowledge and potential.” 

De forma a medir os níveis de competência no processamento da informação, e à 

semelhança do da investigação portuguesa anteriormente referida, com o qual tem 

profundas afinidades em termos metodológicos, este estudo examinava três tipos de literacia: 

literacia em prosa, literacia documental, literacia quantitativa. Cada um destes tipos é 

medido numa escala de 0 a 500, que se subdivide em cinco níveis de literacia. 

Verificaram-se diferenças muito significativas, entre os 20 países, quanto aos níveis 

de literacia das respectivas populações. A Suécia era o país que apresentava uma média mais 

elevada nos 3 tipos de literacia (entre 301 e 306 pontos), enquanto o Chile revelava as 

médias mais baixas (entre 209 e 221 pontos). A distribuição da literacia, no interior 

de cada país também variava também consideravelmente, sendo que Portugal 

apresentava uma elevada discrepância entre as pessoas com os maiores e os 

menores níveis de competência em l iteracia. 

As competências de literacia são, em larga medida, adquiridas na escola, pelo que se 

confirmou, neste estudo, uma associação entre educação e literacia em cada país. Mas 

enquanto que os níveis de educação atingidos são factores que influenciam as competências 

de literacia, a ausência de educação de base não confina necessariamente um individuo a um 

nível baixo de literacia (como se verificou na Suécia, país em que adultos pouco 

escolarizados atingem níveis elevados de literacia. É importante perceber porque é que 

certos países, mais do que outros, proporcionavam níveis elevados de literacia às 

pessoas menos escolarizadas. Portugal apresentava-se, também neste caso, entre 

os países que o conseguiam fazer menos bem. 

Em média, para jovens e adultos, cada ano a mais a frequentar a escola correspondia a 

um aumento de 10 pontos na pontuação em Literacia no teste IALS. Esta situação 

verificava-se em todos os países analisados. Portugal é apresentado, neste trabalho, como 

um exemplo de como o nível de escolaridade global da população tem um impacto tão forte 

no desempenho geral em literacia do país. Relativamente aos outros países, a média 

portuguesa reflectia sobretudo um desempenho mais baixo entre as pessoas que 

                                                        
4 Países participantes: Australia, Bélgica, Canada, Chile, República Checa, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, 
Hungria, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polónia, Portugal, Eslovenia, Suécia, Suíça, Reino Unido 
e E.U.A 
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não beneficiaram da frequência do ensino secundário, ou seja, a esmagadora 

maioria da população. No entanto, os adultos portugueses possuidores de níveis 

de escolaridade mais elevados apresentavam desempenhos iguais ou superiores 

aos adultos dos outros países com o mesmo nível de habil itações. 

Em todos os países, os adultos que frequentaram durante mais anos o sistema de 

ensino apresentavam, em média, desempenhos de literacia mais elevados. O facto de se ter 

concluído um nível terciário (no nosso caso, o ensino superior), comparativamente à posse 

do diploma de ensino secundário, induz uma diferença crítica nos resultados em literacia. 

Relativamente à população jovem, entre os 16 e os 25 anos, os níveis de escolaridade 

dos pais reflectiam-se claramente no desempenho em literacia dos filhos. À semelhança do 

que se passava nos outros países, os jovens adultos portugueses, com fracas competências de 

literacia tinham pais pouco escolarizados. A situação é mais grave no nosso caso, dado que 

tanto os níveis de escolaridade dos pais como o nível de competências de literacia dos filhos 

se encontravam claramente abaixo da média do conjunto dos países. 

Se recuarmos no tempo, a situação é gritantemente clara: os adultos portugueses entre 

os 26 e os 65 anos apresentavam, neste estudo, níveis de literacia correlacionados com os 

níveis de escolaridade dos seus pais. Sendo estes últimos muitíssimo baixos, assim acontecia 

com a literacia da população adulta portuguesa menos jovem. 
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Tendo em conta que as pessoas com competências limitadas têm poucas 

possibilidades de terem contacto com tarefas promotoras de literacia, não é provável que as 

consigam desenvolver sem ser através da educação e/ou formação. Os dados deste estudo 

sugeriam que, em muitos países, às pessoas com níveis baixos de literacia não eram 

proporcionadas essas oportunidades.  

Portugal era, à data, o caso mais flagrante da enorme disparidade de 

frequência de actividades de educação/formação entre os mais e os menos 

competentes em Literacia. O fosso que os separava era o maior entre os países 

analisados. Veremos á frente como esta situação – da frequência de actividades de 

educação/formação por parte da população menos escolaridade e níveis mais baixos de 
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literacia se alterou profundamente nos últimos anos, com o surgimento da Iniciativa Novas 

Oportunidades. 

 
Factores explicativos dos níveis de literacia 
Patrícia Ávila (2008) procedeu a uma análise detalhada dos elementos constantes 

deste estudo, tendo podido concluir serem os seguintes os factores que explicam os níveis 

portugueses de literacia: 

1. A Escola é o produtor mais importante de literacia. Dado os défices de 

escolarização dos portugueses, o posicionamento de Portugal no que toca à 

literacia resulta de um problema de falta de escola ; 

2. Acesso à educação e formação ao longo da vida. À época da realização do 

inquérito, era muito fraca, em Portugal, a expressão das iniciativas de educação e 

formação de adultos pouco escolarizados; 

3. As competências de literacia tendem a ser mais elevadas entre os mais jovens. Uma 

hipótese para esta “vantagem” das gerações mais novas poderá ter a ver com a maior 

proximidade destes relativamente às aprendizagens escolares e a dificuldade que, por sua vez, 

uma parte significativa dos mais velhos poderão ter em manter actualizadas as suas 

competências. A grande maioria da população adulta portuguesa frequentou a 

escola num número muito reduzido de anos; 

4. As práticas quotidianas de contacto com a escrita 

Segundo Ávila (2008), devem procurar-se encontrar os factores sociais em que essas 

competências estão ancoradas, contribuindo assim para a clarificação dos processos que 

podem favorecer o seu desenvolvimento. “Tratando-se não de um certificado, mas de um 

conjunto de competências, a literacia pode regredir, ou desenvolver-se, ao longo da vida. As 

competências de literacia são condicionadas não apenas pelo percurso escolar dos 

indivíduos, mas também pelo contexto familiar, pela fase do ciclo de vida em que se 

encontram, e pelas práticas diárias de contacto com o escrito, seja na vida quotidiana, seja 

na vida profissional. Todas estas dimensões têm um contributo único, específico e 

independente, o que significa que é da combinação de uma multiplicidade de factores, não 

redutíveis uns aos outros, que resultam as diferenças quanto ao grau de desenvolvimento das 

competências de literacia dos indivíduos.” (Ávila, 2008) 

 

4.1. Literacia e práticas profissionais 

Ora, para a maioria dos portugueses os contextos de trabalho são, não 

apenas desqualificados como também desqualificantes, não estimulam novas 

aprendizagens nem permitem exercitar competências previamente adquiridas, o 

que pode levar, com o passar do tempo, a situações de regressão das competências 

de literacia. O único domínio da literacia que a vida profissional da maioria dos 

portugueses parece requerer é o cálculo.  
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Essa pode ser uma das razões que justifica que, em Portugal, os resultados da literacia 

quantitativa sejam um pouco mais elevados do que os da literacia documental e em prosa, 

não só no conjunto da população, mas também na maioria dos grupos profissionais. 

 

4.2. Literacia e contexto familiar 

Os meios familiares de origem dos portugueses que foram inquiridos no 

IALS eram extremamente carenciados de habilitações l iterárias: a grande 

maioria dos pais dos inquiridos tinha níveis de escolaridade muitíssimo baixos. 

 

4.3. Literacia e hábitos de leitura e de escrita 

“Os resultados obtidos pelo IALS reforçam, sobretudo, a importância da frequência de 

leitura de jornais e revistas. Com valores um pouco mais baixos, mas ainda assim 

estatisticamente significativos, surgem a leitura de livros (importante sobretudo 

relativamente à literacia em prosa) e a escrita na vida quotidiana”. (Ávila, 2008) 

A presença deste tipo de práticas é de tal forma relevante que, sobretudo nos casos da 

literacia documental e quantitativa tem um impacto semelhante ao da escolaridade.  

O conjunto de factores históricos e estruturais que ajudam a perceber o 

fraco perfil de literacia do nosso país são, então,  

• os meios famil iares de origem extremamente carenciados de 

habilitações literárias e de recursos escolares; 

• a insuficiente expansão do sistema de ensino; 

•  modos de vida quotidiana pobres em práticas de l iteracia; 

•  o tecido económico e profissional muito pouco qualificado e até 

desqualificante quanto a competências de leitura, escrita e mesmo 

cálculo. 

 
PIACC – o que está para vir 
 

Encontra-se em curso um novo estudo de âmbito internacional (PIACC), em que 

Portugal participa e cujos resultados permitirão, a partir de 2013, entre outras coisas, aferir 

o impacto, em termos de literacia de todas as medidas implementadas, nos últimos anos, no 

âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades.  

 
 
 
4. O contexto português – Da Educação Popular na I República à Iniciativa 

Novas Oportunidades 
 

A Educação de Adultos pouco escolarizados é um dos campos privilegiados das 

práticas de educação não escolar. E assim foi ao longo de partes significativas da sua 

história em Portugal. As experiências de Educação Popular na I República enquadram-se 
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no paradigma não escolar. As práticas de combate ao analfabetismo durante o Estado 

Novo promoveram, pelo contrário, a conformidade ao modelo escolar. Imediatamente 

após o 25 de Abril, com a emergência do paradigma da educação permanente, assiste-se à 

realização de experiências diversificadas de educação de adultos numa perspectiva não 

formal e informal que vão sendo enquadradas institucionalmente, mantendo o seu carácter 

não escolar, partindo do respeito pela especificidade das aprendizagens dos adultos e da sua 

centralidade enquanto sujeitos das práticas educativas.  

O reverso desta abordagem não-escolar é o ensino recorrente de adultos que vigora 

em Portugal a partir do final dos anos 80, claramente colado ao paradigma escolar. A 

influência da agenda europeia de promoção da Aprendizagem ao Longo da Vida e os 

baixíssimos níveis de escolaridade da população portuguesa, por comparação aos dos 

nossos parceiros europeus, levam o país a uma viragem na forma de encarar a educação 

de adultos que retoma, actualmente, de uma forma mais organizada e inovadora, a 

educação permanente dos anos 70. 

A nova viragem dá-se a partir de 1997: o desenvolvimento histórico da educação e 

formação de adultos em Portugal é marcado por um forte protagonismo desta temática na 

agenda política e nos debates públicos, consagrando-se a tendência de cooperação entre a 

Educação (ME) e o Trabalho/Emprego/Formação Profissional (MTS). Para este impulso 

renovador da educação e formação de adultos não é alheio o facto de, a partir de 1996 (ano 

assinalado por iniciativas da Comissão das Comunidades Europeias, como o Livro Branco e 

o Ano Europeu da Educação e Formação ao Longo da Vida ou ainda a iniciativa da OCDE, 

patrocinando o movimento da Educação e Formação para todos e ao Longo da Vida), esta 

passar a figurar na linha da frente das orientações estratégicas, tanto a nível dos governos 

nacionais como a nível de organismos internacionais. 

Em 1999, imediatamente antes da publicação do Memorando sobre Aprendizagem ao 

Longo da Vida (2000)5, é criada a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos 

(ANEFA), instituto público tutelado pelos ME e MTS, que dinamiza a criação da Rede 

Nacional de Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, 

visando a certificação escolar e profissional. As suas competências são posteriormente 

                                                        
5 Na sequência do Conselho Europeu de Lisboa, em Março de 2000, a Comissão Europeia elaborou um 
Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida com o objectivo de desenvolver uma estratégia global 
coerente para a aprendizagem ao longo da vida na Europa. Neste memorando, elemento fundamental de 
enquadramento das políticas dos estados-membros no que diz respeito à educação e à, formação de adultos foram 
apresentadas as definições dos conceitos de aprendizagem formal, não formal e informal. A primeira “decorre em 
instituições de ensino e formação e conduz a diplomas e qualificações reconhecidos”. A segunda “decorre em 
paralelo aos sistemas de ensino e formação e não conduz, necessariamente, a certificados formais. A aprendizagem 
não formal pode ocorrer no local de trabalho e através de actividades de organizações ou grupos da sociedade 
civil (organizações de juventude, sindicatos e partidos políticos). Pode ainda ser ministrada através de 
organizações ou serviços criados em complemento aos sistemas convencionais (aulas de arte, música e desporto 
ou ensino privado de preparação para exames).” Por fim, a Educação não formal “é um acompanhamento natural 
da vida quotidiana. Contrariamente à aprendizagem formal e não formal, este tipo de aprendizagem não é 
necessariamente intencional e, como tal, pode não ser reconhecida, mesmo pelos próprios indivíduos, como 
enriquecimento dos seus conhecimentos e aptidões”. 
Revestidos de carácter institucional, estes três conceitos têm vindo a enquadrar e a ancorar as iniciativas mais 
recentes de educação e formação de adultos em Portugal. 
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integradas na Direcção Geral de Formação Vocacional (DGFV) do Ministério da Educação e, 

em 2006, é criada a Agência Nacional para a Qualificação (ANQ) e os Centros RVCC 

passam a denominar-se Centros Novas Oportunidades, sendo amplamente expandida a 

respectiva rede.  

O actual Sistema Nacional de Qualificações6 baseia-se no postulado de que tudo o que 

se aprende ao longo da vida, não só de modo formal, mas também de modo não-formal ou 

informal, é válido e deve ser reconhecido socialmente. Assim, no caso dos adultos, a 

elevação das suas qualificações de base, passa pela “disponibilização de ofertas de 

qualificação flexíveis, em particular estruturadas a partir das competências adquiridas”, 

entendendo-se como essencial “valorizar e reconhecer as competências já adquiridas pelos 

adultos - por via da educação, da formação, da experiência profissional ou outras - como via 

de estruturar percursos de qualificação adequados à realidade de cada cidadão e orientados 

para o seu desenvolvimento pessoal e para as necessidades do mercado de trabalho, num 

contexto económico particularmente exigente e em acelerada mudança”. 

Assim, a política nacional de educação e formação de adultos, enquadrada nas 

directivas europeias que promovem o reconhecimento de competências adquiridas pela 

experiência, baseia-se no imperativo (de justiça social) de ver reconhecidas oficialmente 

competências adquiridas e desenvolvidas em contextos não-escolares. Por si só, ou 

articuladas com competências e conhecimentos adquiridos através de formação em áreas 

específicas, conduzem os indivíduos à obtenção de certificados/diplomas de qualificação tão 

válidos como aqueles que são emitidos no âmbito do sistema formal de ensino.1 

No âmbito deste novo sistema, a qualificação pode ser obtida de três diferentes 

formas: i) através de formação inserida no Catálogo Nacional de Qualificações, desenvolvida 

no âmbito do Sistema de Educação e Formação, ii) através do reconhecimento, validação e 

certificação de competências adquiridas noutras formações e noutros contextos da vida 

profissional e pessoal, no âmbito do Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação 

de Competências7 e, finalmente, por via do reconhecimento de títulos adquiridos noutros 

países.  

A rede de entidades formadoras do Sistema Nacional de Qualificações é constituída 

pelos i) Centros Novas Oportunidades, ii) Estabelecimentos de ensino básico e secundário, 

iii) Centros de formação profissional e de reabilitação profissional de gestão directa e 

participada do IEFP, iv) Escolas profissionais, v) Estabelecimentos de ensino particular e 

cooperativo com paralelismo pedagógico, Vi) Entidades formadoras de outros ministérios, 

vii) Entidades com estruturas formativas certificadas, do sector privado.  

Os centros novas oportunidades (actualmente 450) “desempenham uma função 

nuclear na qualificação dos adultos, competindo-lhes o encaminhamento para ofertas de 

educação ou de formação, o reconhecimento e validação de competências dos adultos para 
                                                        
6 Decreto-Lei nº 396/2007 de 31-12-2007 
7 Portaria nº 86/2007 de 12 de Janeiro 
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se determinar o seu posicionamento em percursos de educação e formação, bem como o 

reconhecimento, validação e certificação de competências adquiridas ao longo da vida”. 

 
Alguns dados estatísticos sobre a iniciativa Novas Oportunidades – Vertente 
Centros Novas Oportunidades 

 
Quadro 1 - Número de inscrições nos Centros Novas Oportunidades entre 1 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2009, por região (NUT II) 1) 
 

  Inscrições 
Região (NUT II) N.º % 
Norte 359 663 42,7 
Centro 193 651 23,0 
Lisboa 177 064 21,0 
Alentejo 71 723 8,5 
Algarve 32 847 3,9 
R. A. Madeira 7 886 0,9 
Total 842 834 100 

Agência Nacional para a Qualificação, I.P.      
Fonte: Plataforma SIGO, dados provisórios de 31 de Outubro de 2010.   
Nota: 1) A distribuição regional é feita de acordo com a localização geográfica dos Centros 
Novas Oportunidades. 
 
Quadro 2 - Número de inscrições nos Centros Novas Oportunidades entre 1 de Janeiro de 2007 e 
31 de Dezembro de 2009, por sexo, grupo etário e nível de escolaridade mais elevado completo 
 

  Inscrições 
 Sexo N.º % 
 Masculino  392 715 46,6 
 Feminino 450 119 53,4 
 Total 842 834  100 
 Grupo etário N.º % 
 18 - 24 anos 115 854 13,7 
 25 - 34 anos 252 982 30,0 
 35 - 44 anos 264 172 31,3 
 45 - 54 anos 163 301 19,4 
 55 - 64 anos 42 267 5,0 
 65 ou mais anos 4 258 0,5 
 Total 842 834 100 
 Nível de escolaridade mais elevado completo  N.º % 
 Sem nível de escolaridade completo 11 204 1,3 
 1.º Ciclo do Ensino Básico 123 870 14,7 
 2.º Ciclo do Ensino Básico 277 654 32,9 
 3.º Ciclo do Ensino Básico 424 544 50,4 
 Secundário ou mais 1) 5 418 0,6 
 Não identificado  144 0,0 
 Total 842 834 100 

Agência Nacional para a Qualificação, I.P.    
Fonte: Plataforma SIGO, dados provisórios de 31 de Outubro de 2010. 
Nota: 1) Correspondem a candidatos encaminhados para RVCC profissional ou para Formações 
Modulares Certificadas.    
 
Quadro 3 - Número de certificações totais da vertente escolar nos Centros Novas Oportunidades 
entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2009, por nível de ensino e por região (NUT II) 
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  Nível básico Nível secundário Total 
Região (NUT II) N.º % N.º % N.º % 
Norte 84 665 45,3 22 194 41,9 106 859 44,5 
Centro 46 077 24,6 11 515 21,7 57 592 24,0 
Lisboa 31 061 16,6 14 178 26,7 45 239 18,9 
Alentejo 18 338 9,8 4 023 7,6 22 361 9,3 
Algarve 5 789 3,1 1 031 1,9 6 820 2,8 
R. A. Madeira 1 012 0,5  84 0,2 1 096 0,5 
Total 186 942 100 53 025 100 239 967 100 

Agência Nacional para a Qualificação, I.P.      
Fonte: Plataforma SIGO, dados provisórios de 31 de Outubro de 2010.  
    
 
Quadro 4 - Número de certificações totais da vertente escolar nos Centros Novas Oportunidades 
entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2009, por sexo, grupo etário e nível de 
escolaridade mais elevado completo 
 

  Nível básico Nível secundário Total 
 Sexo N.º % N.º % N.º % 
 Masculino  82 066 43,9 25 770 48,6 107 836 44,9 
 Feminino 104 876 56,1 27 255 51,4 132 131 55,1 
 Total 186 942 100 53 025 100 239 967 100 
 Grupo etário N.º % N.º % N.º % 
 18 - 24 anos 9 039 4,8 1 510 2,8 10 549 4,4 
 25 - 34 anos 41 695 22,3 14 324 27,0 56 019 23,3 
 35 - 44 anos 74 521 39,9 19 153 36,1 93 674 39,0 
 45 - 54 anos 47 060 25,2 14 561 27,5 61 621 25,7 
 55 - 64 anos 13 300 7,1 3 269 6,2 16 569 6,9 
 65 ou mais anos 1 327 0,7  208 0,4 1 535 0,6 
 Total 186 942 100 53 025 100 239 967 100 
 Nível de escolaridade mais elevado 
completo  N.º % N.º % N.º % 
 Sem nível de escolaridade 
completo 1 828 1,0  7 0,0 1 835 0,8 
 1.º Ciclo do Ensino Básico 49 277 26,4  56 0,1 49 333 20,6 
 2.º Ciclo do Ensino Básico 135 461 72,5  805 1,5 136 266 56,8 
 3.º Ciclo do Ensino Básico  370 0,2 52 125 98,3 52 495 21,9 
 Secundário ou mais 1)  0 0,0  32 0,1  32 0,0 
 Não identificado  6 0,0  0 0,0  6 0,0 
 Total 186 942 100 53 025 100 239 967 100 

Agência Nacional para a Qualificação, I.P.      
Fonte: Plataforma SIGO, dados provisórios de 31 de Outubro de 2010.   
Nota: 1) Correspondem a candidatos encaminhados para RVCC profissional ou para Formações 
Modulares Certificadas.      

      

 

Este imenso espaço de “novas oportunidades” para adultos pouco escolarizados pode 

constituir-se, em nosso entender, como um interessante “laboratório” de oportunidades 

para a investigação sociológica. A abordagem biográfica, que permite a identificação dos 

percursos de vida dos indivíduos, revela-nos um potencial muito rico de dados sobre a 

sociedade portuguesa e a sua estratificação social. Revela-nos sobretudo muito sobre a(s) 

forma(s) como os portugueses pouco escolarizados lidaram, ao longo das últimas décadas, 

com os processos educativos formais, não formais e informais ou, dito de outra forma, com 
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a escola e com os outros espaços de vida que lhes permitiram adquirir e desenvolver 

competências, entre as quais as de literacia. Competências que, na época em que eram 

crianças, não puderam ser adquiridas por via escolar, num país ainda sobretudo rural, em 

grande parte imerso na sociedade tradicional, onde a escola, finda a 4ª classe, não chegava e, 

na sua ausência, também não era desenvolvido o escol cultural (Nunes, 1964). 

 
 
5. Enquadramento teórico 
 
5.1. Uma sociologia à escala individual 
 

O mundo social está em nós tanto quanto está fora de nós. 

O indivíduo, o foro interior, ou a subjectividade como lugar da nossa última liberdade é 

um dos nossos grandes mitos contemporâneos. 

Lahire, 2002 

 
Será, então, nos percursos de vida individuais que procuraremos encontrar os 

elementos que nos conduzam à identificação e compreensão dos contextos e agentes que 

desempenharam um papel significativo na aquisição ou, pelo contrario, na inibição da 

aquisição de competências de literacia. Para tal, aceitou-se o “desafio” que este investigador 

tem vindo a fazer aos sociólogos de se aventurarem pela escala individual, de estudarem o 

social na sua forma incorporada. Efectivamente, o enquadramento teórico desta pesquisa 

deve muito às propostas de Bernard Lahire.  

 

Disposições individuais socialmente construídas 
Segundo Lahire, “estudar o social individualizado, ou seja, o social refractado num 

corpo individual que tem a particularidade de atravessar instituições, grupos, campos de 

forças e de lutas ou cenas diferentes, é estudar a realidade social na sua forma incorporada, 

interiorizada.” 

Colocando-nos nesta perspectiva, as questões passíveis de nos fornecer uma melhor 

compreensão da realidade social são, então, “Como é que a realidade exterior, mais ou 

menos heterogénea, se faz corpo?, Como é que as experiências socializadoras múltiplas 

podem (co)habitar (n)o mesmo corpo? Como é que tais experiências se instalam de modo 

mais ou menos duradouro em cada corpo e como é que elas intervêm nos diferentes mo- 

mentos da vida social ou da biografia de um indivíduo?” 

A partir do momento em que a sociologia se centra no indivíduo, “não como átomo e 

base de toda a análise sociológica, mas como produto complexo de múltiplos processos de 

socialização”, os procedimentos cognitivos e metodológicos a utilizar devem ser 

necessariamente diferentes daqueles utilizados pela sociologia clássica, como os modelos de 

actor e de acção.  Tomando o indivíduo como centro da pesquisa, interessa agora 
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compreender os mecanismos de inculcação, de incorporação e de transmissão das 

disposições. Procurar-se-á reconstruir, perceber o modo de funcionamento das disposições 

individuais, socialmente construídas. “ Se a sociologia pretende continuar a ser uma 

sociologia disposicional, em vez de se pôr ao lado das abordagens a-históricas e des-

socializantes do mundo social (reduzido a uma gramática ou a uma lógica de acção presente, 

a sistemas de acção, à ordem presente da interacção...), ela deve ultrapassar a simples 

invocação ritual do passado incorporado, tomando por objecto a constituição social e as 

modalidades de actualização desse passado. 

Lahire, na sequência do pensamento de Elias, considera que “o mais singular dos 

traços de uma pessoa só se pode compreender se reconstruirmos o “tecido de imbricações 

sociais” no qual ela está inserida”. Ambos os sociólogos consideram que a pessoa só se vai 

construindo como tal através das experiências socializadoras, do contacto com outros, 

integrada em contextos. A pessoa humana não existe “no vácuo”, ela constroi-se 

socialmente e cada um dos seus traços de personalidade tem essa génese social, pelo que 

nenhum deles é completamente singular e pessoal. Aproximando-se também do pensamento 

de Vygotsky (que sera referido à frente no presente texto), consideram que toda a 

aprendizagem tem uma forte componente social, nada podendo ser aprendido pelo ser 

humano se descontextualizado. 

 
Na génese das disposições – compreender o funcionamento dos modos de 

socialização 
Interessa à sociologia, a esta sociologia à escala individual, aprofundar a questão da 

formação contextualizada das disposições, em vez de se ficar apenas pela constatação da sua 

existência. Interessa compreender como, ao longo de uma vida, se formam determinadas 

disposições, se vão apagando outras, por falta de actualização, como algumas poderão ser 

destruídas através de um trabalho sistemático de contra-socialização, de que formas se 

organizam ou articulam as múltiplas disposições incorporadas. Interessa também a esta 

sociologia avaliar os graus de constituição e de reforço das disposições ,  de acordo com a 

frequência e a intensidade do treino seguido, distinguindo disposições fracas e disposições 

fortes. 

Para uma sociologia disposicional, é fundamental a análise da fase primeira de 

constituição das disposições: há, pois, que reconstruir a génese destas, procurando 

compreender a forma como foram criadas, constituídas, analisando, para tal, os modos de 

socialização dos indivíduos. Caberá à sociologia da educação, segundo Lahire, essa tarefa de 

analisar os modos de socialização, apreendendo neles a constituição de cada disposição 

individual.  “Apreender as matrizes e os modos de socialização que formaram tal ou tal tipo 

de disposições sociais deveria ser parte integrante de uma sociologia da educação, concebida 

como uma sociologia dos modos de socialização (escolares e extra-escolares) e articulada a 

uma sociologia do conhecimento”. Relativamente a esta questão, Lahire critica o 
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posicionamento teórico de Bourdieu que, tomando como central a questão da reprodução 

social, “limitou-se”a tomá-la como evidente, não procurando compreender o seu modo de 

funcionamento específico “poderíamos dizer que à força de insistir no “isso reproduz-se”, 

acabou-se por negligenciar “o que é que se reproduz” e “como, segundo que modalidades, 

isso se reproduz”. Resultado: uma teoria da reprodução “plena”, mas uma teoria do 

conhecimento e dos modos de socialização “vazia”.  

 

Para lá da retórica reproducionista da teoria do habitus 
É contra esta retórica que deve intervir o programa científico de uma sociologia à 

escala individual: “deveria preencher o vazio deixado por todas as teorias da socialização ou 

da inculcação, entre as quais a teoria do habitus, que evocam retoricamente “a 

interiorização da exterioridade” ou “a incorporação de estruturas objectivas” sem nunca 

verdadeiramente lhes dar corpo através da descrição etnográfica (ou historiográfica) e da 

análise teórica (Bersntein, 1992).  

A sociologia da educação centrou-se durante muito tempo na questão da reprodução 

social pela escola, mas também pela família e outras instituições sociais que levava a uma 

desigualdade legitimada socialmente. Mas, e é nisso alvo da crítica de Lahire, não analisou os 

laços de interdependência no seio das instituições socializadoras, aquilo que é transmitido 

pela escola e pela família e de que formas.  

 
O singular é necessariamente plural 
A compreensão do indivíduo como produto complexo de diversos processos de 

socialização implica a constatação da pluralidade interna interna desse indivíduo: “o 

singular é necessariamente plural. À coerência e homogeneidade das disposições individuais 

pensadas pelas sociologias à escala dos grupos ou das instituições, substitui-se uma visão mais 

complexa do indivíduo, menos unificado e portador de hábitos (de esquemas ou de disposi- 

ções) heterogéneos e, em alguns casos, opostos, contraditórios”. 

Assim, uma sociologia à escala individual, consciente desta pluralidade no interior de 

cada habitus só em aparência uno e coerente, deve colocá-la como objecto de estudo. As 

questões que se colocam, então ao sociólogo, são: “Que disposições o indivíduo investe 

nos diferentes universos (no sentido lato do termo) que é levado a atravessar? 

Como distribui ele a sua energia e o seu tempo entre esses mesmos universos? “ 

 

Regularidades e excepções estatísticas 
A compreensão do social incorporado, individualizado pode fazer-se através de da 

análise de casos estatísticamente ou de casos estatísticamente atípicos ou marginais. O que 

se altera nesta abordagem à escala individual são os instrumentos de análise que devem 

permitir a apreensão do que são essas   “pequenas máquinas produtoras” de práticas, essas 

matrizes disposicionais (comportamentais, cognitivas, afectivas, apreciativas...), retendo no 
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corpo de cada indivíduo o produto das diferentes séries de experiências passadas”. Assim, é 

fundamental, nesta nova abordagem, partir-se das constatações e análises da sociologia 

estatisticamente fundada, o que permitirá  “apreender claramente a pluralidade das 

disposições individuais em grandes números e a partir de inquéritos quantitativos clássicos 

(Lahire, 2001a e 2005). Referee le que “A sociologia à escala individual não tem como 

especialidade ocupar-se de casos excepcionais, estaticamente atípicos e improváveis, 

mesmo que esses casos lhe sejam, por vezes, úteis para fazer surgir alguns dos problemas que 

ela se propõe tratar especificamente (por exemplo, o caso dos “transfugas de classe”)”. 

Uma abordagem de casos excepcionais pode ser a dos “transfugas de classe” que, de 

acordo com lahire, permite 1) compreender como um indivíduo pode incorporar disposições 

contraditórias, como vive com essa contradição (sufocando ou suspendendo as suas antigas 

disposições? Fundindo-separando muito claramente universos onde activará as suas 

disposições contraditórias? Sofrendo a cada instante a contradição bloqueadora das 

disposições?), e 2) para avaliar em que medida a pluralidade relativa das disposições de que 

são portadores os indivíduos dá origem ou não a conflitos psíquicos ou tensões identitárias. 

 
Em síntese 
Os dois parágrafos seguintes são reveladores das propostas de Lahire, sintetizando, de 

forma clara, algumas das suas principais procupações teóricas: 

“A apreensão do singular passa necessariamente por uma compreensão do geral, e 

poderíamos dizer que não há nada mais geral do que o singular. Pouco a pouco conseguimos 

compreender como — segundo que fricções específicas entre propriedades gerais, entre 

experiências de formas de vida social — Menocchio se tornou no que é. Para 

compreendermos o social no seu estado dobrado, individualizado, é necessário ter um 

conhecimento do social no seu estado desdobrado, alargado; ou, dito de outra forma, para 

dar conta da singularidade de um caso, é necessário compreender os processos É o interesse 

sociológico das variações interindividuais e intra-individuais que tento pôr em evidência há 

alguns anos (Lahire, 1995, 1998, 1999b, 2001a, 2002), no quadro de uma teoria da acção 

fundada sobre uma sociologia da pluralidade disposicional (a socialização passada é mais ou 

menos heterogénea e dá lugar a disposições para agir e para crer heterogéneas e, por vezes, 

mesmo contraditórias) e contextual (os contextos de actualização das disposições são 

variados). O que se abre aqui é o campo de uma sociologia que se esforça por não 

negligenciar as bases individuais do mundo social, e que estuda, assim, indivíduos 

atravessando cená- rios, contextos, campos de força, etc., diferentes.” 

“O mundo social está em nós tanto quanto está fora de nós. Na origem tanto das 

nossas tristezas como das nossas alegrias, individuais e colectivas, ele diferenciou-se e 

complexificou-se a ponto de produzir o sentimento que o íntimo, o singular, o pessoal, se 

distinguiria, por natureza, da sociedade (como dois objectos clara- mente distintos) e 

chegaria mesmo a opor-se a ela. Paradoxo, ou astúcia do mundo social, o ter, num estado de 
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diferenciação particularmente avançado, produzido a sensação, muito difusa, de uma vida 

subjectiva não social ou extra-social. Nada mais banalmente aceite do que esta 

“robinsonada”. O indivíduo, o foro interior, ou a subjectividade como lugar da nossa última 

liberdade é um dos nossos grandes mitos contemporâneos. Podemos gostar de participar nos 

mitos ou tentar desfa- zermo-nos deles. Ora, parece que abandonar qualquer ilusão de 

“subjectividade”, de “interioridade” ou de “singularidade” não determinadas, de livre arbítrio 

ou de existência “pessoal” fora de qualquer influência do mundo social, para fazer apare- cer 

as forças e contaforças, tanto internas (disposicionais) como externas (contextuais), às 

quais estamos continuamente submetidos desde o nosso nascimento, e que nos fazem sentir 

o que nós sentimos, pensar o que nós pensamos e fazer o que nós fazemos, é um progresso 

precioso no conhecimento.” 

 

5.2. Aprendizagem e cognição 

Mas como é que se processa efectivamente a aquisição das disposições que, de tão 

individualizada, parece corresponder a um processo interior, não social, quando, de facto, se 

trata de um processo de socialização a uma escala individual. 

Lahire, uma vez mais, apresenta um caminho à sociologia que lhe permita responder 

concretamente a esta questão: o de elaborar um programa teórico e empírico ao nível da 

cognição e da aprendizagem, que responda, de forma objectiva, às interrogações abertas 

pelas teses naturalistas da aprendizagem e da cognição. 

Em sociologia, o estudo dos processos de socialização colocou o foco na transmissão 

e inculcação intergeracional, cabendo à criança, nestes processos, um papel essencialmente 

passivo. Nesta construção social da infância, a criança aparece como uma cera mole (página 

em branco) em que, a pouco e pouco, são impressos os sinais da cultura em que está 

emergida. 

A passividade da criança nestes processos, deixou, assim, uma ampla margem de 

manobra para um ressurgimento das teses naturalistas, ancoradas agora nas novas e 

surpreendentes descobertas das neuro-ciências.  

Lahire defende que  

Mas o debate científico entre os defensores do primado das estruturas biológicas e os 

defensores do primado da experiência no acto de conhecer tem sido parte integrante da 

história da ciência e da filosofia.  

Encontramos os primeiros ecos deste debate na oposição entre idealismo e 

materialismo, nos primórdios da filosofia na Grécia Clássica. Platão, inaugurador do 

idealismo, encarava o mundo sensível, passível de ser experienciado pelos sentidos 

humanos, como um mero produto do pensamento, ilusório. Para ele, só as ideias eram reais. 

O conhecimento real não podia, pois, ser o conhecimento a partir da informação 

proveniente dos sentidos, mas sim o conhecimento superior das ideias através do 
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pensamento, da razão. Descartes continua esta corrente filosófica, ao estipular o primado 

da razão sobre a experiência, segundo ele, necessariamente ilusória. 

Em oposição ao idealismo de Platão e Descartes, os empiristas do século XVIII, John 

Locke (1632 -1704) e David Hume (1711-1776), encaram a experiência como a fonte de 

todo o conhecimento. Os empiristas negam a existência de ideias inatas, como defendiam 

Platão e Descartes. A mente é uma “tábua rasa” antes de receber qualquer tipo de 

informação proveniente dos sentidos e é nela que se irão gravar as impressões provenientes 

do mundo exterior. Todo o conhecimento sobre as coisas, mesmo aquele de que resulta a 

elaboração de leis universais, como é o caso das leis da matemática, provém da experiência. 

Não há ideias nem princípios inatos. À razão, ao pensamento, o empirismo reserva a 

função de organizar os dados da experiência dos sentidos, correspondendo as ideias e os 

conceitos a “cópias” ou “combinações” dos dados provenientes da experiência. As ideias, 

quer sejam provenientes das sensações, quer provenham da reflexão, têm sempre na 

experiência a sua origem. As ideias complexas não são mais do que combinações realizadas 

pelo entendimento de ideias simples formadas a partir da recepção dos dados empíricos. A 

experiência é, não apenas a origem de todas as ideias, mas também o seu limite. Hume 

refere mais frequentemente o conceito de impressões (sensações) que, segundo ele, são a 

única base de construção das ideias. A partir de ideais simples, o nosso pensamento, através 

da imaginação, vai realizando associações até chegar às ideias mais complexas. O 

fundamento da sua validade reside no pensamento e não na experiência. 

Kant (1724-1804) tentará uma síntese das propostas idealistas, organizando-as à luz 

de uma abertura às teses empiristas. Daí resultará o seu “idealismo transcendental“. Segundo 

o filósofo alemão, todo o conhecimento é iniciado com a experiência, mas é objecto de 

uma intervenção organizadora operada pelas estruturas inatas, “a priori”, do sujeito. Por 

causa disso, o conhecimento nunca é o conhecimento das coisas "em si", mas das coisas "em 

nós". Ao contrário dos empiristas, Kant considera que a mente humana não é uma 

"folha em branco", é constituída por um conjunto de estruturas inatas que recebem, filtram, 

dão forma e interpretam as impressões externas. Dissecando-as, conclui que são de 

diferentes tipos: 1) Estruturas cognitivas inatas: o espaço e o tempo, formas puras (vazias) 

que são condição indispensável para que possamos ter acesso ao conhecimento empírico; 2) 

Categorias do entendimento cuja função é estabelecer relações entre fenómenos, proceder a 

operações de interpretação e organização dos dados sensoriais (são os juízos analíticos, 

sintéticos a posteriori e sintéticos a priori). O conhecimento resulta da aplicação destas 

categorias à experiência; 3) A razão tem a função de sintetizar os conhecimentos, dando-

lhes uma unidade mais elevada. Não trabalha sobre os conhecimentos sensoriais, mas sobre 

os juízos do entendimento. Elabora juízos dos juízos, produzindo "ideias" que  ultrapassam os 

limites da experiência.   
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Kant assume a possibilidade de conhecimento a priori de algumas coisas, considerando 

que a mente tem que possuir categorias que a auxiliem na decifração dos dados em bruto, não 

interpretados, trazidos a ela pela experiência quotidiana. 

Esta tentativa de síntese, de encontrar o ponto de equilíbrio entre o que é inato e o 

que é adquirido na mente humana alimentará várias disciplinas científicas como a psicologia, 

a sociologia e as ciências cognitivas. 

Segundo Piaget, o sujeito apreende e interpreta o mundo através das suas estruturas 

cognitivas. Estas estruturas não são todavia inatas, são formadas pelo sujeito na sua acção. 

O conhecimento é, assim, um processo de construção de estruturas que permitem ao sujeito 

apreender e interpretar a realidade. Observando demorada e sistematicamente crianças 

pequenas, conclui da dupla contribuição do biológico e do experiencial na capacidade de 

aprender. Segundo a sua teoria construtivista, a evolução de estádio de desenvolvimento 

numa criança depende das experiências que lhe vão sendo proporcionadas pelos adultos e 

contextos que a rodeiam, sendo elas que permitirão o desenvolvimento de estruturas 

cognitivas inatas que precisam de impulso para começar a “engrenar”. 

O conhecimento decorria, então, de estruturas cognitivas que transformam e são 

transformadas pelo meio envolvente. O conhecimento é, por isso, sempre social, prático, 

enraizado na acção e nunca individual ou puramente cognitivo num sentido representativo-

simbólico. Inicialmente Piaget enfatizou sobretudo os esquemas incorporados - 

(proximidade com a teoria do Habitus, de Bourdieu que irá, mais tarde, utilizar este 

conceito), preferindo esta expressão à de estruturas cognitivas (como representações 

simbólicas estáticas). O psicólogo francês considera que o conhecimento é de natureza 

primariamente operatória e que o desenvolvimento cognitivo depende da interacção entre 

diferentes sistemas (de tipo motor e de tipo simbólico). A realidade não se “regista” 

passivamente na consciência do sujeito, é através da dialéctica entre operações activas e 

representações cognitivas que ele constroi gradualmente o conhecimento e realiza  novas e 

sucessivas aprendizagens. 

Conhecer é transformar a realidade (através da acção). Conhecer um objecto não 

significa copiá-lo, significa sim agir sobre ele.  Conhecer a realidade significa construir 

sistemas de transformações que correspondem, mais ou menos adequadamente, à realidade – 

uma espécie de modelos isomórficos (Piaget, 1970, p. 15.). 

Wygotsky, psicólogo soviético contemporâneo de Piaget, vai mais além do que este 

no papel que atribui aos contextos culturais e à linguagem nos processos de aprendizagem. 

Vygotsky enfatiza a ligação entre as pessoas e o contexto cultural em que vivem e são 

educadas. De acordo com Wygotsky, a linguagem  funciona como instrumento mediação 

entre o sujeito e o contexto. A internalização das competências linguísticas conduz à 

aquisição de competências de pensamento mais desenvolvidas, constituindo o cerne do 

processo de desenvolvimento cognitivo. 
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No pensamento deste psicólogo soviético é central a teoria da zona de 

desenvolvimento próximo: a aprendizagem significativa é a que se baseia no processo de 

construção do conhecimento por parte dos aprendentes. A criança aprende melhor quando é 

confrontada com tarefas que impliquem um desafio cognitivo não muito discrepante com o 

seu estádio de desenvolvimento, ou seja, que se situem naquilo a que Vygotsky chama “zona 

de desenvolvimento próximo”.  

De Ansubel importa reter aqui o conceito de aprendizagem significativa. Sendo o 

conceito central da sua teoria da aprendizagem, Ansubel caracteriza-a como “processo 

através do qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não-literal) e 

não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo". Ou seja, 

os novos conhecimentos que se adquirem relacionam-se com o conhecimento prévio que o 

sujeito possui. Ausubel define este conhecimento prévio como "conceito subsunçor" ou 

simplesmente "subsunçor". A aprendizagem significativa ocorre, portanto, quando a nova 

informação se ancora em conceitos relevantes (subsunçores) preexistentes na estrutura 

cognitiva do aprendente. Ansubel define estruturas cognitivas como estruturas hierárquicas 

de conceitos que são representações de experiências sensoriais do indivíduo. A ocorrência da 

aprendizagem significativa implica o crescimento e a modificação do conceito subsunçor. A 

partir de um conceito geral (já incorporado pelo aprendente), o conhecimento pode ser 

construído de forma a ligá-lo a novos conceitos, facilitando a compreensão das novas 

informações, o que dá significado real ao conhecimento adquirido. As idéias novas só podem 

ser aprendidas e retidas de maneira útil caso se refiram a conceitos e proposições já 

disponíveis, que servem de âncoras conceituais. 

 
5.3. Literacia – das potencialidades reflexivas e cognitivas da leitura e da 

escrita 

Tendo presente a(s) forma(s) como se processam a socialização e a aprendizagem, à 

escala individual, situar-nos-emos agora especificamente na questão da aprendizagem e 

aquisição de competências de literacia, nomeadamente a leitura e a escrita. Importa aqui 

identificar a sua especificidade, transversabilidade e potencialidades. Em termos cognitivos, 

reflexivos e de desenvolvimento pessoal. 

Nas sociedades actuais, a maioria da população adulta é obrigada a readaptar-se, 

permanentemente, a novas condições de vida, de trabalho e de sociabilidade. As mudanças 

constantes nas tecnologias e nas formas de organização do trabalho requerem, agora, novas 

etapas de aprendizagem, ao longo de toda a vida ou “salpicando-a” a qualquer momento. 

(Enguita, 2001) 

Como foi referido no ponto 3., de acordo com Patrícia Ávila (2008), são hoje 

competências essenciais para que os indivíduos consigam adaptar-se e acompanhar as 

mudanças, nos vários contextos sociais, a capacidade de processamento de informação 

escrita e o domínio das tecnologias da informação e da comunicação. “Face à forte presença 
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de materiais escritos nas sociedades contemporâneas, a literacia constitui uma competência 

transversal decisiva, sem a qual a aquisição de outras competências (ao longo da vida, e em 

diferentes contextos da vida) pode ficar comprometida.” (Ávila, 2008) 

Assim, o papel da literacia é fundamental e incontornável para o exercício da 

liberdade e da cidadania nas sociedades actuais. Como refere Ávila, “A Literacia, enquanto 

competência, é um recurso, ou um potencial, de que os indivíduos dispõem e que tenderão a 

mobilizar em diferentes situações. Tem, nas sociedades contemporâneas um papel 

transversal pois atravessa e está presente em diferentes dimensões da vida dos indivíduos, 

potenciando ou, pelo contrario, /inibindo as suas capacidades cognitivas e a reflexividade, 

permitindo ou inibindo o acesso à informação à cultura, promovendo ou inibindo a 

autonomia e o exercício da cidadania.” (Ávila, 2008) 

 
Práticas de leitura 
Os estudos internacionais de mensuração directa da literacia têm vindo a demonstrar 

claramente a importância da variável “práticas de leitura” na determinação dos níveis de 

literacia de uma população. A leitura é importante ao nível da identidade pessoal e enquanto 

recurso para a acção. 

 
Práticas de escrita 
As práticas de escrita introduzem uma distância entre o sujeito falante e a sua 

linguagem, dando-lhe os meios de dominar simbolicamente aquilo que, até então, ele apenas 

dominava de forma prática: a linguagem, o espaço, o tempo. 

Como sintetiza Lahire (2003), “A escrita, mais do que uma duplicação da linguagem, 

é um verdadeiro transformador cognitivo. Faz com que se passe da significação contextual 

(agida, vivida, presa a uma situação intersubjectiva) a uma significação exteriorizada (isolada 

pelo próprio procedimento gráfico, separada de outras significações, explicitada, em 

resumo, uma espécie de meta-significação)” . 

Lahire estudou as desigualdades escolares a partir da questão das formas familiares de 

relação com a escrita. Na sua investigação pôde concluir que as práticas de escrita mais 

anódinas mostraram-se indicadores muito preciosos “de determinadas relações com a 

prática, com a linguagem, com o tempo, com os outros” (Lahire, 2003), potenciando o 

desenvolvimento de disposições reflexivas e metalinguísticas no contexto familiar que estão 

em sintonia com a razão escolar valorizada pela escola. 

As práticas quotidianas de escrita (calendário, agenda, lista de “coisas a fazer”, 

anotações) são os instrumentos da nossa temporalidade - são excepções quotidianas e 

repetidas relativamente às práticas não reflexivas / pré-reflexiva do dia-a-dia (Lahire, 

2003). Aparentemente simples e anódinas, vão, a pouco e pouco fazendo o seu caminho e 

desempenhando um papel de algum relevo no desenvolvimento cognitivo e reflexivo dos 

indivíduos que os praticam. 
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Aprendizagem narrativa 

Por esta ordem de ideias,  a escrita autobiográfica pode constituir-se como o “local” 

onde se efectuam aprendizagens. No âmbito dos processos de reconhecimento, validação e 

certificação de competências a narrativa de vida, em confronto permanente com o 

referencial de competências-chave deverá ser a sede da evidenciação de competências e 

aprendizagens anteriormente realizadas, mas é também mais do que isso. Através da escrita, 

e a partir das suas potencialidades reflexivas e cognitivas, abre-se um espaço de 

aprendizagens que permite ao indivíduo efectuar novas aprendizagens sobre e a partir da sua 

história de vida.  

É este mesmo princípio de aprendizagem narrativa que está presente no projecto 

britânico Learning Lives em que (...) CONCLUSÕES 

 
 

 

6. O modelo de análise 

Como vimos, os resultados de estudos nacionais e internacionais de literacia 

evidenciam o défice de competências de literacia da população portuguesa. E permitem 

compreender que esse défice se deve sobretudo à reduzida escolarização média da população, 

sendo que essa relação entre literacia e escolaridade é especialmente gravosa para o nosso 

país. Existem, no entanto, excepções, singularidades. Esta regularidade social tão evidente 

foi “furada” por alguns indivíduos que, apresentam um perfil de literacia elevado, apesar de 

terem frequentado a escola durante um número muito reduzido de anos.  

 

Procurando “objectivar” estas excepções, identificamo-las por duas vias: 
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1) No estudo IALS – Em Portugal, cerca de 4 a 5% dos adultos com 4 a 

6 anos de escolaridade situavam-se nos patamares mais elevados da escala de literacia 

(níveis 4 e 5).  

Nos dados extraídos do Sistema SIGO – Entre 2007 e 2009, a esmagadora maioria dos 

inscritos e certificados no nível secundário tinha como habilitações de partida o 3º ciclo EB, 

mas encontram-se excepções : 56 indivíduos (0,1%) concluíram o nível secundário, tendo 

por habilitação de partida a antiga 4ª classe. 805 indivíduos (1,5%) concluíram o nível 

secundário, tendo por habilitação de partida o 2º ciclo do ensino básico.  

 
Quadro 12 - Número de certificações totais da vertente escolar nos Centros Novas 

Oportunidades entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2009, por sexo, grupo etário e 
nível de escolaridade mais elevado completo 

 
  Nível básico Nível secundário Total 
 Sexo N.º % N.º % N.º % 

 Masculino  
82 

066 43,9 
25 

770 48,6 
107 
836 44,9 

 Feminino 
104 
876 56,1 

27 
255 51,4 

132 
131 55,1 

 Total 
186 
942 100 

53 
025 100 

239 
967 100 

 Grupo etário N.º % N.º % N.º % 

 18 - 24 anos 
9 

039 4,8 
1 

510 2,8 
10 

549 4,4 

 25 - 34 anos 
41 

695 22,3 
14 

324 27,0 
56 

019 23,3 

 35 - 44 anos 
74 

521 39,9 
19 

153 36,1 
93 

674 39,0 

 45 - 54 anos 
47 

060 25,2 
14 

561 27,5 
61 

621 25,7 

 55 - 64 anos 
13 

300 7,1 
3 

269 6,2 
16 

569 6,9 

 65 ou mais anos 
1 

327 0,7 
 

208 0,4 
1 

535 0,6 

 Total 
186 
942 100 

53 
025 100 

239 
967 100 

 Nível de escolaridade 
mais elevado completo  N.º % N.º % N.º % 

 Sem nível de 
escolaridade completo 

1 
828 1,0  7 0,0 

1 
835 0,8 

 1.º Ciclo do Ensino 
Básico 

49 
277 26,4  56 0,1 

49 
333 20,6 

 2.º Ciclo do Ensino 
Básico 

135 
461 72,5 

 
805 1,5 

136 
266 56,8 

 3.º Ciclo do Ensino 
Básico  370 0,2 

52 
125 98,3 

52 
495 21,9 

 Secundário ou mais 1)  0 0,0  32 0,1  32 0,0 
 Não identificado  6 0,0  0 0,0  6 0,0 

 Total 
186 
942 100 

53 
025 100 

239 
967 100 

Agência Nacional para a Qualificação, I.P.      
Fonte: Plataforma SIGO, dados provisórios de 31 de Outubro de 2010.   
Nota: 1) Correspondem a candidatos encaminhados para RVCC profissional ou para 

Formações Modulares Certificadas.      
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Quem são estes indivíduos e como se explica a singularidade dos seus percursos? Que 

competências são essas, em que contextos /domínios de acção foram adquiridas? De que 

disposições individuais são reveladoras essas competências? Como é que se formaram, em 

cada indivíduo, essas disposições? Através de que modalidades de socialização ? 

 

Quem são estes indivíduos que, partindo de um nível de escolaridade muito baixo, 

conseguem atingir uma certificação de nível secundário (12ºano) exclusivamente pelo 

reconhecimento e validação das competências adquiridas ao longo da vida? 

Em síntese, pretende-se aqui compreender, ao longo de trajectórias de vida 

caracterizadas por baixas habil itações escolares de partida, que contextos não 

escolares de aprendizagem (não formais e informais) potenciam ou inibem a 

formação de disposições reflexivas e cognitivas e, em consequência, a aquisição e 

desenvolvimento de competências de literacia. 

Conhecendo e compreendendo as competências e as disposições  destes indivíduos. 

Compreendendo como se constituíram as disposições e como foram adquiridas as 

competências. Compreendendo em que contextos de aprendizagem se constituíram as 

disposições e foram adquiridas as competências destes indivíduos 

Considerando como relevante  e válida a  compreensão da realidade e das 

regularidades sociais a partir do seu confronto com as singularidades, o enfoque da 

pesquisa foi colocado nestes casos singulares/excepções estatísticas, pretendendo-se 

conhecer detalhadamente os percursos biográficos dos adultos com desempenhos 

excepcionais nos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências. 

Procura-se compreender que experiências de vida constituíram factores potenciadores de 

aquisição e desenvolvimento de competências de literacia e que experiências se configuraram 

como factores de bloqueio. 

 

7. Estratégia metodológica 

Na presente investigação reuniram-se um conjunto de elementos estatísticos sobre 

educação e literacia ao nível da União Europeia e da OCDE, de forma a obter-se uma visão 

comparativa entre países e um enquadramento de Portugal e da população portuguesa 

relativamente a níveis de escolaridade e competências de literacia. 

A um nível de abordagem nacional, foram recolhidos e trabalhados dados estatísticos 

relativos à actual situação das práticas de  Educação e Formação de adultos, nomeadamente 

os processos de reconhecimento, validação e certificação de competências, dados esses 

obtidos junto da Agência Nacional para a Qualificação, organismo que tutela estas matérias. 

Mas a componente central desta pesquisa tem por base a abordagem biográfica. É nas 

histórias de vida dos sujeitos que procuramos encontrar os elementos que nos conduzem a 

uma compreensão das trajectórias de vida e à identificação de variáveis que, ao longo desses 
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percursos, desempenharam um papel significativo na aquisição ou, pelo contrario, na 

inibição da aquisição de competências de literacia. 

 
7.1. A abordagem biográfica 
As histórias de vida são utilizadas aqui numa perspectiva etnobiográfica. Segundo 

Poirier, utilizadas nesta perspectiva, elas não são um produto acabado, mas uma “matéria-

prima” sobre a qual, e a partir da qual, se tem de trabalhar” (Poirier et al, 1997: 38). 

Nesta investigação o método biográfico é encarado como “sistema cientificamente 

validado de procedimentos que permitem a observação e interpretação de processos sociais, 

através da recolha e análise de um conjunto relevante informações sobre a vida de uma 

pessoa, distinguindo-se, desta forma, das suas apropriações tanto psicológicas como 

artísticas” (Abrantes et al: 2010).  

O material empírico a trabalhar através deste método são “as entrevistas biográficas, 

mas também os documentos produzidos pelo indivíduo, por solicitação do investigador ou 

por seu próprio ensejo, em particular, aqueles que pretendem expressar ou representar 

fragmentos significativos da sua vida, bem como testemunhos de pessoas que o conheceram, 

documentos oficiais ou objectos pessoais”.  

No conjunto dos três tipos de produtos científicos do método biográfico identificados 

por Abrantes (biogramas, relatos de vida e histórias de vida) adopta-se aqui o de relato de 

vida, uma vez que se reúnem narrativas de uma série de sujeitos, submetidas, como se 

explicitará à frente, a uma análise temática. “(...) os relatos de vida, cuja profundidade 

relativamente a certos aspectos, contextos ou etapas da vida tem permitido diversas análises 

temáticas, sobretudo mediante o cruzamento das narrativas de uma série de indivíduos” 

(Abrantes et al, 2010), A presente abordagem tem, no entanto, tem aproximações 

inequívocas à história de vida, uma vez que a extensão de algumas entrevistas e portefólios e 

o aprofundamento que se optou por dar á análise dos mesmos implica a quase transposição 

daquilo que aos autores entendem por histórias de vida vida de cada um dos sujeitos. “(...) a 

história de vida, cuja extensão e representatividade das várias dimensões, fases e relações que 

constituem a biografia individual implicam condições metodológicas específicas, difíceis de 

alcançar nos projectos em ciências sociais, mas cujo potencial heurístico é também superior. 

(Abrantes et al, 2010) 

Poirier, utilizando a mesma designação de “histórias de vida”, diferencia, no entanto, 

várias perspectivas metodológicas. De acordo com a essa tipologia, a presente pesquisa 

enquadra-se nas “histórias de vida cruzadas”  

 
Selecção dos sujeitos e constituição do corpus 
As histórias de vida são, de acordo com Poirier, “instrumentos de inquérito em 

profundidade, de tipo não estatístico.” (Poirier et al, 1997: 102). Assim sendo, “não 

estamos aqui no domínio das sondagens, mas no dos inquéritos não estatísticos, cujos 
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resultados só podem ser quantificados ao nível das percentagens que indicam as inferências 

estatísticas implícitas, permitindo sugerir hipóteses. Isto não lhes retira em nada o seu 

valor, mas tentar constituir uma amostra representativa da população não faz grande 

sentido.” (Poirier et al, 1997: 103). 

Optou-se então por uma amostra por clusters (os CNO), sendo que houve clara 

intencionalidade na escolha dos indivíduos a entrevistar, no interior de cada “cluster”. Esses 

indivíduos foram escolhidos porque são os “informantes privilegiados” que darão conta dos 

fenómenos que esta investigação se propõe compreender. Assim, para compreender em que 

situações e contextos informais os indivíduos adquirem disposições propícias à 

aprendizagem e à aquisição de competências de literacia, há que conhecer os percursos de 

vida daqueles que efectivamente desenvolveram essas disposições através das experiências de 

vida: aqueles indivíduos de escolaridade baixa a quem a equipa técnico-pedagógica de um 

CNO certifica com uma habilitação equivalente ao 12º ano de escolaridade, sem que tenham 

de adquirir compet~encias “em falta” através da frequência de formação complementar. 

Estes indivíduos constituem excepções no universo dos participantes em processos de RVCC 

e são facilmente detectáveis pelas equipas técnico-pedagógicas, que valorizam, de uma 

forma muito compensadora para eles, os seus percursos. 

Pela mesma lógica, mas agora em sentido inverso, para compreender o menor 

desenvolvimento destas disposições para a aprendizagem, destas competências de literacia 

através da “escola da vida”, procuraremos os indivíduos (muito mais numerosos) que fazem 

o percurso mais “tradicional” nos CNO: detentores de escolaridade baixa, adquirem, através 

do processo RVCC uma certificação equivalente ao 9º ano de escolaridade, evidenciam 

possuir algumas das competências exigidas pelos referenciais, mas necessitam de adquirir as 

competências “em falta” através de acções específicas de formação. Estes indivíduos são 

frequentemente muito acompanhados e incentivados pelas equipas técnico-pedagógicas dos 

CNO, delas dependendo, em boa parte, para a concretização do processo. 

Assim, a selecção dos entrevistados foi efectuada considerando a existência destes 

dois conjuntos de “informantes” cujo percurso de vida interessava conhecer: 

 

Grupo 1 (Amostra): indivíduos, com escolaridade inferior ao 9º ano que realizaram 

com muito sucesso o processo de reconhecimento, validação e certificação de 

competências, tendo obtido uma certificação de nível secundário. 

Características deste conjunto de indivíduos: 

• Escolaridade de partida inferior ao 9º ano de escolaridade (preferencialmente 

4º ou 6º ano de escolaridade); 

• Conclusão do processo RVCC de nível secundário: ou através de 

encaminhamento directo, após a fase de diagnóstico, ou através da realização do 

processo de nível secundário imediatamente após a conclusão do processo de nível 

básico; 
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• Em qualquer um dos casos referidos no ponto anterior, a conclusão do 

processo de nível secundário, foi feita sem necessidade de formação complementar; 

 

Grupo 2 (Grupo de controle): indivíduos, com escolaridade inferior ao 9º ano de 

escolaridade, que realizaram o processo de reconhecimento, validação e certificação de 

competências, obtendo a certificação do nível básico (B3). 

Características deste conjunto de indivíduos: 

• Escolaridade de partida inferior ao 9º ano de escolaridade (preferencialmente 

4º ou 6º ano de escolaridade); 

• Conclusão do processo RVCC de nível básico; 

• A conclusão do processo RVCC de nível básico implicou o recurso a 

formação complementar; 

• Grau de autonomia (evidenciado durante o processo RVCC) baixo; 

necessidade de acompanhamento por parte da equipa técnica. 

Com o objectivo de reunir nos dois conjuntos indivíduos com perfil diversificado 

quanto às variáveis de caracterização: idade, género, zona de residência, procedeu-se do 

seguinte modo:  

1º Divisão do território de Portugal continental em 5 NUT II: Norte, Centro, Lisboa 

e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve; 

2º Selecção, em cada NUT, de 2 Centros Novas Oportunidades (CNO) de entidades 

acolhedoras diversificadas (Centros de Formação Profissional, Escolas, Associações); 

3º Identificação pela equipa técnica, em cada um dos CNO, de 1 a 2 adultos de cada 

um dos grupos acima caracterizados; 

4º Realização de 2 entrevistas/interlocuções biográficas a cada um dos indivíduos 

seleccionados e consulta dos respectivos Portefólios Reflexivos de Aprendizagens. 

Inicialmente é marcada a 1ª entrevista e solicitado ao inquirido que traga consigo o seu 

Portefólio; no final da 1ª entrevista marca-se a 2ª que coincidirá com a devolução do 

Portefólio, depois de fotocopiado/digitalizado Assim, a 2ª entrevista visa “tapar” os buracos 

na história de vida identificados após transcrição da 1ª entrevista e da leitura do Portefólio, 

o que conduzirá a uma visão bastante completa da história de vida de cada um dos sujeitos. 

 
Análise de conteúdo 
São, pois, de dois tipos o materiais submetidos à análise de conteúdo. 

No caso do material oral recolhido através de entrevista, trata-se de “passar do 

material em bruto da história de vida falada para o texto escrito” (Poirier et al: 1997: 61). 

Para cada uma das gravações efectuadas, transcreve-se a entrevista e procede-se a uma 

releitura que permitirá completar espaços em branco aquando da transcrição inicial. 
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No caso do material escrito contido nos Portefólios, o procedimento encontra-se 

facilitado, pois está-se perante narrativas de vida passíveis de serem submetidas à análise de 

conteúdo. 

No sentido de conciliar, fundindo, estes dois materiais para cada um dos sujeitos, de 

forma a obter informação fidedigna, completa e pertinente, foram “ventilados” estes 

materiais à luz das variáveis/referentes considerados relevantes ao nível do modelo de 

análise previamente estabelecido e à luz de referentes, não contemplados no modelo de 

análise inicial, que “emergiram do terreno” e que se revelaram pertinentes e significativos 

para a compreensão dos fenómenos em análise. 

Para tal, cada um dos textos dos dois sub-corpus são sujeitos a uma análise temática. 

Agrupam-se as unidades de sentido/registo de cada texto8 por categorias, de acordo com os 

caracteres comuns, em termos semânticos (ao nível do significado) dessas unidades. Como 

refere Bardin, “A categorização tem como primeiro objectivo (...) fornecer, por 

condensação, uma representação simplificada dos dados brutos”. (Bardin, 1997: 112). É do 

cruzamento das categorias pré-estabelecidas fornecidas pelo modelo de análise - “É 

fornecido o sistema de categorias e repartem-se da melhor maneira possível os elementos, à 

medida que vão sendo encontrados. Este é o procedimento por “caixas” (...) aplicável no 

caso da organização do material decorrer directamente dos funcionamentos teóricos 

hipotéticos” (Bardin, 1997: 113) com aquilo que se vê emergir do terreno – “O sistema de 

categorias não é fornecido, antes resultando da classificação analógica e progressiva dos 

elementos. Este é o procedimento por “milha”, em que o título conceptual de cada 

categoria somente é definido no final da operação” (Bardin, 1997: 113). 

Através da leitura flutuante e da análise de conteúdo das primeiras entrevistas e 

Portefólios Reflexivos de Aprendizagens, assistiu-se, com alguma perplexidade e muito 

agrado (como seria necessariamente o caso, dada a curiosidade sociológica) à emerg~encia 

de novos referentes, transformáveis em novas categorias, que se vieram juntar às categorias 

pré-definidas pela investigadora, resultantes do modelo teórico anteriormente construído. 

Apresentam-se em seguida o conjunto das categorias encontradas, até ao presente 

ponto da investigação e alguns exemplos de unidades de sentido nelas enquadráveis. 

Embora a informação recolhida e analisada seja ainda claramente insuficiente para 

concluir alguma coisa, conseguem vislumbrar-se indícios de variáveis significativas na maior 

ou menor pré-disposição dos indivíduos para o desenvolvimento de competências de 

literacia: 

Na infância/adololescência: 

- Acesso facilitado a livros (Biblioteca móvel; adultos significativos) 

- Mãe presente e interessada pelo percurso escolar (curto, embora...) do filho 

- Professora primária marcante num sentido positivo 
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Na idade adulta: 

- Vida familiar estável 

- Diversidade de funções/postos de trabalho 

- Formação profissional 

- Diversidade de esferas de intervenção (cívica, desportiva, associativa) 

- Ascetismo pessoal e profissional 

 

Consequências / Co-ocorrências: 

- Acompanhamento próximo do percurso escolar dos filhos 

- Capacidade de reflexão sobre a própria vida 

- Capacidade de reflexão crítica sobre o envolvente e sobre o mundo 

 

A ilusão biográfica 

“Não negamos que os discursos de auto-apresentação e auto-justificação contêm 

sempre uma dimensão ilusória, pelo que devem ser sujeitos a análise e a cruzamento com 

outros dados, mas essa mesma ilusão narrativa, quando desconstruída, tem um poder 

explicativo importante sobre as aprendizagens, disposições e percursos dos indivíduos.” 

(Abrantes et al, 2010) 

 

Através destes procedimentos, visa-se a obtenção de um corpus constituído por 2 sub-

corpus: 

Sub-corpus 1: Entrevistas transcritas; 

Sub-corpus 2: Autobiografias contidas nos Portefólios Reflexivos de Aprendizagens. 

 

A selecção da amostra de entrevistados será feita em estreita articulação com os Centros 

Novas Oportunidades (da rede de intervenção do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional) onde os adultos desenvolveram os respectivos processos RVCC e após 

indicação dos técnicos (profissionais de RVC) que os acompanharam ao longo do seu 

percurso nos Centros. 

Estes adultos serão entrevistados demoradamente e, após autorização obtida, analisar-

se-ão os documentos constantes dos respectivos Portfolios . 

A selecção da amostra terá em conta as seguintes variáveis: 

• Género; 

• Idade; 

• Localização geográfica da residência: zonas rurais/zonas urbanas; 

• Facilidade/Dificuldade de validação de competências; 
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Territórios educativos e mecanismos de lidar com a diferença 
na escola 

 

Ana Maria de Sousa Neves Vieira (CIID-IPL www.ciid.ipleiria.pt)9 

Ricardo Manuel Neves Vieira (CIID-IPL www.ciid.ipleiria.pt)10 

 
 

Resumo 

Pretendemos, nesta comunicação, dar conta duma investigação a decorrer no 

CIID-IPL (www.ciid.ipleiria.pt) que compara as práticas de Professores e de 

Técnicos Superiores de Serviço Social (TSTS) em dois Territórios Educativos do 

concelho de Leiria 11 : um Território Educativo de Intervenção Prioritária 

(TEIP) e um Agrupamento Escolar que tem sustentado uma “Oficina de 

Comportamento” a par do currículo formal e experimentado um Gabinete de 

Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) do Instituto de Apoio à Criança (IAC) 

como meio de mediação sociopedagógica. 

Em ambos os territórios, as funções de mediação têm sido desempenhadas por 

professores e TSTS, um com mais autonomia para sustentar mediadores, outro 

que tem privilegiado o projecto educativo como gerador de créditos horários 

para afectar professores ao trabalho de mediação. 

Apesar das diferenças estruturais e de variedade de agentes educativos 

implicados, em ambos os territórios há uma crença de se trabalhar com a 

diferença cultural na escola, com a mediação de tensões sociais mas as 

práticas e discursos de professores e TSTS parecem inscrever-se numa postura 

ideológica próxima do que designamos de “patologização da diferença” que 

vê a escola contemporânea com muitos problemas que têm de ser resolvidos 

não só por professores mas, também, por psicólogos e TSTS como sejam os 

assistentes sociais, educadores sociais, sociólogos, animadores, etc. A tónica da 

prática parece ser posta na mediação para a resolução de conflitos (a escola 

como o hospital dos problemas sociais) e não tanto da mediação sócio-

cultural, a montante dos problemas, resultante da (in)comunicação entre os 

agentes educativos e os alunos e suas famílias, bem como entre os diferentes 

alunos. 

 

1. Da patologização da diferença em territórios escolares 
                                                        
9 anamariasnvieira@gmail.com 
10  rvieira@.ipleiria.pt 
11 Texto elaborado no âmbito do projecto de Investigação do CIID|IPL: “Novos Papéis Sociais na Escola: o 
mediador sócio-escolar e a construção de uma escola aberta às diferenças”, coordenado por Américo Peres, 
UTAD, e Ricardo Vieira CIID-IPL 
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Lidar com a diversidade na escola, mediar tensões sociais, resolver conflitos, de forma 

mediadora é hoje discurso e prática em projectos reivindicadores de uma “escola para 

todos”. 

A ideia da mediação de conflitos, as pedagogias inclusivas, inter/multiculturais e 

flexíveis são voz corrente nos teóricos da educação e no discurso quotidiano de professores e 

outros agentes educativos. 

Contudo, entre a intenção e a concretização, entre o dizer e o fazer, vai, por vezes, 

demasiada distância e alguma contradição. É vulgar ouvirmos falar do professor mediador, 

mas, provavelmente, o sentido da mediação descai mais para a visão do aluno como 

problema, como se duma essência se tratasse, do que para a mediação das tensões sociais 

resultantes do convívio entre pessoas heterogéneas quer do ponto de vista cultural quer do 

ponto de vista comportamental. E a montante do conflito, há, tantas vezes, rotulagem de 

diversidades que são classificadas como problema quando, na verdade, o que se passa é a 

ausência de diálogo entre as partes, que, por ser difícil, poderá ser facilitado quer por 

professores quer por profissionais sociais quer mesmo por alunos mediadores. Não se trata de 

abolir as tensões inevitáveis a qualquer vida em grupo: “O conflito é para ser vivido, e não 

evitado ou, mesmo, solucionado. Pensar diferente e sentir diferente é inerente às relações 

humanas e potencialmente fonte de crescimento. Discutir essas diferenças, traduzir 

argumentos, mostrar que não pensamos da mesma forma é absolutamente saudável” 

(Costa, 2003: 10). 

No trabalho de campo que temos realizado em territórios escolares, seja em 

Territórios Educativos de Intervenção prioritária (TEIP), seja em Territórios que 

reivindicam gabinetes constituídos por equipas multidisciplinares para fazer apoio ao aluno e 

à família (GAAF), temo-nos concentrado no modo como os professores e directores 

concebem a prática dos profissionais sociais que reivindicam para dentro da escola em 

conjugação com o papel educativo dos docentes. 

Numa conversa sobre a multiplicidade de funções que um professor tem de 

desempenhar, um director dum Agrupamento de Escolas que há muito tem sustentado uma 

“Oficina de comportamento” como espaço de mediação sociopedagógica dizia: “o professor 

tem que, forçosamente, ser um mediador; o professor tem de ser um gestor de conflitos. 

Está na moda, mas tem que ser um gestor de comportamentos, tem que ser um gestor de 

atitudes e um gestor de relações humanas […]”.  

Muitos professores entendem que esse trabalho que se estenderia aos intervalos e ao 

percurso entre a família e a escola é demasiado para o professor que está carregado de tarefas 

burocráticas para além das pedagógicas. Reivindicam técnicos especializados para essa 

mediação que, como dissemos, antes de ser sociopedagógica e antes de ser de conflitos é 

sociocultural. Mas não é líquido que mesmo esses técnicos, que existem nos TEIP e nos 

GAAF, sejam representados como algo que se enquadre para além dessa milagrosa ideia de 

resolver os conflitos, como se de uma doença se tratasse. Alguns Assistentes Sociais que 
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trabalham nesses territórios estão a tentar dar esse passo para além da psicologização do 

problema de que é apontado o aluno: “Já tinham um GAD [gabinete de apoio disciplinar] 

constituído só por professores que recebia os alunos expulsos da aula. Mas começaram a 

ver que as questões disciplinares tinham causas sociais e que não tinham capacidade, nem 

tempo, nem formação para tratar assuntos com toda essa amplitude”. 

No contexto de um TEIP na região de Leiria, tem-se assistido a uma tentativa de 

alteração dessa representação de patologização das questões disciplinares, como nos refere 

um dos professores responsáveis: “Os psicólogos, hoje, são perfeitamente aceites na escola. 

Mas, inicialmente, havia aquela ideia estigmatizada que era para tratar daqueles casos dos 

malucos, dos que não «batem bem» e vão para o psicólogo. Hoje em dia, procuramos 

mudar esta atitude. O psicólogo está ali para trabalhar com os directores de turma e com 

outros técnicos. Evitamos que se fale em enviar ao psicólogo sempre que surge algum caso 

mais complicado. Tudo deve ser resolvido em rede”. 

Mas não são mudanças fáceis de operar. Se, efectivamente, o aluno diferente for 

enviado, sistematicamente, para o psicólogo da escola, ou para o GAAF, dos efeitos da 

intenção de mediar tensões e diversidades pode resultar, por vezes, uma visão do TEIP ou do 

GAAF mais perto de qualquer coisa como um hospital de problemas sociais do que de uma 

escola para todos que constrói estratégias de diferenciação pedagógica e social (Vieira e 

Vieira, 2010). 

 

2. O Território Educativo enquanto construção social 

Temos vindo a assistir em Portugal à criação de políticas que conjugam políticas de 

discriminação positiva e sua aplicação num território específico. No plano da educação, existem 

várias experiências que têm tentado contribuir para a igualdade de oportunidades entre populações 

com mais ou menos acesso a recursos facultados por uma sociedade dominante. A busca da 

igualdade de oportunidades tem sido gradualmente substituída pelas estratégias de luta contra a 

exclusão social que as políticas educativas põem em prática em territórios que as culturas 

minoritárias ocupam. 

 “[…] falar em território […] implica falar de uma identidade de pertença 

territorial, uma solidariedade territorial e vontade de autonomia territorial e, também, 

da importância de articular diferentes perspectivas espaciais, tais como, espaço 

económico, espaço social, espaço cultural, espaço histórico, espaço de comunicação e 

informação, espaço político e administrativo, espaço lúdico, espaço ideológico e 

espaço geográfico. […] estas formas espaciais são permeáveis a desarticulações e 

contradições que possibilitam a emergência de outras lógicas, outras identidades e 

solidariedades originando, provavelmente, novas formas territoriais” (Barbieri, 2003: 

49-50). 

O termo território é um elemento cada vez mais visível na constituição e implementação das 

políticas públicas, numa conjuntura política que prevê a crescente implicação dos actores de nível 
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local e regional nas decisões, no planeamento e no desenvolvimento das comunidades, 

constatando-se uma gradual emancipação do Estado nestas tarefas, tradicionalmente suas, 

descentrando o seu poder para outras entidades que considera legítimas nesta missão. A este 

propósito, João Barroso e João Pinhal referem que “A ‘descentralização’ é um processo, um 

percurso, construído social e politicamente por diferentes actores (muitas vezes com estratégias e 

interesses divergentes) que partilham o desejo de fazer do ‘local’, um lugar de negociação/ uma 

instancia de poder/ e um centro de decisão. Que não constitui um fim em si mesmo, mas antes 

um meio para atingirmos determinados objectivos” (Barroso e Pinhal, 1996: 11). 

Enquanto espaço social, o território é uma construção social em permanente mutação, 

criado pelas relações sociais, pelas características geográficas e pelo dinamismo que estes factores, 

conjugados, fazem transformar em qualquer das direcções possíveis. A interacção, a 

complementaridade, a tensão e os conflitos são alguns dos temperos que constroem as 

representações sociais dos territórios. 

A territorialização das políticas públicas surge por meio de directrizes visando colmatar 

necessidades específicas, tendo em conta as características de determinado território, contando, 

para tal, com a participação da população territorializada.  

No panorama da educação, em Portugal, a territorialização política é, no presente, uma 

forma de articulação entre o Estado e o local, para a concretização de ganhos em relação à 

qualificação de jovens e adultos, numa tentativa de ultrapassar as sequelas de uma história ditatorial 

que, por sua vez, colocam Portugal no fim da linha em relação à maioria dos outros países 

europeus. Em pleno séc. XXI, o Estado procura, assim, impulsionado por medidas tomadas no 

plano internacional, atribuir aos actores locais parte das suas competências, alicerçando-se nas 

mais-valias que as comunidades locais, quando dotadas de mais poder representativo, podem 

transferir para a escola (Barbieri, 2003: 49). 

Os pressupostos contextuais que caracterizam determinados territórios podem constituir um 

ponto de partida para a implementação de políticas educativas adequadas à população e às suas 

especificidades. Por meio do estabelecimento de critérios de avaliação, o diagnóstico das 

necessidades encontradas ao nível dos territórios pressupõe a implementação de medidas ajustadas, 

constituindo-se, segundo António Figueiredo (2004), uma mais-valia inclusiva no âmbito da 

atribuição localizada de qualificações e de competências pessoais e profissionais. 

A questão da territorialização das políticas educativas não pode, porém, ser estudada 

enquanto facto social autónomo da conjuntura económica e social existente no presente. Existe 

uma pluralidade de factores transversais que ajuda à sua compreensão constatando-se que “[...] a 

territorialização das políticas educativas é contemporânea da crise económica e resulta de uma 

mutação económica, social e política que atravessa a escola.” (Baixinho, 2008: 49). 

 

3. Do TEIP 
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A Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro – define como 

responsabilidade do Estado a promoção da “democratização do ensino, garantindo o direito 

a uma justa e efectiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares”. 

Conforme o despacho nº 22/SEEI/96, de 19 de Junho, a aplicação de medidas de 

compensação educativa foi prevista através do despacho normativo 98-A/92, de 20 de 

Junho, “traduzidas no desenvolvimento de programas específicos e ou alternativos, 

destinados a superar dificuldades detectadas no decurso do processo de aprendizagem” 

(despacho nº 22/SEEI/96, de 19 de Junho). Estas medidas encontram-se directamente 

apontadas a “grupos específicos de alunos do ensino básico”, aos quais estão associados, no 

plano escolar, o “insucesso”, “problemas de integração”, “risco de abandono” e 

“dificuldades condicionantes da aprendizagem”, o que legitima a frequência de um 

currículo escolar alternativo ao regular (idem). 

Apesar de o discurso de contextualização legal deste despacho fundamentar estas 

medidas com a realidade de um “elevado grau de heterogeneidade sócio-cultural”, que 

considera existirem de modo particular “em zonas com número significativo de alunos de 

diferentes etnias, filhos de migrantes ou filhos de populações itinerantes”, exigindo aos 

estabelecimentos de ensino a prossecução de “pedagogias diferenciadas de modo a 

equilibrar as diferenças”, entendemos que estas “diferenças” são aqui expostas enquanto 

características não apenas fora de um “padrão comum”, mas que implicam igualmente 

dificuldades de aprendizagem, devendo ser compensadas com medidas curriculares 

alternativas. De facto, a necessidade de uma educação para a diversidade cultural não consta 

dos objectivos da medida política educativa que viria a ser desenvolvida nesse mesmo ano 

(Casa-Nova, 2004: 8). 

Seguindo as tendências internacionais, Portugal implementou, em 1996, os TEIP, 

insurgindo-se como uma medida educativa promotora de inclusão, enquadrada no combate às 

problemáticas do abandono e do insucesso escolar. Com efeito, o despacho nº 147-B/ME/96, 

que define o seu enquadramento legal, sustenta, enquanto “objectivo primordial” dos TEIP, 

a promoção da “igualdade do acesso e do sucesso educativo da população escolar do 

ensino básico”. 

O processo de reorganização escolar que configura a medida TEIP visa, por meio do 

estabelecimento de uma rede de parceiros, “a existência de uma efectiva articulação de 

espaços e recursos” e “a construção de uma efectiva igualdade de oportunidades de 

formação”. O incentivo para o estabelecimento de parcerias surge como forma de 

optimização de “meios humanos e materiais disponíveis em cada território educativo”, 

podendo “contribuir para uma visão integrada da intervenção educativa, com consequente 

rentabilização de recursos, em função de um projecto de território educativo e não de 

intervenções avulsas e, muitas vezes, desarticuladas” (despacho nº 147-B/ME/96).  

Lançados no ano lectivo de 1996/1997, os primeiros TEIP vieram, tal como os que 

se constituíram posteriormente, procurar adensar a panóplia de medidas de apoio às 
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populações mais desfavorecidas, no seguimento de medidas mais abrangentes (Barbieri, 

2002: 62), cujos objectivos se propõem combater a pobreza e a exclusão social no plano da 

educação.  

Com o intuito de discriminar positivamente a população e atenuar os maus resultados 

escolares, os TEIP circunscrevem um espaço de intervenção educativa, para onde são 

chamados de responsáveis diversos actores locais, procurando reconhecer novas formas de 

associativismo. Os problemas sociais dos alunos são o mote de partida para o insucesso e 

outras problemáticas escolares, pelo que a estratégia adoptada com esta medida procura 

interligar causas e resultados, e concertar uma panóplia de problemas e de diferenças, 

descomprometendo, assim, o sucesso escolar dos mesmos.  

Para o seguimento destas directivas, a lei contempla os TEIP com meios especiais. 

Para além dos apoios financeiros, a negociar entre o TEIP e a respectiva direcção regional 

de educação, segundo o conteúdo de cada projecto educativo, encontram-se recursos 

adicionais. Deste leque de mais-valias, destacamos aqui, sucintamente, a dispensa ou redução 

do horário lectivo (de alguns órgãos de direcção e professores, respectivamente); a afectação 

de recursos humanos adicionais, nomeadamente de professores, de equipas SPO (Serviços de 

Psicologia e Orientação Profissional) e EE (Educação Especial) e de novos actores 

educativos – o caso dos animadores e/ ou mediadores, ainda que se encontrem mencionados 

no campo das “possibilidades” de intervenção nos TEIP (despacho n.º 147-B/ME/96). 

Por outro lado, no âmbito dos TEIP, apesar dos esforços e dos incentivos ao 

desenvolvimento de um PEE que consiga ter em conta as exigências de uma colectividade de 

instituições, partindo de uma lógica particular que visa o geral, nem sempre esta tarefa é 

facilmente exequível. Helena Barbieri refere que “ […]  a escola tem sido como uma 

instituição dentro de uma “redoma” voltada para dentro de si e, muitas vezes, 

desvinculada do real” (Barbieri, 2003: 44).  

Mais recentemente, através do despacho normativo nº 55/2008, de 23 de Outubro, o 

Programa TEIP foi relançado e encontra-se a decorrer, designando-se, agora, como TEIP de 

segunda geração ou, comummente, por TEIP2, assumindo a continuidade do primeiro 

Programa12. Na sequência deste relançamento, o TEIP2 foi alargado a mais escolas e 

agrupamentos de escola. 

Através do despacho normativo nº 55/2008, o Programa TEIP2 propõe-se cumprir, 

entre os seus objectivos centrais, melhorar a “qualidade das aprendizagens traduzida no 

sucesso educativo dos alunos”; combater o “abandono escolar” e as “saídas precoces do 

sistema educativo”; criar “condições que favoreçam a orientação educativa e a transição 

qualificada da escola para a vida activa”; fomentar a articulação da escola e instituições de 

formação com os “parceiros educativos – incluindo o tecido institucional público, 

empresas e a sociedade civil […]” em “áreas geográficas problemáticas”; constituir a 

                                                        
12 É analisado aqui o TEIP da Praia (nome fictício) que tem o projecto a decorrer desde 2008/09 e que já tinha 
experimentado o TEIP em 1996/97. 
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escola enquanto promotora do “desenvolvimento integrado” da comunidade, através da 

“qualificação, reconhecimento e certificação de competências” e da “animação 

cultural”13.  

Os estudos que Canário, Alves e Rolo (2001) fizeram acerca da implementação da 

medida TEIP levam a crer que esta não se circunscreveu apenas num plano de boas 

intenções, de combate à exclusão social em certos territórios. Nas zonas que estudaram, 

estes autores consideram que os habitantes dos territórios que envolvem as medidas TEIP 

pertencem a “populações perfeitamente integradas nos sistemas de trabalho e de 

consumo” e que, apesar da situação de vulnerabilidade social em função da precariedade 

laboral, estão perante situações de “exploração” em vez de “exclusão”, servidos por 

objectivos políticos que não ignoram a possibilidade de “controlo social” (Canário, Alves e 

Rolo, 2001: 39). Esta questão transporta-nos para a dupla interpretação que advém da sigla 

TEIP, no sentido em que, por um lado, define uma medida de promoção da inclusão e que, 

por outro, discrimina negativamente a população a quem se destina. 

A própria legislação pode transportar leitor atento e reflexivo para esta dupla 

dimensão da medida TEIP: 

“Os contextos sociais em que as escolas se inserem podem constituir-se 

como factores potenciadores de risco de insucesso no âmbito do sistema 

educativo normal, verificando-se que em territórios social e economicamente 

degradados o sucesso educativo é muitas vezes mais reduzido do que a nível 

nacional, sendo a violência, a indisciplina, o abandono, o insucesso escolar e o 

trabalho infantil alguns exemplos da forma como essa degradação se manifesta” 

(despacho normativo n.º 55/2008). 

São considerados social e economicamente degradados os territórios educativos onde 

existem, não necessariamente em conjunto, manifestos de violência, de indisciplina, de 

abandono, de insucesso escolar ou de trabalho infantil. Mas antes de existir intervenção 

social é necessário inventariar os motivos pelos quais a mesma é considerada necessária. O 

diagnóstico social de certos territórios, patente no despacho em questão, não deixa, 

contudo, de ser amplamente generalizado, para além de direccionado, sobretudo, para os 

particularismos negativos que alguns autores interpretam desde 1996, ao abrigo da primeira 

legislação TEIP. Interessa, pois, definir os conceitos de violência, indisciplina, abandono 

escolar e trabalho infantil, para que possamos, no discurso legal, compreender 

objectivamente o que une os diferentes territórios educativos que o despacho normativo n.º 

55/2008 contempla. 

Outro exemplo de ambiguidades que podemos encontrar através de fontes oficiais 

pode constatar-se no seguinte facto: enquanto o despacho normativo n.º 55/2008 refere, 

como objectivo central TEIP, a “progressiva coordenação da acção dos parceiros 

                                                        
13 Ver despacho normativo n.º 55/2008. 
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educativos […] com a acção da escola e das instituições de formação presentes em áreas 

geográficas problemáticas”, no website do Ministério da Educação /DGIDC, querendo 

descrever, por outras palavras, o mesmo objectivo, o termo encontrado para equivaler às 

“áreas geográficas problemáticas” é o de “território educativo”. Continua a evidenciar-se 

uma dupla discriminação à luz da sigla TEIP que essencializa o problema no espaço 

territorial e idealiza tudo poder transformar a partir das políticas educativas. O problema é 

que tais pedagogias, sem serem acompanhadas por outras acções de natureza política e 

económica, pouco parecem mudar em termos estruturais. Estaremos, novamente, perante 

“o ponto de vista do défice” de que nos falaram Canário, Alves e Rolo em 2001: 

“[…] É difícil fundar uma acção educativa pertinente e contextualizada, 

numa relação de negatividade. […] o diagnóstico que nos é proposto […] 

surpreende pela sua uniformidade, marcada por uma visão profundamente 

negativa, baseada em preconceitos e estereótipos de diferentes naturezas” 

(Canário, Alves e Rolo, 2001: 57). 

A experiência francesa, com as ZEP (Zanten, 1990), tinha já induzido o mesmo 

sentimento de rotulagem que a sigla TEIP provoca. 

Estudar o contexto de cada território, analisar os focos das problemáticas enunciadas e 

as intenções que deles emergem seria proporcionar o modelo contrário ao das “medidas 

avulsas” que as políticas educativas pretendem travar. Apenas com essa investigação seria 

possível abandonar a subjectividade legal presente no preâmbulo da constituição dos TEIP, 

definindo-se como atenta às particularidades territoriais e sociais, mas que insiste em 

caracterizar estes territórios e estas populações com particularismos de estigma, como 

indica, a priori, o termo “socialmente degradados”, sustentando, por isso, o cenário da 

exclusão social: 

“[…] Nestas zonas (zonas urbanas degradadas) estamos em presença do 

que Luís Fernandes designa por ‘territórios acossados’, ‘cercados pelo 

estereótipo’ através de um processo de etiquetagem baseado no duplo 

mecanismo da ‘redução cognitiva’ e do ‘evitamento experiencial’ que alimenta 

representações sociais simplistas e ameaçadoras (p.122)” (Canário, Alves e 

Rolo, 2001: 57). 

Um dos estudos de caso que efectuámos aponta a medida TEIP como indesejada no 

seu território escolar, precisamente devido ao conflito que sobressai da sigla TEIP. Decididos 

a promover a imagem da escola, acreditam que a implementação da medida TEIP nas suas 

escolas levaria, no entanto, ao objectivo inverso. Uma escola/agrupamento TEIP é uma 

escola que, desde logo, denigre a imagem que se quer fortalecer. No agrupamento de escolas 

da Calçada, por exemplo, com uma população muito semelhante à do Agrupamento de 

Escolas da Praia, o director parece ter bem consciência do estigma que o nome TEIP 

introduz, ao dizer que prefere resolver as questões sociais da escola através de outros meios, 

designadamente, concorrendo a outro tipo de projectos e afectando professores e TSTS aos 
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gabinetes criados sem ter de usufruir dos benefícios económicos conferidos às escolas que 

integram a lista dos TEIP. Para o Prof. Amândio, a diferenciação pedagógica que entende 

como necessária não passa necessariamente por um território de intervenção prioritária… 

“[…]  pelo contrário, em vez da escola se fechar num território, num TEIP, 

não, não, a minha ideia é que a escola é que se deve abrir, deve ir aos parceiros e 

colocar o que precisa. Nós temos alunos CEF a estagiar aí nas empresas todas e 

temos que ir lá, quer dizer, a escola não se fecha aqui. […] Eu acho que a escola 

deve procurar nos parceiros e para fora respostas. Não sou favorável à criação do 

TEIP para a escola da Calçada, honestamente. Não sou porque vejo as 

potencialidades da escola, vejo as potencialidades dos docentes que lá trabalham e 

dos alunos, não desfazendo dos TEIP que existem, obviamente, nem quero 

estabelecer nenhuma comparação de tipo nenhum, nem dizer que é melhor ou que é 

pior. Não reconheço que o TEIP viesse trazer algum benefício, para além daquilo 

que a escola da Calçada agora tem. Provavelmente, iria beneficiar de uma imagem 

eventualmente mais denegrida, do que aquela que possa eventualmente ter. E o 

nosso objectivo é mudar a imagem. Recentemente, aprovámos um novo logótipo, 

já temos um novo logótipo onde queremos criar algumas questões que comecem a 

elevar a imagem da escola, bonés para os alunos, para as associações de pais 

comprarem… A minha visão de escola passa muito pela ligação com a comunidade 

[…]”. 

 

Por outro lado, o facto de estes Territórios serem designados de “Educativos” 

chamou, desde o início, a atenção para uma descontinuidade entre o conceito e o significado, 

uma vez que educativas são todas as instâncias que dotam o indivíduo da probabilidade de 

adquirir o conhecimento – formal e não formal, nas dimensões espaciais e temporais que 

ocupa ao longo da vida. A constituição de Territórios Educativos assentaria, assim, num 

ideal de abertura entre a escola e a comunidade envolvente, ou seja, entre uma pluralidade de 

territórios de diferentes áreas e saberes, de diferentes organizações sociais, trabalhando em 

conjunto os meios para atingir os objectivos que, conjuntamente, definiram. Ainda que esta 

ideia utópica possa ter estado presente na mente dos decisores aquando da concepção desta 

medida educativa, o discurso legislativo e político mostra claramente que continua a existir 

um fosso entre o ideal e o real: 

“[...] podem integrar os territórios educativos de intervenção prioritária 

[...] as escolas ou os agrupamentos de escolas com elevado número de alunos em 

risco de exclusão social e escolar, identificados a partir da análise de indicadores 

de resultados  do sistema educativo e de indicadores sociais dos territórios em 

que as escolas se inserem.” (despacho normativo nº 55/2008, art.º 2º, nº1). 

Da letra da Lei, podemos inferir que os TEIP integram escolas e agrupamentos de 

escolas. Por sua vez, estes territórios escolares são identificados a partir da análise dos 
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“territórios” (não se faz menção a “educativos”) onde estão inseridos14. Efectivamente, 

podemos observar que a expressão “territórios educativos” se encontra confundida com a de 

territórios escolares que, por sua vez, fazem parte de outro território mais amplo. Rui 

Canário, Alves e Rolo, a propósito do primeiro Programa TEIP, referem que “ [...] ao 

reduzir-se o educativo ao escolar torna-se ‘invisível’ uma multiplicidade de instituições que 

prosseguem finalidades educativas, em paralelo com as escola [...]. Esta ‘invisibilidade’ 

dos recursos locais não escolares, faz parte integrante de uma visão desvalorizada das 

zonas de intervenção a partir de um olhar escolar, marcado pelo etnocentrismo” (Canário, 

Alves e Rolo, 2001: 40). 

A medida TEIP parece ser, assim, uma medida política vertical descendente, o que, 

por si só, é uma razão para que a conjugação de esforços no sentido de criar um 

fortalecimento do associativismo seja encarada como uma obrigação para com a 

administração central, uma vez que a decisão, as orientações e os parâmetros de 

enquadramento desta medida são indicados a partir do de uma instância governamental 

superior. No entanto, parecem emergir alguns sinais de mudança, ao nível das entidades 

participantes na esfera escolar, e parece que os dois pólos se encontram, por meio de 

caminhos desiguais, dispostos a encontrar o objectivo de participação concertada no que 

respeita à educação (Magalhães, 2005). 

Pedro Francisco, presidente do conselho directivo do Agrupamento da Praia na altura 

do TEIP1(1996-99) dizia-nos, numa entrevista, em Maio de 2010 , a propósito do conceito 

TEIP que 

“[… ] o TEIP, pela designação, é Território Educativo de Intervenção 

Prioritária […] porque, à partida, se reconhece que há ali um conjunto de 

dificuldades ou um conjunto de características que o distingue dos outros, porque 

senão não é Território, é um agrupamento normal ou, então, é apenas 

Território Educativo ou, então, Agrupamento/Território Educativo. Do que 

estamos a falar é de Território Educativo de Intervenção Prioritária e, quando a 

tutela diz que há Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, é porque a 

tutela reconhece que há alguma coisa que não está bem, ou que é necessário 

melhorar em determinadas [áreas] […], quer seja nos resultados escolares, quer 

seja nos resultados de integração […].”  

 

4. Do GAAF como projecto sociopedagógico 

Os Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) enquadram-se no âmbito da 

emergência de novos projectos sociais na escola.  

O GAAF do IAC surge como um projecto de mediação escolar que se baseia em 

valores como a inclusão e a responsabilidade partilhada. Tem como finalidade contribuir 

para o crescimento harmonioso e global da criança/jovem, promovendo um ambiente mais 
                                                        
14 Aludindo ao território geográfico. 
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humanizado e facilitador da integração escolar e social. Pretende-se trabalhar no sentido de 

e/ou combater situações de absentismo e abandono escolar, bullying, violência, 

desmotivação, baixa autoestima e comportamentos de risco na adolescência como são os 

exemplos da toxicodependência, distúrbios alimentares, suicídio, doenças sexualmente 

transmissíveis, abuso da internet, em articulação, sempre que necessário, com parceiros que 

fazem parte da rede de apoio social. 

Através do SOS Criança, o IAC desempenha funções de dinamização, de 

acompanhamento e de supervisão dos GAAF, situadas ao nível da Mediação Escolar. O 

professor deverá ter capacidade de mediação mas, provavelmente, o professor sozinho não 

consegue e, portanto, a escola, de uma forma geral, poderá ter gabinetes com psicólogos, 

com assistentes sociais e com outros mediadores. Os professores, em geral, consideram 

interessante este trabalho em rede. No inquérito por questionário que aplicámos aos 

docentes dos dois territórios escolares aqui em análise, observa-se que estes vêem com bom 

grado a entrada de novos profissionais sociais na escola e seu sistema. E a legislação que 

introduz o psicólogo nas escolas (art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 190/91 de 17 de Maio), coloca 

também o técnico de serviço social a seu lado na equipa técnica de orientação educativa que 

surge “ […] como uma importante componente de todo o processo educativo. O seu papel 

é o de acompanhar o aluno ao longo do percurso escolar, contribuindo para identificar os 

seus interesses e aptidões, intervindo em áreas de dificuldade que possam surgir na 

situação de ensino aprendizagem, facilitando o desenvolvimento da sua identidade pessoal 

e a construção do seu próprio projecto de vida”. (Decreto-Lei n.º 190/91 de 17 de Maio) 

Contudo, a história foi dando espaço institucional ao psicólogo, foi formalizando e 

instituindo o psicólogo na escola e acabou por nunca instituir o lugar para outros técnicos. 

De resto, o nome e a filosofia inscrita na letra da Lei remetem, quase exclusivamente, para 

o trabalho psicológico. E o próprio texto começa, logo no segundo parágrafo, com o 

sublinhar da ideia da orientação educativa muito do ponto de vista psicológico, reiterada no 

título do capítulo I do mesmo Decreto-Lei: “Criação, natureza e atribuição dos serviços de 

psicologia e orientação”, título que ficou conhecido por SPO, sigla que é usualmente 

veiculada por docentes e outros técnicos de educação. 

Acaba por ser o IAC e os GAAF, em particular, a integrar os outros técnicos nestes 

processos que devem ser de mediação que não só de resolução de conflitos (Peres, 2010; 

Correia e Caramelo, 1994; Vieira e Vieira, 2006; Vieira e Vieira, 2007; Vieira, 2010; 

Almeida, 2009). 

Estes projectos do IAC têm contribuído para mudar, ainda que lentamente, a ideia da 

diferença vista como patologia psicológica (Vieira e Vieira, 2010): “o aluno está 

desconcentrado, o psicólogo que trate dele! O problema é visto como estando unicamente 

no indivíduo, porque não há contexto na análise”15.  

                                                        
15  Palavras da coordenadora do IAC, Lisboa,  Julho de 2010. 
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Numa das entrevistas realizadas ao professor Amândio,16 vê-se que se trata de um 

gestor com ideias e discurso brilhantes mas não deixa de enfermar por um certo olhar 

patologizante sobre o tratamento da diversidade na escola.   

Amândio é um profissional com 35 anos de idade que diz que na sua escola se trabalha 

em rede e que há protocolos com muitas instituições, entre as quais o hospital distrital. 

Defende a ideia de que “eu não tenho que ter, dentro da escola, todos os técnicos, […] de 

saúde… para a escola funcionar. Eu tenho um projecto que tem uma rede montada e, 

além dessa rede, eu já tenho uma oficina de comportamento, que recebe os alunos mais 

problemáticos e, se for possível ter um GAAF, é mais uma valência que fica nesta rede.” O 

professor Amândio tem um discurso estruturado em volta da escola como capaz de resolver 

os problemas sociais dos alunos mas muito assente numa visão psicologizante e 

patologizante. 

Mas, como refere António Nóvoa, a escola não pode tudo: 

Uma sociedade que se diz do conhecimento tem de criar redes e 

instituições que, para além da escola, se ocupem da formação, da cultura, da 

ciência, da arte, do desporto. Estou a pensar no que tenho designado de espaço 

público da educação, um espaço que integra a escola como um dos seus pólos 

principais, mas que é ocupado por uma diversidade de outras instâncias 

familiares e sociais. 

Re-instituir a escola obriga-nos a imaginar novas modalidades de 

organização, formais e informais, num esforço lento e persistente de inovação” 

[…]. (Nóvoa, 2005: 17). 

 

Era já, em parte, a isto que, em 1994, se referiam José Alberto Correia e João 

Caramelo. À escola são pedidas, por vezes demasiadas respostas de natureza mais social a 

que, sozinha, é incapaz de dar resposta: 

“Por um lado ela [a escola] ocupa um tempo cada vez mais importante de 

um num erro cada vez mais significativo de jovens que são submetidos a um 

processo de escolarização cada vez mais intensivo e extensivo. Por outro lado, 

ela é objecto de um conjunto vasto e heterogéneo de solicitações sociais a que 

não pode dar resposta, já que se assiste a uma multiplicação dos problemas 

sociais que ela é suposta resolver, sem que estes problemas se tivessem 

transformado em problemas escolares”. (Correia e Caramelo, 1994: 170-171). 

 

E é a esta questão de que não basta apenas criar projectos que potenciem lugares de 

encontro entre famílias, professores, alunos e funcionários, etc., apoiados hoje pela entrada 

de profissionais de educação social e de animação e outros TSTS que se refere Américo Peres 

                                                        
16  Director do Agrupamento de escolas da Calçada, onde também se viveu a experiência de implantação de um 
GAAF do IAC. 
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(2010). É preciso que os projectos correspondam efectivamente às necessidades das 

comunidades educativas:  

“Não basta falarmos em discursos renovadores e continuarmos reféns de 

uma escola guardiã do saber ao serviço de um poder centralizador, sem atender 

às identidades das escolas e das comunidades. A escola burocrática, 

administrativa e centralista não permitiu construir autonomias para gerir 

projectos relevantes em relação à tríade – transmissão/reprodução/emancipação 

– de saberes, valores e práticas educativas”. (Peres 2010: 20) 

 

A escola da Calçada é uma escola multicultural, com uma imagem social de escola 

complexa, mas que, nas palavras do Professor Amândio, está a alterar-se em consequência 

do sucesso obtido no combate a essa imagem. Para este director, trata-se, apenas, de uma 

imagem, e as pessoas que lá trabalham, no seu entender, gostam de lá trabalhar. Amândio 

fala da necessidade de mediação mas não está preocupado com o eventual fracasso do GAAF 

do IAC porque sente que tem outras vias organizacionais para desenvolver funções sociais a 

par das funções pedagógicas da escola. Afirma que não precisa de ser TEIP para ter recursos 

para a complexidade da escola actual, porque a imagem da escola ainda iria ficar mais 

denegrida com a inserção nesse projecto “e nós, aqui com a oficina de comportamento, 

podemos resolver os problemas […]” . 

De forma semelhante, a escola da Praia, que é sede de um TEIP, tem uma imagem 

terrivelmente conotada e estereotipada com a desordem social, por ser habitada por filhos 

de “retornados”17. Contudo, os professores e outros funcionários que aí trabalham sentem-se 

bem e gostam imenso de o fazer: “Os professores quando vêm para esta escola vêm 

aterrorizados [risos] …”Eh pá, vou para a escola da Praia!” Depois chegam aqui e dizem, 

“Eh pá, afinal isto não é nada do que eu pensava que isto era! Isto é uma escola como as 

outras!” (Luís, professor e coordenador do TEIP). 

Contudo, se os GAAF do IAC têm contribuído para a introdução de TSTS na escola, a 

verdade é que isso é pontual. O futuro não está seguro quanto a esta matéria, uma vez que a 

sobrevivência dos GAAF depende de projectos financiados por concursos europeus e para 

períodos temporais bem delimitados. 

O trabalho de campo realizado no IAC, as interacções e interpelações realizadas, bem 

como a análise documental dos projectos aí arquivados, mostram não ser possível assegurar 

grande continuidade dos vários projectos do GAAF.  

 

5. Da Gestão da Diversidade no TEIP e no GAAF 

As vozes da Calçada reflectem um olhar mais crítico perante a experiência do GAAF, 

que durou um ano, do que o caso da escola da Praia. Na base desta diferença poderá estar, 

provavelmente, o facto da experiência do GAAF ter sido superficial, rápida, e anunciar, em 
                                                        
17  Expressão usada para as pessoas que regressaram a Portugal vindas das antigas colónias ultramarinas. 
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parte, objectivos, que, de alguma maneira, já eram idealizados, há muito, para a “oficina de 

comportamento”. A ideia do trabalho do psicólogo na escola e do trabalho social por parte 

deste e de outros professores envolvidos num gabinete, constituído para dar respostas a 

problemas familiares e de resolução de conflitos na escola já é aqui comum e incorporada no 

discurso dos professores, muito antes do GAAF ser implementado. 

Como esta oficina emerge a partir de vontades de alguns professores, assente na ideia 

de que a escola é multicultural e complexa, a vários níveis, designadamente tida como 

receptora de casos problemáticos, sustentada por discursos que falam de uma comunidade 

problemática onde a escola se insere, a dinâmica que designamos de baixo para cima, o 

GAAf, ainda que mais estruturante e com recursos e mais apoios orientados por um 

experiência nacional, dependente do IAC, não anunciava nada de novo e não parece ter 

deixado marcas de a ele os professores quererem voltar. 

O discurso do actual director da escola, bem como o organigrama em que assenta o 

projecto educativo explicitam, claramente, a oficina de comportamento, o gabinete do 

psicólogo, de resto pouco articulados, e muito pouco ou nada uma visão profiláctica da 

mediação. Neste sentido, a mediação é tida como instrumento a usar no final da linha, na 

resolução de problemas, quer por parte da oficina de comportamento, onde os alunos se 

dirigem sempre que são expulsos da sala de aulas, quer por parte do papel do psicólogo, quer 

mesmo por parte do reivindicado papel do professor como mediador de comportamentos, 

que o director defende. 

No plano discursivo, os TSTS são considerados como parceiros dos professores mas a 

verdade é que o trabalho conjunto foi escasso. 

Tal como acontece nos ZEP estudados por Van Zanten (1990), também nestes 2 

territórios educativos não há proximidade de trabalho, quer em termos de planificação quer 

em termos de implementação entre os professores e os restantes TSTS. Os dois tipos de 

profissionais habitam dois mundos perfeitamente tornados estanques, não fora o que de 

comum há nos dois: os alunos que interagem tanto com uns como com outros. 

Para os professores, os TSTS são especialistas de despiste, de compensação e de 

diálogo, interacção e tratamento de famílias problemáticas. Nos questionários aplicados aos 

2 territórios, é manifesta a opinião da importância dos TSTS na escola. Nas entrevistas, 

para além dos professores que reforçam esta importância, há outros que criticam a falta de 

trabalho em rede ente professores, responsabilidade que atribuem ao modo de 

implementação do GAAF como se eles não fossem parte da operacionalização dos 

projectos. Alguns chegam a dizer que são precisos desde que não interfiram no trabalho dos 

professores, o que implicaria uma divisão de tarefas que não ficaria como responsabilidade de 

ninguém. 

Ao nível da observação directa e participante nos 2 contextos, aí a décalage é bem 

notória quer no desenvolvimento curricular das áreas disciplinares, quer nos recursos, quer no 
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trabalho específico dos gabinetes de trabalho social: professores e TSTS vivem mundos 

diferentes dentro da escola embora em volta da mesma “clientela”: os alunos. 

Por seu lado, os TSTS assumem-se como potenciais e efectivos mediadores 

socioculturais e sociopedagógicos com competências e funções que ultrapassam largamente o 

que lhes é reconhecido pelos docentes. Põem a tónica, essencialmente, na sua proximidade 

com as famílias, as comunidades e o meio de onde provêm os alunos assumindo este 

conhecimento como vital para o sucesso educativo numa escola de massas. Por outro lado, 

os TSTS assumem que, só passado muito tempo, os professores têm discursos explicativos 

para a sua presença e função nas escolas, mas que não deixam de ser estereotipados.  

Muitos TSTS representam os professores como incapazes de alterar o clima de aula e 

a relação interpessoal e intercultural que gera tensões, problemas sociais e indisciplina na 

escola. Sentem que são vistos como “os apaga fogos”, capazes de resolver os problemas dos 

alunos como se eles fossem uma essência coisificada em cada comportamento diário. Em 

boa verdade, só um trabalho conjunto, não só de sinalização por parte do professor e de 

mediação por parte dos TSTS que ponha a tónica, por um lado, no problema como resultado 

de uma interacção social particular e, por outro, na mediação preventiva e não apenas de 

conflitos (Vieira, 2010) pode vir a transformar este trabalho, de apêndice, num trabalho 

integrado onde a escola reúna, num mesmo patamar, os profissionais da educação e do 

trabalho social e onde a educação seja vista sempre como educação social, 

independentemente de ser na sala de aulas, no recreio ou em casa, e dinamizada por 

professores e outros técnicos do trabalho e educação social. 

No caso dos TEIP, onde a lista de escolas ou de territórios resulta de um trabalho 

apresentado pelo Ministério da Educação, as populações alvo são sobretudo as consideradas 

ghetos da cidade, como é o caso do TEIP da Praia.   

Nos 2 territórios escolares, o abandono e o insucesso escolares são associados à 

delinquência, droga, tensões sócio-raciais e à não valorização da escola por parte de culturas 

específicas como é o caso particular da dos ciganos e da dos imigrantes. 

Tal como na experiência dos ZEP em França (Zanten, 1990) vale a pena pensar no 

que se ganhou com os TEIP (Canário, 2001). Ganhou a escola? Como? Ganhou o projecto 

educativo? Houve ganhos de autonomia? Quais? Houve mais verba para quê? Para obras? 

Para outros recursos? Quais? Puderam-se contratar outros técnicos e outros professores 

melhor preparados para o contexto dos TEIP? Que ficaram a ganhar os alunos e as famílias 

em concreto?  

“Sim, eu penso que ganharam, ganharam mais do ponto de vista… das 

aprendizagens também, porque os miúdos, não tenho dúvidas nenhumas, passaram por 

experiências riquíssimas… Do ponto de vista das famílias, porque houve um 

envolvimento maior, nesses projectos as famílias eram chamadas às escolas, as 

famílias participavam…os miúdos participavam em projectos que envolviam a 

comunidade e as famílias eram chamadas também a participar. Penso que se fizeram 
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um conjunto de actividades que envolvia a própria comunidade adulta em que também 

eles traziam aspectos da sua cultura para dentro da escola… quer do ponto de vista 

gastronómico (agora já não me recordo qual exactamente o nome do projecto)” 

(Pedro Francisco, ex-professor da escola da Praia) 

 

Quer no GAAF, quer no TEIP, a visão da diversidade cultural, como potencial 

pedagógico, prima pela ausência. O que mais é enfatizado é a dimensão do problema social 

dos alunos ou das famílias, o que nos permite falar destes territórios como delimitações de 

problemas sociais individuais (Vieira, 2011; Casa Nova 2004; Barbiéri, 2003). Nestes 

gabinetes de apoio, os TSTS têm vindo a ganhar espaço, espaço que, apesar de tudo, é visto 

quase como se de um hospital social se tratasse. 
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Resumo 

Neste artigo apresentamos uma análise da construção técnica e política da 

carta educativa “decretada”, em seis municípios da região centro, cujo 

enfoque incide nas lógicas que presidem às soluções de reordenamento da rede 

educativa do 1.º Ciclo e da Educação Pré-Escolar e nas implicações que 

geram no território. Nessa mesma análise retratamos a “visão” dos autarcas 

sobre os papéis desempenhados pelo Conselho Municipal de Educação e pela 

Assembleia Municipal e sobre a escolha das equipas técnicas em face das 

tensões políticas e do mosaico de actores e interesses que têm vindo a 

caracterizar a descentralização da educação, em Portugal. A rede escolar 

“reorganizada” do 1.º CEB com base nas cartas educativas pode ser vista 

como o fim de um mundo, o da “escola rural”, tal como fora desenhado em 

meados do século XX pelo “Plano dos Centenários”. 

 
1. Carta educativa “decretada”: as inevitáveis tensões entre centralização e 

descentralização  

 O carácter centralizado que caracterizou o sistema educativo português ao longo do 

século XX e do actual, e em particular a versão desconcentrada que conhecemos há mais de 

vinte anos, tem vindo a sofrer intervenções progressivas de cunho dito “descentralizador” 

que importa analisar. Merece particular atenção a concepção, planeamento e administração 

da rede escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico, a qual tem vindo a sofrer alterações que 

resultam, em grande medida, da modificação e reconfiguração da decisão política e da 

dimensão incremental da acção pública em educação, no Pós-Estado Providência (Santos, 

1990; Stoer & Araújo, 1992; Afonso, 1998; Ball, 2004, Van Zanten, 2004). Essas 

alterações têm conduzido o Estado central a abandonar algumas das suas funções 

tradicionais, no âmbito da associação e interdependência entre a constelação de um novo 

conjunto de relações sociais de governança (Santos, 2006; Les Galés, 2004; Newman, 2005) 

                                                        
18 heleaarcanjo.martins@ua.pt 
19 amendes@ua.pt 
20 amrochette@pensarterritorio. pt 
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e a emergência de novas formas e múltiplos espaços de regulação da educação (Barroso, 

2000, 2003, 2005, 2006; Antunes, 2001, 2004, 2006; Afonso, 2003). Tais mutações têm 

tradução, entre outras medidas, na tendência crescente do Estado central chamar o 

Município a intervir em domínios de que antes estava afastado, como é o caso das 

competências que lhe foram atribuídas no âmbito da carta educativa (Decreto-Lei n.º 

7/2003, de 15 de Janeiro)21.  

 Vivemos, assim, uma época em que se assiste a uma forte retórica de “transferência 

de competências” para os municípios, no âmbito de um processo geralmente denominado de 

“territorialização das políticas educativas”, importando no âmbito deste artigo sublinhar o 

papel reservado ao poder local no processo de “reorganização da rede escolar” do 1º Ciclo 

do Ensino Básico. Este movimento intensifica-se a partir da publicação da Lei n.º 159/99, de 

14 de Setembro, que estabeleceu o “Quadro de Transferências de Atribuições e Competências 

para as Autarquias Locais”, reforçado depois através da publicação do Decreto-Lei n.º 

7/2003, de 15 de Janeiro, que regulamenta os Conselhos Municipais de Educação e a Carta 

Educativa e do Decreto-Lei nº 144/2008, de 28 de Julho, os quais vieram contribuir para o 

desenvolvimento do quadro de “transferência de competências” para os municípios em 

matéria de educação. No âmbito da escola a tempo inteiro adquiriram assinalável destaque as 

actividades de enriquecimento curricular (Martins, 2007; Neto-Mendes, 2007), 

responsáveis em grande medida por uma maior mediatização e crescimento da intervenção 

municipal em educação. A justificação oficial para estas medidas coloca-as o poder central 

no âmbito do “reforço e a qualificação do poder local” (preâmbulo do Decreto-Lei nº 

144/2008), pelo que se vive um contexto em que se impõe aos investigadores problematizar 

a natureza e os efeitos da actual redefinição do papel do poder central e do poder local no 

processo de regulação das cartas educativas. Este universo muito próprio, apesar de 

contemplar todo o espectro escolar, desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário, 

remete-nos em primeira instância para as duas primeiras etapas da educação básica, a 

Educação Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico, os dois espaços que nas últimas décadas 

se foram afirmando como responsabilidade municipal22. 

Importa começar por lembrar que no processo de expansão da rede escolar pública 

foram quase sempre os governos e a administração central a decidir, de forma “unilateral, a 

criação e respectiva localização das escolas, independente das autoridades e racionalidades 

locais” (Lima, 2004: 7-8). Disso é exemplo o modelo centralista23  de expansão, construção 

e administração de uma rede densa de escolas primárias, com características 

predominantemente voluntarista e minimalista, no período do Estado Novo, compreendido 

                                                        
21 A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, falava em “carta escolar” (Art. 19.º). É com o Decreto-Lei n.º 
7/2003 que o documento para a ser designado por “carta educativa”. 
22 Falamos nomeadamente da transferência para os municípios das responsabilidades com a construção e 
manutenção das instalações escolares, uma realidade desde meados da década de 80 do século passado. 
23 Consultar sobre a tradição centralizada da política e administração da educação em Portugal, entre outros, 
Formosinho, 1988, 2005; Lima, 1999, 2006; Fernandes, 1992; Barroso, 1995; Ferreira, 2005.  
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entre 1930 e 1970: as do Plano dos Centenários e as do Novo Plano, na década de 60, já em 

pleno processo da massificação do sistema educativo português (Grácio, 1998). 

Compreender até que ponto as actuais políticas de “reorganização da rede escolar” – 

conhecidas por, entre outras manifestações, estarem a proporcionar as mudanças mais 

radicais da rede escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico (e também da rede de jardins de 

infância, esta sem paralelo nos anos 40 do séc. XX) – constituem uma ruptura com o acima 

referido modelo centralista ou apenas uma adaptação astuta e conveniente do poder central 

que assim reorganiza a sua poderosa máquina administrativa com argumentos que passam 

simultaneamente pela “descentralização” e pela “modernização” 24 . A análise deste 

complexo processo de regulações múltiplas não se revela fácil mas nem por isso deixa de ser 

menos urgente: analisar o conteúdo dos normativos e outras tipologias de orientações 

produzidos em distintos ciclos políticos e identificar coincidências e contradições; conhecer 

a qualidade da intervenção das instâncias disseminadas pelas diferentes estruturas da 

Administração Pública, quer elas se apresentem legitimadas por discursos reguladores mais do 

tipo “político-pedagógico” ou mais “político-financeiro”. 

A compreensão do fenómeno que tem pautado a transformação profunda que a rede 

escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico tem conhecido (e que prossegue) obriga a caracterizar 

uma realidade marcada pela dispersão. Este combate à dispersão da rede de escolas do 1.º 

Ciclo começara na década de 90, embora a LBSE (1986) tivesse já consagrado a possibilidade 

de ocorrerem “estabelecimentos com tipologias diversas”, agrupando diferentes 

combinações de ciclos distintos (Art. 40.º da Lei n.º 46/86) e na existência de 

estabelecimentos singulares ou “grupo de estabelecimentos dos ensinos básico e secundário” 

(Art. 45.º da Lei n.º 46/86). A política que levou à criação das escolas básicas integradas, 

em 199025, ajudou a divulgar os mais tarde chamados “agrupamentos de escolas”, cuja 

generalização se começa a consolidar já quase no final da década, em 1997/1998.  

A dispersão da rede escolar do 1.º Ciclo foi combatida por um processo de dupla 

concentração: numa primeira fase (até 2006), tratou-se de uma concentração mais de cunho 

“político-administrativo”, dominada pela preocupação de constituição de “agrupamentos 

horizontais” e “verticais”, em que vingava sobretudo a ideia de desmantelar o “isolamento” 
                                                        
24 Há uma relativa similitude nas fundamentações encontradas pelos XV e XVII Governos Constitucionais 
(chefiados respectivamente por Durão Barroso e José Sócrates): “A concretização da descentralização 
administrativa constitui um objectivo fundamental do Programa do XV Governo Constitucional, enquanto 
aposta estratégica no princípio da subsidariedade, o qual enforma uma dinâmica de modernização do Estado e 
um modelo de organização administrativa tendente à obtenção de melhores níveis de satisfação das necessidades 
reais dos cidadãos, em termos mais eficientes e eficazes e mais conformes com o sentido de autonomia 
responsável constituinte dos regimes democráticos” (sublinhado nosso; primeiro parágrafo do preâmbulo do 
Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro); “O Programa do XVII Governo prevê o lançamento de uma nova 
geração de políticas locais e de políticas sociais de proximidade, assentes em passos decisivos e estruturados 
no caminho de uma efectiva descentralização de competências para os municípios” (sublinhado nosso; primeiro 
parágrafo do preâmbulo do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho). Num registo de outra natureza, Maria de 
Lurdes Rodrigues, ministra da educação entre 2005 e 2009, inclui a “transferência de competências do 
Ministério da Educação para as autarquias” como um objectivo que visa “progredir na modernização da gestão 
do sistema educativo […] (sublinhado nosso; Rodrigues, 2010: 25). 
25 Despacho conjunto 19/SERE/SEAM/90, de 15 de Maio. Sobre a criação e dinâmicas proporcionadas pela 
escola básica integrada, ver, entre outros, os trabalhos de Pires (1993), Torrão (1993), Mendes (1995) e 
Fernandes, Martins & Mendes (1997). 
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de estruturas administrativas como as “delegações escolares” e a integração dos diferentes 

estabelecimentos (jardim de infância, EB1 e EB2,3) sob as mesmas estruturas de gestão; a 

segunda fase, dominada por uma retórica de cunho “político-pedagógico”, coincide com o 

arranque do processo das cartas educativas e pode ser ilustrada pela referência ao “centro 

escolar” como produto da visão “pedagógica” do poder central que defende a eliminação das 

escolas isoladas ou de pequena dimensão em nome do combate ao insucesso escolar, visão 

esta conseguida quase sempre com recurso a instrumentos como a “elegibilidade 

financeira”26 que restringe seriamente o financiamento de “centros escolares” com menos 

de 4 salas27. 

O desafio que abraçamos: identificar mediações e metamorfoses entre, por um lado, a 

“autoria” do poder local – presente quer na “carta educativa localmente decretada” quer na 

decisão de candidatura do “centro escolar” a financiamento – e, por outro, a “autoria” do 

poder central – que cruza vários domínios e momentos, desde a definição de regras à sua 

interpretação e controlo, culminando geralmente com a aprovação do financiamento, a 

palavra-passe sagrada que permite finalmente o passo decisivo para construção de um novo 

“centro” (não será inocente a designação), agora em formato concentrado e modernizado. 

O centro escolar é, assim, uma tipologia de escola concentrada que, por sua vez, vai ter 

acolhimento numa outra modalidade de concentração que é o agrupamento de escolas. É a 

concentração dentro da concentração, a dupla concentração de que falávamos atrás. 

Corresponde também a uma dupla racionalização, com fundamentos tanto de base 

administrativa quanto pedagógica, a uma escala como há muito não se via, desde o Plano 

dos Centenários como antes afirmámos. Sobre a receptividade desta política desenvolvida 

entre 2006 e 2009, Ferreira (2010) afirma, no seu estudo sobre as representações dos 

actores sociais envolvidos na reorganização da rede escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico28, 

que “as críticas mais optimistas são provenientes dos eleitos locais e dos órgãos de gestão 

escolares”, ao passo que “os comentários mais cépticos decorrem das bases – professores e 

pais” (Ferreira, 2010: 290). Mas não nos iludamos sobre as razões da aludida satisfação dos 

autarcas: ela não ficará a dever-se à consciência de uma elevada participação neste processo 

                                                        
26 Falamos do financiamento concedido no âmbito do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional, 2007-
2013), que pode garantir 70% do custo total do investimento. No final do ano lectivo 2008/09, o Ministério da 
Educação faz um balanço bastante positivo do processo: 61 novos centros escolares entraram em funcionamento 
em 2008, com oferta de aulas de inglês, de música, de apoio ao estudo, de actividade física e desportiva, com sala 
de informática, biblioteca e cantina; 435 projectos de centros escolares para o pré-escolar e para o 1.º ciclo do 
ensino básico aprovados; 700 milhões de euros  investidos, incluindo a comparticipação do QREN; previsão 
de 263 centros escolares a concluir em 2009 e 172 em 2010 (ME, 2009: 57). A ex-ministra, Maria de Lurdes 
Rodrigues afirma que em 2006 foram encerradas 1500 escolas quando a meta oficial apenas apontava para 500. 
Acrescenta, como exemplo que atesta o sucesso das suas políticas, que até final de 2009 foram encerradas 2500 
escolas do 1.º Ciclo e que 211 novos centros escolares foram concluídos graças ao apoio financeiro garantido 
aos municípios no âmbito do QREN (Rodrigues, 2010: 67-68). 
27 As políticas educativas centralmente definidas pretendem consagrar o princípio de 1 sala/1 ano de 
escolaridade, o que sugere as 4 salas para o 1º Ciclo do Ensino Básico, no mínimo. A estas acresce pelo menos 
mais uma sala para a valência Jardim de Infância. Temos informações que dão conta de algumas excepções à 
aplicação do princípio que terão permitido a homologação/construção de “centros escolares” com número 
inferior de salas. 
28 A circunstância de o seu trabalho empírico apenas ter abrangido 4 agrupamentos de escolas em outros tantos 
concelhos não permite a generalização das conclusões. 
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de decisão, mas antes a razões como “modernidade” e “progresso educativo” (Ferreira, 

2010: 290), reveladoras de uma visão muito particular do que consideram ser uma 

oportunidade ganha. Estando operada uma mudança radical na rede escolar construída em 

meados do século passado e contando-se sobretudo escolas rurais entre os milhares de 

encerramentos registados, podemos afirmar que a rede escolar do 1.º Ciclo nunca mais será a 

mesma. Mas as declaradas intenções políticas de “localização” do processo de decisão 

parecem deixar muito a desejar, de acordo com o estudo que temos seguido: “No entanto, 

nem sempre a intenção de cedência de poderes é concretizada no plano real. A pesquisa 

realizada revela precisamente esta ambiguidade, em que na tomada de decisão do 

encerramento de escolas a administração central detém acrescido poder de decisão 

comparativamente aos municípios” (Ferreira, 2010: 289).  

A “reorganização da rede escolar” do 1.º Ciclo, processo decorrido sobretudo entre 

2006 e 2009, abrange duas grandes áreas de decisão: o encerramento de escolas (primeiro, 

com número de alunos inferior a 10, mais tarde inferior a 20) e a construção/renovação de 

centros escolares. Parecem somar-se evidências de que quer o encerramento de escolas quer a 

construção dos novos centros escolares continuam a ser processos comandados sobretudo 

pelo poder central, através de uma complexa sucessão de instrumentos reguladores, de 

actores envolvidos e de tempos de decisão. 

 

 

2. Carta educativa, uma oportunidade para pensar e afirmar as 

especificidades territoriais? 

Desde a reforma educativa de Marquês de Pombal que o Estado Português comanda, de 

um modo geral, a acção educativa, tendo a intensidade da expansão do ensino variado tanto 

em função das diferentes concepções, por vezes divergentes, como também em função das 

vicissitudes políticas, económicas e financeiras. 

Procurando a generalização da instrução primária e uma efectiva redução da elevada 

taxa de analfabetismo, o Poder Central do Estado Novo elaborou o já anteriormente 

referido “Plano dos Centenários”, que se assumiu como um efectivo plano global de 

expansão da rede escolar daquele que hoje é conhecido como 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Este plano resultou numa concretização efectiva da rede educativa, mas que, no 

entanto, apresentava desequilíbrios territoriais na sua expansão, uma vez que foram 

privilegiadas as cidades de Lisboa e Porto e também os distritos do Norte litoral29. No 

entanto será inquestionável a proliferação destes estabelecimentos pelos mais recônditos 

territórios do interior do país, onde se fazia sentir o peso significativo das pequenas escolas 

                                                        
29  A análise realizada por Pimenta (2006: 53), sobre a distribuição distrital de edifícios escolares prevista no 
Plano dos Centenários, ilustra bem esses desequilíbrios quanto ao número de edifícios a construir: os distritos 
de Lisboa (632), Porto (759), Braga (633), Aveiro (480) ou Coimbra (462) apresentam valores bastante mais 
elevados quando comparados com distritos do Norte interior (Bragança, 242; Castelo Branco, 275) ou do Sul 
(Portalegre, 175; Évora 199).  
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de uma, no máximo duas salas30. Ainda hoje é fácil reconstituir essa rede de estabelecimentos 

que se localizam maioritariamente nas entradas dos aglomerados junto à sua principal via de 

acesso. O “Plano dos Centenários” foi assim elaborado de acordo com a realidade portuguesa 

do início da década de 50, que se caracterizava por apresentar uma pirâmide etária jovem 

(Figura 1), reflexo de um país manifestamente subdesenvolvido, e uma rede de acessibilidades 

profundamente deficitária, factos que naturalmente se reflectiram na distribuição dos 

estabelecimentos de ensino. 

O elevado número de crianças existentes e a dificuldade de deslocação, mesmo entre 

os diferentes lugares de uma mesma freguesia, contribuiu para uma expansão muito 

significativa do número de estabelecimentos de ensino, em especial do 1º Ciclo do Ensino 

Básico, os quais proliferaram ao longo das últimas décadas no território nacional, em 

especial no início do 3º quartel do século XX. Pelo contrário, actualmente, o nosso país 

apresenta uma pirâmide etária envelhecida (cf. Figura 1) e uma rede de acessibilidades que 

transformou por completo a relação espaço-tempo, encurtando distâncias, tornando locais 

anteriormente longínquos, hoje bastante mais próximos. 

 

Figura 1 – Pirâmides etárias comparativas da população residente em Portugal em 

1950 e 2001. 

 

                                                        
30 De um total de 8240 escolas previstas, o número de escolas com apenas uma sala é “arrasador” face às 
restantes: 6060 com uma sala (73,5%); 1150 com duas salas (13,9%); 380 com três salas (4,6%) e 550 com 
quatro salas (6,6%) (Pimenta, 2006: 52).  
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Por um lado, a alteração dos padrões de mobilidade reflecte-se numa transformação 

dos fluxos laborais, em geral, e dos fluxos escolares, em particular, facto que tem contribuído 

para uma alteração drástica das áreas de influência e dos fluxos associados a cada 

estabelecimento de ensino, uma vez que a maioria dos pais e encarregados de educação têm 

vindo a apresentar uma tendência crescente em matricular os seus educandos nos 

estabelecimentos de ensino mais próximos do seu local de trabalho e não do local de 

residência31. A evolução demográfica e sócio-económica, a transformação do processo de 

ensino e de aprendizagem e a alteração dos padrões de mobilidade tornaram, assim, a rede 

escolar desajustada das necessidades neste princípio de século XXI. 

Durante os últimos cinco anos as mais de três centenas de municípios nacionais 

desenvolveram esforços para a elaboração da carta educativa, sob o impulso e a regulação 

do poder central. O resultado foi a realização de documentos bastante díspares, apresentando 

uma reorganização da rede educativa equacionada, muitas vezes, mais numa lógica política 

do que numa lógica técnica. 

Quando se analisam as diferentes Cartas Educativas Municipais constata-se, de 

imediato, que se poderá vir a assistir ao desenvolvimento das políticas educativas a 

diferentes velocidades, já que as propostas de reorganização da rede educativa apresentadas 

reflectem lógicas muito distintas, podendo levar à criação de novas desigualdades no acesso à 

educação. A reorganização do parque escolar nacional não pode obedecer, na totalidade do 

país, às mesmas linhas estratégicas, uma vez que a delimitação dos novos Territórios 

Educativos não pode e não deve ignorar os respectivos contextos – daí a necessidade de 

adaptação às diferentes características físicas e dinâmicas humanas observadas nos diversos 

Municípios que integram o território nacional. 

A constatação das diferenças existentes entre territórios pode ser muito mais do que a 

referida dicotomia entre litoral e interior (cf. figuras 2 e 3), mas pode ganhar contornos 

muito particulares em territórios contíguos, mas de diferentes densidades, como se pode 

observar, aliás, no caso dos municípios da Guarda e de Almeida (cf. figura 2). Neste caso 

particular, observa-se que, enquanto o de Almeida apresenta uma tendência de 

envelhecimento geral e com perdas extremamente significativas em termos dos escalões 

mais jovens da população municipal, o da Guarda, em 2001, apresentava mesmo mais 

crianças no escalão etário dos 0 aos 4 anos que em 1991, o que pode ser facilmente 

relacionado com dinâmicas encontradas nos territórios do litoral, mas cuja distribuição em 

termos de território municipal apresenta características muito iguais entre o centro urbano e 

os territórios rurais da superfície da Meseta — muito idênticos aos de Almeida. No caso do 

Litoral, mesmo com o crescimento populacional a observar-se praticamente por todo o seu 

território, esse apresentou ao longo das últimas cinco décadas diferentes dinâmicas, com 

                                                        
31 Não podem, em circunstância alguma, ser esquecidas as profundas transformações sociais por que passou a 
sociedade portuguesa nas últimas quatro décadas: destacamos, entre outras, a integração da mulher no mercado 
de trabalho e o fenómeno de terciarização da sociedade. 
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ritmos muito próprios associados a diferentes factores endógenos desses sectores do centro 

do país (cf. figura 3). 

 

  

Figura 2 – Pirâmides etárias comparativas da população residente em municípios contíguos no interior do 
país (1950 e 2001). 

 

  

Figura 3 – Pirâmides etárias comparativas da população residente em municípios do litoral 

com valores populacionais idênticos (1950 e 2001). 

Mas se a existência de diversas condicionantes naturais e de tão distintos contextos 

demográficos e sócio-económicos entre os diferentes municípios parece inquestionável, as 
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diferenças observadas no seio dos próprios territórios municipais são por demais evidentes. 

A título de exemplo, observe-se o número de nascimentos registados por freguesia no 

Município da Guarda (cf. figura 4). A disparidade de valores entre as três freguesias urbanas e 

as 21 freguesias rurais onde não se observou, em média, um nascimento por ano fala por si. 

Se tivermos em conta que em 10 das freguesias rurais nasceram, em cinco anos, menos de 10 

crianças, constataremos que mais de metade das freguesias do Município da Guarda não 

apresenta um valor capaz de manter um estabelecimento do 1º Ciclo do Ensino Básico. À 

demografia, deve associar-se não só a morfologia de um território de contrastes, mas 

também as questões associadas às maiores ou menores dificuldades de mobilidade. 

 

Figura 4 – Número de nascimentos registados por freguesia, no Município da Guarda, 

nos anos compreendidos entre 1999 e 2003. 

Num contexto como o que resultou das grandes transformações observadas na 

sociedade portuguesa no último meio século, o princípio base da redução das assimetrias 

existentes no território nacional – as quais têm vindo a redundar numa diferenciação 

negativa entre as zonas rurais e as zonas urbanas – parece ser um desígnio para os que se 

debruçam sobre as questões da rede educativa. Nesse sentido, contribuir para a criação de 

condições de igualdade de acesso educativo e de equidade deverá ser a preocupação central de 

uma política que visa a reorganização da rede educativa em termos nacionais. A plena 

concretização desse objectivo só é possível ultrapassando a fronteira das barreiras 

administrativas, pouco compatíveis com a prática do ordenamento e planeamento do 

território, uma vez que estas raramente são coincidentes com as fronteiras naturais e 
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humanas, pelo que só se torna possível falar numa verdadeira gestão sustentável quando se 

analisa o território como um todo. Conhecendo a realidade do poder autárquico e das 

relações intermunicipais, bem como as conhecidas desconfianças entre o poder central e o 

local (e vice-versa), desde logo se vislumbra uma enorme dificuldade em tal desiderato. 

 

3. Construção técnica e política da carta educativa municipal  

De um modo geral, a elaboração das cartas educativas municipais obedece a um 

conjunto de critérios e passos metodológicos: caracterização da totalidade da rede  escolar 

municipal (estado de conservação, as condições e o número de salas, índices de ocupação e 

taxas de cobertura); delimitação dos territórios educativos (área de influência de cada 

estabelecimento de ensino, definida a partir dos fluxos escolares e fluxos laborais inter e 

intramunicipais); análise da hierarquização dos aglomerados populacionais, da rede viária 

existente e prevista; elaboração de estimativas relativas às necessidades de oferta educativa 

para os próximos anos lectivos; e definição e apresentação de propostas de reorganização da 

rede educativa. Posteriormente, de acordo com um dos documentos consultados, são 

“discutidas em conjunto com os diferentes agentes educativos, em especial com os 

responsáveis políticos e técnicos do Município, bem como com o Conselho Municipal de 

Educação e a própria Direcção Regional da Educação do Centro” (Montemor-o-Velho, 

2007: 285).  

Apesar dos critérios de análise e passos metodológicos prescritos, a elaboração das 

cartas educativas por diferentes equipas de trabalho, com diferentes perspectivas e 

abordagens à forma de desenvolver estes estudos, imprime, como seria de esperar, 

características diferenciadoras na concepção e concretização desses projectos. No entanto, 

as cartas educativas e respectivas propostas de reorganização da rede são, ao nível local, 

muito condicionadas pelas opções políticas municipais e alvo de escrutínio pelo Conselho 

Municipal de Educação (CME) e pela Assembleia Municipal (AM).  

Propomo-nos, num primeiro momento, traçar um quadro das principais propostas de 

reorganização da rede escolar inscritas nas cartas educativas de seis municípios – Montemor-

o-Velho (CMMV, 2007); Guarda (CMG, 2008); Figueira da Foz (CMFF, 2006); Ovar (CMO, 

2007); Ansião (CMAn, 2003, 2004) e Almeida (CMAl, 2007); num segundo momento, 

analisamos a construção técnica e política da carta educativa, ao nível local, através da 

análise do tipo de equipas técnicas responsáveis pela sua elaboração e os pareceres emitidos 

pelos CME e as votações das AM dos seis municípios em análise. 

3.1. Metodologia 

A análise e os contributos exploratórios para a compreensão da construção da carta 

educativa ao nível municipal que partilhamos neste texto resultam da investigação 

qualitativa que estamos a desenvolver sobre a regulação das cartas educativas municipais 

(Martins e Neto-Mendes, 2010: 183-188).  
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A metodologia adoptada é o estudo de caso (Bogdan & Biklen, 1994), aplicado a 

catorze municípios, localizados na região centro de Portugal. As técnicas privilegiadas para a 

recolha de dados são as entrevistas semi-estruturadas e a análise documental, através das 

quais procuramos recolher informação que nos permita compreender e problematizar a 

regulação das políticas de descentralização em Portugal.  

Dada a dimensão e objectivos deste artigo, optámos por utilizar os dados de apenas 

seis dos municípios que constituem o nosso caso multi-site. A escolha destes territórios de 

entre todos os que analisámos em termos da Região Centro prendeu-se com as características 

morfológicas, de posicionamento no contexto territorial – litoral vs interior –, 

demográficas e políticas que, por um motivo ou outro, condicionaram a realização do 

documento. 

Em termos demográficos, a escolha recaiu em três municípios que apresentam 

população total acima dos 50 000 habitantes (Figueira da Foz, Ovar e Guarda) que se 

localizam em sectores diferentes da Região Centro (litoral e interior) e com dinâmicas 

demográficas algo distintas – do significativo crescimento verificado em Ovar ao longo das 

últimas décadas ao crescimento débil observado na Figueira da Foz. Os restantes apresentam 

valores bastante inferiores, com Montemor-o-Velho a apresentar cerca de metade do valor 

dos anteriores (24 500 habitantes), enquanto o Município de Almeida apresentava pouco 

mais de 7400 residentes. Em termos de taxas de natalidade e de taxas de envelhecimento, 

estes seis municípios, em termos globais, apresentam valores muito díspares, reflectindo 

muito do que se conhece em termos da dicotomia litoral/interior.   

Para este artigo convocamos sobretudo a análise documental de actas dos CME e AM 

e das cartas educativas dos 6 Municípios seleccionados. O recurso às entrevistas dos 

Vereadores da Educação (mais adiante designadas “VE1”, “VE5”, “VE7”, “VE8”, “VE9” e 

“VE11”) servirá para se conhecer melhor o processo de aprovação local (CME e AM) da 

carta educativa, bem como a importância que estes responsáveis políticos locais lhe 

atribuem. 

 

 

 

 

3.2. Reorganização da rede educativa em seis territórios municipais: 
propostas e impactos   

Face ao estudo das cartas educativas dos seis territórios referenciados e tendo em linha 

de conta as debilidades e potencialidades observadas nas fases de análise e diagnóstico, bem 

como as estimativas relativas às necessidades de oferta e procura educativa identificadas, 

apresentamos sinteticamente as principais fases de reorganização da rede educativa dos seis 
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municípios e passamos em revista as propostas de reorganização e o impacto previsto ao 

nível da contracção da rede educativa. 

a) Principais fases de reorganização da rede educativa 

A reorganização da rede educativa do município de Montemor-o-Velho assenta em 

três fases distintas (CMMV, 2007: 286): i) uma fase inicial, focalizada em Setembro de 2006 

que assume apenas a suspensão das “escola-alvo” por “força das propostas do Ministério da 

Educação”; ii) uma fase de transição que decorre entre 2006/2007 e 2009/2010 que tem 

como objectivo a “preparação da rede educativa existente para a reorganização final” e que 

consiste no encerramento, preferencial, dos estabelecimentos de ensino com apenas uma 

sala ou cujo número é inferir a 20 alunos; uma fase final a decorrer, previsivelmente, após 

2009/2010, encontrando-se dependente das obras de recuperação dos estabelecimentos de 

ensino do 1.º Ciclo ou da construção dos “centros educativos” propostos. As fases de 

reorganização previstas nos municípios de Ovar, Figueira da Foz e Guarda são idênticas no 

tempo e nos objectivos às do município do Montemor-o-Velho. 

O município de Almeida é, entre o conjunto dos municípios, aquele em que a proposta 

de reorganização se inicia mais tardiamente (2007) e assenta apenas em duas fases (CMAl, 

2007: 148-153): a primeira ocorre durante 2007/2008, período em que se verifica o 

encerramento de duas escolas e a criação de um jardim-de-infância; a segunda dá-se a partir 

do ano lectivo 2008/2009 e sem um limite definido. É um planeamento de inevitabilidade e 

de conformidade em face das medidas de encerramento de escolas já em curso, 

implementadas pelo Ministério da Educação a partir do ano lectivo 2005/06. Já a carta 

educativa do município de Ansião é aquela que é elaborada mais cedo e a que apresenta um 

planeamento da reorganização da rede educativa mais longo (2003 a 2009) e mais global. 

Concilia ao longo desse período o encerramento de nove escolas e jardins-de-infância com 

operações de requalificação (sete) e construção de seis estabelecimentos de ensino (CMAn, 

2004: 47-53), com especial relevo para os anos de 2005, 2006 e 2007. 

Em síntese, podemos concluir que as fases de reorganização da rede educativa, a partir 

de 2006, são mais fortemente condicionadas por factores exógenos (políticos e financeiros) 

do que pelas dinâmicas, iniciativas ou legitimidades dos actores locais. O encerramento de 

“escola-alvo” imposto pelo Ministério da Educação, a dependência da comparticipação 

financeira do QREN para obras de requalificação ou construção de escolas do 1.º Ciclo e 

jardins-de-infância e as “relações de subordinação e de dependência a que o Estado 

submete as suas periferias” (Lima, 2004: 8) são exemplos de como o planeamento 

prospectivo da reorganização da rede educativa municipal está dependente dos modos e das 

políticas de regulação institucional (Barroso, 2006: 12). 

b) Propostas e impactos da reorganização da rede educativa, por município  

Para o conjunto de 14 freguesias que constituem o município de Montemor-o-

Velho, a proposta de reorganização (CMMV, 2007: 289-312) passa pela adequação da rede 
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educativa a quatro novos “territórios educativos” que, no caso do 1.º Ciclo, irão acolher a 

criação de quatro centros educativos (cf. figura 5), um por território. Para tal, a carta 

educativa prevê que a única EBI existente no concelho se transforme em EB1,2,3 com 

valência de pré-escolar e os restantes três centros educativos sejam infra-estruturas 

construídas de raiz. No que diz respeito à Educação Pré-Escolar, a proposta vai no sentido de 

manter a rede existente e até aumentá-la através da transformação de alguns 

estabelecimentos do 1.º Ciclo, entretanto desactivados, em jardins-de-infância e da 

integração de salas de actividades nos futuros centros educativos, sempre numa perspectiva 

da “maximização de recursos” (CMMV, 2007: 333).  

 
Figura 5 – Análise comparativa entre o momento inicial e final da reorganização da 

rede educativa do município de Montemor-o-Velho 

Após 2010, a carta educativa prevê que com a conclusão da reorganização da rede 

educativa o município venha a sofrer uma diminuição muito significativa do número de 

estabelecimentos do 1.º Ciclo, passando de “31 para apenas quatro estabelecimentos de 

ensino” (CMMV, 2007: 321), representando uma diminuição de 87,1% face ao ano lectivo 

2005/2006. No entanto, no conjunto dos quatros centros educativos a capacidade de oferta 

em termos de salas é de 44 para o 1.º Ciclo, 10 para jardim-de-infância e 38 salas para as 

actividades de enriquecimento curricular (AEC), com um investimento total previsto de 4,7 

milhões de euros (CMMV, 2007: 330). 

No caso do município da Guarda, as 55 freguesias que o integram apresentam 

“dinâmicas demográficas e sócio-económicas claramente distintas, daí resultando uma 

evidente dicotomia entre o «mundo urbano» e o «mundo rural»” (CMG, 2008: 374). Por 

isso, a proposta de reorganização da rede educativa (CMG, 2008: 369-428) que assenta na 
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criação de 15 “territórios educativos” é fortemente condicionada pelas dinâmicas distintas 

desses mesmos territórios (CMG, 2008: 375).  

Com um investimento previsto de 10,3 milhões de euros (CMG, 2008: 430-443) as 

propostas de reorganização educativa prevêem para o 1.º Ciclo a reconversão de um 

estabelecimento para jardim-de-infância; ampliação e reabilitação de sete estabelecimentos 

(no conjunto passam a dispor de trinta salas de 1.º Ciclo e onze salas de actividade para 

jardim-de-infância); a construção de raiz de três centros educativos (vinte salas de aula para 

o 1.º Ciclo e nove para jardim-de-infância) e a manutenção de treze estabelecimentos (cf. 

figura 6). Nos casos dos centros educativos, e para a maioria das EB1 e EB1/JI alvo de 

ampliação e reabilitação, está previsto passarem a dispor, para além das salas de aula, de 

refeitório, biblioteca, sala polivalente e espaços para as actividades de enriquecimento 

curricular (CMG, 2008: 429). No que se refere à rede da Educação Pré-Escolar, as propostas 

prescrevem o fim do regime itinerante, a reconversão de quatro jardins-de-infância, a 

integração de salas de actividades nos centros educativos a construir, bem como nas quatro 

escolas do 1.º Ciclo alvo de reconversão para a tipologia EB1/JI (CMG, 2008: 426-427).  

 

 
Figura 6 – Análise comparativa entre o momento inicial e final da reorganização da 

rede educativa do município da Guarda 

 

O impacto previsto na carta educativa para a rede escolar do 1.º Ciclo passa por uma 

grande redução do número de estabelecimentos, de 61 em 2005/2006 para vinte e quatro em 

2009/2010; no caso da educação pré-escolar, para o mesmo período, dos trinta e sete JI 

existentes restarão apenas vinte. 
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Ao contrário dos dois municípios anteriores que registam um decréscimo da população 

escolar, o município de Ovar registou, a partir da década de 1960-70, “um crescimento 

demográfico pouco comum […] e que tornou completamente desajustada a rede educativa 

herdada do «Plano Centenário»” (CMO, 2007: 304). Como consequência desse 

crescimento demográfico, nas décadas de 80 e 90 muitos estabelecimentos tiveram que ser 

edificados, e simultaneamente, houve necessidade de “realização de obras de ampliação de 

muitos estabelecimentos de menor dimensão  (CMO, 2007: 304). Ainda assim, em 

2005/06, no 1.º Ciclo, verificava-se uma “taxa de ocupação municipal de 112,4%”, 

resultado da inadequação da rede escolar em várias freguesias face à elevada procura 

educativa (CMO, 2007: 334).  

A reorganização da rede escolar do município de Ovar (2007: 306-334) passa pela 

criação de oito “territórios educativos”, um por freguesia, que irá culminar na manutenção 

de três EB1 e a criação de doze centros escolares (cf. figura 7). Estes estabelecimentos de 

ensino resultarão de obras de beneficiação de seis estabelecimentos de ensino já existentes e 

os restantes serão construídos de raiz. Está ainda prevista a implementação de uma nova 

Escola Básica Integrada (EBI) e a manutenção de outra EBI já existente (CMO, 2007: 337).  

 

 
Figura 7 – Análise comparativa entre a fase inicial e final da reorganização da rede 

educativa do município de Ovar 

 

Relativamente à rede da Educação Pré-escolar, as propostas apresentadas vão no 

sentido da sua integração nos centros educativos e na possibilidade, deixada em aberto, de 

este nível de ensino vir a integrar as escolas anteriormente ocupadas pelo 1.º Ciclo. Porém, 

a proposta prevê, ainda, a manutenção dos estabelecimentos de Educação Pré-escolar que 
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“apresentem condições físicas e pedagógicas de qualidade e […] níveis de procura que o 

justifiquem” tendo em conta a “filosofia de proximidade” (CMO, 2007: 337) defendida para 

este nível de ensino. 

Em síntese, os doze centros educativos propostos terão, no seu conjunto, uma 

capacidade de cento e cinquenta e seis salas para as actividades lectivas (126 para o 1.º Ciclo 

e 30 para a Educação Pré-escolar) e mais de meia centena de salas para as AEC. Incluem 

ainda outras valências como ginásio, biblioteca, sala polivalente, cozinha e refeitório. As 

estimativas dos custos previstos para os doze centros escolares perfazem um total de 17,8 

milhões de euros a adicionar aos 4 milhões estimados para a construção da nova EBI (CMO, 

2007: 340-363).  

O impacto previsível desta reorganização é a contracção do número de 

estabelecimentos da rede escolar de Ovar: no caso do 1.º ciclo estima-se que se assista a uma 

diminuição de trinta e cinco para quinze escolas de 1.º Ciclo, entre 2005/06 e 2010; no caso 

da Educação Pré-escolar o número estimado de encerramento de jardins-de-infância é de 

sete.  

As propostas de reorganização da rede escolar do município da Figueira da Foz 

procuram responder aos constrangimentos provocados pelos contrastes observados ao nível 

da demografia, da mobilidade e da hierarquização dos lugares: “um mundo urbano, que se 

tem desenvolvido ao ritmo das regiões litorais” (CMFF, 2006: 407) e com reflexos no 

crescimento da procura e na consequente sobrelotação de escolas do 1.º Ciclo; numa 

dinâmica oposta é observado “um mundo rural” a perder população e com elevados índices 

de envelhecimento. Factores que têm contribuído para a “diminuição significativa” da 

população escolar, aumento de escolas com frequência reduzida, e onde a “fidelização das 

crianças aos lugares de residência é por vezes reduzida (CMFF, 2006: 408). 

 Em face do diagnóstico, dos objectivos e estratégias traçadas em sede da carta 

educativa, a reorganização da rede escolar do município da Figueira da Foz passa pela 

definição de dez “territórios educativos”, os quais acabam por determinar a “localização dos 

diferentes Centros Educativos ou mesmo «Escolas de Freguesia» […] encontrando-se 

alguns deles a serem servidos por diferentes escolas em simultâneo” (CMFF, 2006: 408). 

Na fase final da reorganização (cf. figura 8) prevê-se a existência de nove centros escolares 

(sendo um deles de cariz intermunicipal), a remodelação de dois EB1 e a manutenção de 

quatro EB1. No que respeita à rede educativa da Educação Pré-Escolar, as soluções são em 

tudo semelhantes às previstas para o município de Ovar. No conjunto dos centros educativos 

a estimativa aponta para cinquenta e três salas para o 1.º Ciclo e sete para a Educação Pré-

Escolar. 

 



II Encontro de Sociologia da Educação – “Educação, Territórios e (Des)Igualdades” 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 27 e 28 de Janeiro de 2011 

 

325 

 

Figura 8 – Análise comparativa entre a fase inicial e final da reorganização da rede 

educativa do município da Figueira da Foz 

 

À semelhança dos anteriores municípios, os centros educativos previstos terão a 

tipologia de EB1/JI, em oito dos casos, e um deles terá a tipologia EB1,2. Para a sua 

concretização a carta educativa prevê a necessidade de um investimento total no montante 

de 13,2 milhões de euros (CMFF, 2006: 391-402). 

As propostas de reorganização da rede escolar previstas para o município de Ansião  

têm como principais objectivos resolver os problemas originados pelo envelhecimento e 

degradação da rede escolar do 1.º Ciclo e colmatar a falta de capacidade de muitos jardins-de-

infância para a “satisfação das necessidades da procura” (CMAn, 2003: 85). Em face 

destes objectivos, as propostas apresentadas no documento da carta educativa partem da 

divisão das oito freguesias em dois “territórios educativos”: um constituído por seis 

freguesias ”TE1” e o outro apenas por duas “TE2” (CMAn, 2004: 10). 
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Figura 9 – Análise comparativa entre a fase inicial e final da reorganização da rede 

educativa do município de Ansião 

 

A remodelação de oito estabelecimentos de ensino (três EB1; uma EB1/JI; 3 JI e a 

construção de espaços para o 1.º Ciclo numa das EB2,3 existentes) e a construção de cinco 

novos equipamentos (um JI; duas EB1 e duas EB1/JI) constituem a proposta de 

reorganização para o município de Ansião. Nesta proposta não aparece a referência aos 

centros escolares, tipologia que tem sido a solução mais comum apresentada pelos 

municípios anteriores, embora os estabelecimentos de tipologia EB1/JI propostos na 

reorganização da rede escolar de Ansião possam vir a “ganhar” essa designação. 

Consideramos que a isso não será alheio o facto de a elaboração da carta educativa de Ansião 

(CMAn, 2003, 2004) ser anterior ao lançamento do Programa de Requalificação da Rede 

Escolar do 1.º Ciclo e da Educação Pré-Escolar e do respectivo programa financeiro, lançado 

em 2006, pela Ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues. 

Com execução prevista entre os anos 2002/2003 a 2008/2009 (CMAn, 2004: 55-56), 

as obras de remodelação e de construção apresentam um custo estimado em 4,6 milhões de 

euros. Em face da “elevada previsão de custos financeiros” e na ausência, na altura, de um 

programa de financiamento comunitário para este efeito, o município de Ansião referia a 

necessidade da participação da Administração Central (CMAn, 2004: 57).  

  Ao longo da reorganização da rede escolar (CMAn, 2004: 47-53) está previsto, em 

face à existente em 2002/203 (10 JI e 19 EB1´s), que ocorra o encerramento de dois 

jardins-de-infância e sete escolas do 1.º Ciclo, e ainda, a transferência de alunos de doze 

estabelecimentos para os remodelados ou construídos de raiz (cf. Figura 9). 
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Com características muito diferentes de todos os outros municípios analisados, o 

município de Almeida tem-se debatido com um abaixamento da densidade populacional, 

tendo perdido “num período de 50 anos […] mais de metade da sua população” (CMAl, 

2007: 18) cujos resultados são a diminuição da população em idade escolar e a desertificação 

de parte do seu território. Fortemente bipolarizado, entre a sede do concelho (Almeida) e o 

outro principal aglomerado (Vilar Formoso), estes dois pólos populacionais concentravam, 

em 2001, “56,5% da população com idades compreendidas entre os 0 e 14 anos” (CMAl, 

2007: 26). As projecções demográficas realizadas na carta educativa, para o horizonte 

temporal 2011 a 2016, apontam no sentido da confirmação da tendência para a diminuição 

da proporção de população jovem, embora mais desacelerada.  

 
Figura 10 – Análise comparativa entre a fase inicial e final da reorganização da rede 

educativa do município de Almeida 

 

Em 2006/2007 a rede escolar era constituída por três jardins-de-infância, nove escolas 

do 1.º Ciclo e duas EB2,3, encontrava-se territorializada em apenas dez das vinte e nove 

freguesias (cf. figura 10) e apresentava uma taxa de ocupação “inferior a 50% da 

capacidade instalada no concelho” (CMAl, 2007: 105). 

Em face do quadro traçado, sobretudo das “orientações superiores (relativas aos 

estabelecimentos de ensino do 1º CEB em funcionamento com um número excessivamente 

reduzido de alunos)” (CMAl, 2007:  146) e da necessidade de qualificação da oferta escolar 

no concelho, as propostas de reorganização da rede escolar prevêem que a médio prazo toda 

a oferta de ensino no concelho fique concentrada nas duas principais freguesias do concelho, 

Almeida e Vilar Formoso.  Por isso, a aposta passa pela inclusão da valência de jardim-de-
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infância e de 1.º ciclo nas duas EB2,3 existentes e o encerramento de cinco EB1 (duas em 

2007/08 e três em 2008/2009). 

 

3.3. Soluções de reordenamento: convergências, divergências e mudanças 

no(s) território(s) 

Após a análise da diversidade das propostas da reorganização da rede educativa dos seis 

municípios é possível identificar parâmetros semelhantes: encerramento de escolas e jardins-

de-infância de baixa frequência e consequente contracção da rede; requalificação e 

construção de estabelecimentos de ensino que oferecem outras valências (biblioteca, 

refeitório, espaços para as actividades de enriquecimento curricular, designadamente, para a 

Educação Física, Expressão Plástica e Educação Musical), caracterizados por índices de 

qualidade funcional e conforto; adopção dos centros educativos como a tipologia mais 

frequente, o que representa o aumento de escala dos estabelecimentos permitindo uma maior 

concentração de alunos e o consequente crescimento do número de alunos em mobilidade. A 

contrapartida resultante da acumulação dos traços anteriores é o aumento dos territórios 

despojados dos estabelecimentos escolares que antes possuíam, mais um sinal a somar ao 

processo de desertificação em que já tinham mergulhado.  

É possível identificar em algumas das propostas de reorganização da rede educativa a 

existência de uma “marca” municipal que procura conciliar as orientações de política 

educativa nacional com os interesses e problemáticas locais, sobretudo ao nível da 

distribuição espacial da rede. Os municípios onde essa “marca” é mais evidente são os de 

Ovar, Ansião e Figueira da Foz que optam por garantir que todas as freguesias consigam 

manter a oferta educativa e evitar, desse modo, que parte do território fique privada da 

existência de EB1’s e jardins-de-infância. Registamos, ainda, nos municípios da Figueira da 

Foz, Ansião e Guarda, a opção por aproveitar e manter parte dos estabelecimentos 

existentes requalificando-os e conciliando-os com os novos equipamentos, proporcionando 

desta forma uma rede mais flexível em tipologias e de estabelecimentos com escala variável. 

Globalmente, o quadro traçado das consequências da reorganização da rede educativa e 

os parâmetros uniformizadores detectados indiciam um profundo contraste com a rede 

escolar herdada do “Plano dos Centenários”, caracterizada pela dispersão geográfica, 

fragmentação organizacional, com grandes desequilíbrios entre a oferta e a procura e uma 

inadequação das condições físicas dos edifícios face às mudanças operadas ao nível curricular. 

Tais características demonstram a dificuldade que quer o Estado central quer os Municípios 

têm tido em adaptar e transformar a rede escolar do 1.º Ciclo e da Educação Pré-escolar às 

novas realidades sociais, territoriais, populacionais, demográficas e educativas ocorridas nas 

últimas três décadas do século XX. A opção política recaiu, muitas vezes, no “centro 

escolar” como estabelecimento de ensino “moderno”, capaz de proporcionar, como 

argumentam alguns, o aumento dos níveis de equidade, qualidade e eficiência, a promoção da 

união dos alunos do 1.º Ciclo com outros de outros sectores de ensino, no mesmo espaço 



II Encontro de Sociologia da Educação – “Educação, Territórios e (Des)Igualdades” 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 27 e 28 de Janeiro de 2011 

 

329 

físico (Matthews, 2009: 37). Deste ponto de vista, representa uma mudança de paradigma 

relativamente à rede que prevaleceu até ao início deste século: “dispersa, inserida nas 

comunidades, como uma rede basicamente rural” e constituída à base de “um professor, 

uma sala e um grupo de alunos” (Formosinho, 1998: 15). Ora, importa lembrá-lo, estes 

objectivos anunciados pela mudança “decretada” não iludem as dificuldades e os obstáculos 

com que na prática se deparam as dinâmicas “associativas” locais, a um nível meso e micro-

organizacional, assinaladas por conflitos e divergências quando se cruzam as lógicas dos 

actores no terreno, com os seus valores, ideologias e culturas. 

 

3.3. Construção técnica e política da carta educativa, ao nível local 

Sendo os municípios portugueses, legalmente, os responsáveis pela elaboração da carta 

educativa municipal (DL 7/2003), nem todos a assumiram no plano técnico. No conjunto 

dos seis municípios é possível verificar, a partir da análise das fichas técnicas de cada uma 

das cartas educativas, que em todos os casos elas foram elaboradas por equipas externas, 

embora de natureza diferente entre si. Assim, é possível identificar três tipos de equipas de 

trabalho externas: universidades (3), empresas (2) e Associação de Municípios (1).   

Nas entrevistas realizadas aos vereadores da educação (VE), quando questionados sobre 

as razões da opção por uma equipa externa para a elaboração das cartas educativas, as 

respostas revelam que a falta de recursos humanos, a incapacidade técnica, a 

comparticipação financeira do Ministério da Educação e a certeza de que uma equipa 

externa era garantia de maior qualidade e legitimação junto dos actores locais e da 

administração educativa, foram factores que pesaram na decisão. 

Dada a responsabilidade legal, mas também política, dos municípios, o trabalho 

realizado pelas diferentes equipas foi sempre acompanhado, de perto, pelos Presidentes de 

Câmara e Vereadores da Educação respectivos na medida em que “a entidade externa 

contratada para o efeito interagia regularmente com o município” (VE1) e porque “era 

importante […] quem gere o modelo de gestão autárquica tivesse essa conversação 

permanente com quem estava a projectar aquilo que nós já defendíamos” (VE5).  

Em algumas das fichas técnicas são, também, mencionadas equipas de 

acompanhamento e monitorização compostas por técnicos municipais e oriundos de 

diversas áreas (educação, ordenamento e planeamento do território, arquitectura). Apenas 

num dos casos (Almeida) é ainda mencionada a colaboração do CME e dos agrupamentos de 

escolas na sua elaboração.  

 

3.5. Análise dos pareceres dos CME e das votações na Assembleia Municipal 
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O Conselho Municipal de Educação (CME)32, órgão criado legalmente pelo Decreto-

Lei nº 7/2003 e constituído por uma ampla representação (artigo 5.º), tem como principal 

objectivo ser uma instância de coordenação e consulta da política educativa local. Entre as 

várias competências que lhe foram atribuídas encontra-se o “acompanhamento do processo 

de elaboração e de actualização da carta educativa (artigo 4.º).   

Os dados obtidos na nossa investigação revelam que as cartas educativas, nos seis 

municípios, obtiveram parecer favorável dos CME. Verificou-se, através da análise de 

conteúdo das actas que, em alguns casos, a carta educativa foi objecto de discussão em várias 

reuniões do CME, dado haver pontos de vista diferentes relativamente a vários aspectos, dos 

quais se destacam: “o número de centros educativos a construir, distribuição no território, 

localização e dimensão”; “a necessidade de encerramento de todas as escolas de pequena 

dimensão” e ainda sobre a “escolha das escolas de acolhimento”. Outros casos houve em 

que a apreciação do documento da carta educativa foi mais pacífica, embora sejam reveladas 

preocupações relativas à “dimensão dos centros escolares”, à “segurança dos transportes 

escolares e respectivas distância/tempo” ou mesmo com a “capacidade” financeira para 

cumprimento dos cronogramas de execução. 

Apesar de, na investigação de Oliveira (2009) sobre o Papel dos Conselhos 

Municipais de Educação na Política Educativa Local, se concluir que o CME é um órgão 

“«esvaziado» de poder” e, por isso,  não é ”«levado muito a sério»” e se reconheça a 

necessidade de ter “outro protagonismo, outra composição e outros instrumentos de 

acção”, nomeadamente,  através da  “criação de condições para uma maior e melhor 

participação dos seus membros” (2009: 113-114),  os dados da nossa investigação revelam 

que os municípios atribuem ao parecer  do CME  uma “grande importância”  e um  “papel 

facilitador” para o  sucesso do processo da carta educativa, ao nível local.  

A posição favorável emitida pelos CME foi relevante, a dois níveis, de acordo com as 

opiniões dos vereadores entrevistados: ao nível da comunidade educativa porque permitiu 

“ganhar os principais actores educativos para o processo ao envolvê-los na discussão e 

construção das melhores soluções” (VE1), tirar as “dúvidas que existiam e acolher as suas 

sugestões e preocupações” (VE8); ao nível da política educativa local, sobretudo no plano 

dos resultados da votação na AM, porque “caso o parecer fosse desfavorável, a aprovação 

da carta educativa era muito mais difícil ou mesmo impossível de acontecer” (VE7); 

“como muitos dos elementos da Assembleia fazem, simultaneamente, parte do Conselho 

Municipal da Educação, como é o caso do representante dos presidente de junta, facilitou 

o sentido de voto” (VE9); o “consenso conseguido neste órgão foi muito facilitador para a 

votação favorável do documento na Assembleia Municipal, não tenho dúvidas disso” 

(VE8).   

                                                        
32 A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, consagrava curiosamente o “conselho local de educação” (Art. 
19.º). É em 2003 que o conselho adquire a designação “municipal” que hoje conserva. 
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Como se pode perceber pelas afirmações dos vereadores da educação, os pareceres 

favoráveis emitidos pelos CME tiveram um papel relevante no processo da carta educativa, 

que levou, inclusivamente, alguns municípios (Figueira da Foz, Montemor, Ovar e Ansião) a 

realizarem, antecipadamente, apresentações públicas da carta educativa, que contaram com a 

presença dos elementos dos dois órgãos (CME e AM).  

Mas não nos podemos deixar iludir por esta “visão” dos autarcas que atribuem 

“relevo” ao CME, na medida em que é uma visão “comprometida e parcial” e que deve ser 

problematizada conjuntamente com os “olhares” de outros actores locais. 

 A Assembleia Municipal33 é constituída pelos membros eleitos e pelos presidentes das 

Juntas de Freguesia. Tem por objectivo a salvaguarda dos interesses municipais e a promoção 

do bem-estar da população e de entre as várias competências atribuídas, salienta-se a 

aprovação de importantes instrumentos normativos de planeamento e de gestão municipal, 

onde a carta educativa se inclui. O passo seguinte à emissão do parecer favorável do CME é 

a aprovação da carta educativa pelo órgão executivo do município que, posteriormente, 

agenda a sua votação na Assembleia Municipal. 

As cartas educativas obtiveram votações favoráveis: em dois casos foram aprovadas 

por unanimidade (Ansião e Almeida); nos restantes casos foram aprovadas por maiorias 

“confortáveis”.  

Os vereadores da educação atribuem às votações favoráveis das cartas educativas 

vários factores: distribuição e apresentação antecipada do documento aos membros da AM; 

a qualidade do documento, em que a carta educativa “por si própria, nos primeiros 

momentos conseguiu obter os consensos necessários (VE9); disponibilidade do executivo e 

das equipas em “esclarecer, sempre, toda a gente, mesmo por escrito, tenho imensos 

apontamentos aqui de perguntas que os outros partidos políticos me faziam, que a própria 

comunicação social me colocava sobre as propostas” (VE1); ou mesmo a “consciência dos 

membros da AM da importância da aprovação da carta educativa como condição de 

acesso ao financiamento do QREN” (VE11), foram aspectos importantes para convencer 

os “mais resistentes” (VE8). Para além destes factores, são referidos como igualmente 

importantes as múltiplas reuniões que se fizeram pelas freguesias e que contaram com a 

participação dos presidentes de junta de freguesia, representantes das associações de pais e 

presidentes dos conselhos executivos, entre outros. Estas reuniões, bem como os contactos e 

encontros bilaterais entre o executivo e as juntas de freguesia, foram considerados 

importantes para ultrapassar a resistência dos actores locais (particularmente a dos 

presidentes de junta de freguesia) a algumas das propostas de reorganização, com incidência 

em aspectos como o encerramento de escolas e a localização dos centros escolares. 

                                                        
33 A Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Setembro, estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos 
órgãos dos municípios e das freguesias. 
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Estas estratégias que os executivos municipais utilizaram para melhor garantirem a 

aprovação das cartas educativas indiciam o reconhecimento de que os diversos actores locais 

são regulados por múltiplos interesses (Barroso: 2004) e que se conjugam com as 

“diversidades das dinâmicas de articulação territoriais (perspectiva horizontal), e das 

medidas e políticas geradas e desencadeadas pela administração (perspectiva vertical)” 

(Azevedo, 2007: 4).  

 

Conclusões 

Como podemos constatar ao longo do artigo, razões como a “localização” invocada 

pela administração para justificar instrumentos como a carta educativa remetem para 

interpretações limitadas da descentralização e da autonomia do poder local face ao poder 

central. 

A primeira constatação é a de que o território municipal (o concelho) afirma-se como 

a unidade por excelência de construção da carta educativa. São raras as propostas 

intermunicipais – entre os 6 municípios analisados apenas se dá conta de um caso, na carta 

educativa da Figueira da Foz e que envolve os municípios vizinhos de Cantanhede e 

Montemor-o-Velho. 

O faseamento conhecido da construção local das cartas educativas mostra com clareza 

que há duas realidades distintas: uma, maioritária, que traduz a voz de comando do Ministério 

da Educação, nomeadamente através da supervisão muito próxima da direcção regional de 

educação e da preocupação com os formalismos do financiamento pelo QREN, exercida 

com especial vigor após 2006; outra, de carácter excepcional (caso de Ansião), resultante de 

uma visão voluntarista anterior e que depois procura os instrumentos de adequação para 

acesso ao financiamento. 

A análise dos diferentes documentos e mesmo de algumas das entrevistas deixa 

transparecer diferentes lógicas subjacentes ao processo de reorganização das respectivas 

redes escolares. Por um lado, as iminentemente políticas, onde a preocupação de dar 

resposta às pressões das populações acaba por manter escolas em todas as freguesias cuja 

população escolar apresenta valores próximos dos limiares propostos pela tutela34. Incluem-

se neste grupo os Municípios da Figueira da Foz e Ansião. 

 Por outro lado, a reorganização efectuada tendo como base critérios mais técnicos 

caracterizada pela concentração de equipamentos de acordo com lógicas do que se designa de 

áreas de planeamento, levou à construção de Centros Escolares em cada um desses 

territórios. Esta situação é facilmente depreendida no caso do Município de Montemor-o-

Velho. 

                                                        
34 O Ministério da Educação estabeleceu, a partir do ano lectivo 2006/2007, o limiar mínimo de 10 alunos 
para evitar encerramento dos estabelecimentos; a partir do ano lectivo 2010/2011 esse limiar passou para 
20 alunos por estabelecimento. 
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Numa situação intermédia, e com variadas nuances, observam-se reorganizações 

mistas onde em simultâneo podem ser defendidos novos equipamentos com a manutenção de 

equipamentos já existentes, situações observáveis nos territórios municipais da Guarda ou de 

Ovar. 

 No caso do concelho de Almeida, apresentando-se como o mais interiorizado e 

desertificado de todos, a lógica que parece presidir é a  da “rendição” face às demandas da 

“racionalização” e da “qualidade” que  acompanham as medidas de reorganização do 

Ministério da Educação, propondo uma reorganização que acentua a bipolaridade do 

município, ao confinar a rede a apenas duas freguesias, o que pode ser visto como um 

exemplo de solução “hiper-racionalizadora” da rede escolar. 

A forma como os vereadores caracterizam a intervenção dos conselhos municipais de 

educação (CME), como órgão consultivo que é, e a relação dialógica que estabelecem com 

entre este e a assembleia municipal, instância com o poder de aprovar localmente a carta 

educativa, permite identificar duas lógicas fortes: i) em primeiro lugar, o reconhecimento do 

papel “facilitador” do CME, funcionando como difusor de informação, abrindo espaços de 

participação mais ou menos alargada; ii) em segundo lugar, a função de “amortecedor” de 

conflitos e instância de descompressão política face a tensões quase incontornáveis nos 

territórios locais (que estabelecimentos encerrar; onde localizar o centro escolar). 

A carta educativa “decretada” é, como vimos, o produto de regulações múltiplas, 

caracterizadas por avanços e recuos, cabendo a última palavra à administração central. Em 

termos dos seus efeitos sobre a rede escolar, podemos afirmar que estamos perante o toque 

de finados da rede escolar do 1.º Ciclo construída pelo Estado Novo, uma criação 

tipicamente rural, dispersa e insularizada como era próprio de um tempo mais lento, privado 

da sofisticação tecnológica hoje omnipresente, e onde um mero quilómetro se transformava 

numa distância longa dada a inexistência ou precariedade das vias de comunicação de então. 

A nova rede escolar, resultante desta “reorganização” impulsionada quer pela vontade dos 

poderes central e local quer pelos milhões de euros do QREN, é claramente uma vitória da 

“urbanização” da sociedade portuguesa e representa o fim de um mundo, o da “escola rural”, 

tal como fora desenhado em meados do século passado. Não queremos com isto dizer que a 

“escola rural” desapareça, mas assiste-se à sua transformação muito significativa em face de 

uma perspectiva de “eficácia”, de “qualidade”e de “racionalização de custos” (Canário, 

2005: 176). 

Esta “reinvenção” da “escola rural” proporcionada pela reorganização da rede escolar 

em curso não deve desistir de procurar formas de potenciar os interesses comunitários, com 

dinâmicas promotoras da “solidariedade intergeracional” e de “parcerias institucionais” 

(Amiguinho, 2005: 38) com associações locais e outras em nome de um desenvolvimento 

que possa contribuir para aliviar, pelo menos, a “periferização dos espaços rurais”. 
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Aprendizagens e Percursos Formativos: Interligações e 
Disrupções. O estudo de caso dos técnicos de Animação 

Sociocultural  
 

Sandra Saúde(ESE – Instituto Politécnico de Beja )35  

Sandra Lopes (ESE – Instituto Politécnico de Beja)36  

 
 

Resumo 

Tendo por base as características e especificidades do perfil de 

competências/de actuação do profissional de Animação Sociocultural, a 

comunicação que nos propomos apresentar centrar-se-á na exploração e 

discussão da forma como esse perfil é construído/modelado pelo processo 

formativo (nomeadamente de nível superior) e vivenciado/reajustado em 

função dos contextos de trabalho em que intervém (serviços educativos, 

bibliotecas, museus, lares de idosos, actividades de tempos livres, entre outros).  

Tendo por base um conceito de educação/ formação como um processo que 

deverá capacitar os indivíduos para autonomamente serem activos no seu 

percurso de aprendizagem e de se qualificarem de acordo com as exigências 

formativas exigidas pelos contextos profissionais em que participam, interessa-

nos reflectir sobre o alcance deste pressuposto no âmbito da 

formação/intervenção destes profissionais. Deste modo, através do percurso 

empírico que suportará a análise, pretendemos compreender se e de que forma 

as necessidades de desenvolvimento de competências específicas e de aquisição 

de novos conhecimentos necessários aos contextos de trabalho contribuem 

para a manutenção ou modificação do perfil de competências consolidado 

durante a sua formação inicial conferindo-lhes, quando em interacção com 

outros profissionais, um campo diferenciado de actuação. 

 

 

Introdução 

Uma análise completa das últimas “discussões” e “reflexões” produzidas a respeito da 

empregabilidade revela a existência de três aspectos centrais associados ao conceito, na 

actualidade. A empregabilidade é uma característica dos indivíduos que já estão empregados e 

dos que procuram o seu primeiro emprego, sendo que se manifesta pelo desejo e pela 

capacidade de ser tão pró-activo quanto possível, tendo em conta os constrangimentos 
                                                        
35 Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Educação de Beja, Departamento de Educação e Ciências 
Sociais e do Comportamento. ssaude@ipbeja.pt 
36 Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Educação de Beja, Departamento de Educação e Ciências 
Sociais e do Comportamento. slopes@ipbeja.pt 
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organizacionais e institucionais, no sentido de conseguir manter um lugar no mercado de 

trabalho. A empregabilidade é também, uma característica do colectivo, porque está 

dependente do contexto envolvente, isto é, do contexto socioeconómico, dos mercados de 

trabalho, de emprego e de formação, isto é, encontra-se dependente do que o contexto 

necessita e permite desenvolver. Apesar de ser “medida” individualmente, a empregabilidade 

não depende apenas da pró-actividade individual em matéria de competências, capacidades e 

conhecimentos. É, também, fortemente determinada pelos vários micro, meso e macro 

contextos por que passa e se insere o indivíduo ao longo do seu processo de crescimento 

individual e de construção das sua identidade pessoal e profissional. 

A empregabilidade não é apenas um “resultado”; os “constructos” sobre a 

empregabilidade estão intimamente relacionados com questões de identidade pessoal, de 

socialização, de capital cultural e pessoal ou de hábitos, que se iniciam e desenvolvem ainda 

antes do indivíduo ingressar na escola ou no mercado do trabalho e se prolongam nas 

“continuidades e disrupções” vivenciadas no seu percurso de integração profissional.. 

É pelas razões expostas que se justifica a utilidade prática e teórica da investigação 

efectuada, modelada por uma perspectiva crítico-analítica plural. Pretendeu-se, em 

concreto, com a presente investigação dar resposta às questões: “De que falamos quando nos 

referimos à empregabilidade de diplomados no ensino superior?”, “Como avaliam os 

próprios diplomados a sua empregabilidade? E a sua inserção profissional?”, “Quais são os 

principais factores que influenciam a empregabilidade individual?”, “De que forma o 

percurso de inserção profissional influencia ou é influenciado pelo perfil de 

empregabilidade?”, “Qual deverá se o papel da escola tendo em conta as características 

actuais do mercado de trabalho?”; “Quais as expectativas/necessidades sentidas pelos 

estudantes sobre o seu papel e competências? E qual a importância desta percepção no seu 

processo formativo? 

 Por outras palavras, interessou-nos explorar e compreender as interligações e as 

disrupções existentes entre os percursos formativos e de aprendizagem e a prática 

profissional de diplomados no ensino superior, assumindo como estudo de caso os técnicos 

superiores de Animação Sociocultural37. Numa lógica de exploração sequenciada, pretende-se 

compreender a o modo como, estudantes e diplomados a exercer uma actividade 

profissional, reflectem sobre os seus percursos formativos, e , numa segunda fase, dissertar, 

sobre a forma como esses factores (reflexivos e de pró-actividade) se podem dispôr na 

definição dos perfis de empregabilidade.  

O modelo de análise aplicado permitiu reflectir sobre a centralidade da relação entre o 

percurso formativo e o percurso de inserção profissional, sendo esta última uma variável 

composta que, simultaneamente, influencia e determina o “(...) o potencial individual para 

conseguir um emprego adequado e mantê-lo no tempo” (ESECT, 2003). Dada essa 

centralidade, e para chegarmos à caracterização das aprendizagens e dos percursos 
                                                        
37 Apenas 5 casos responderam ao inquérito on line. 
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formativos dos diplomados em Animação Sociocultural no Instituto Politécnico de Beja, 

começámos por explorar as características individuais (perfil formativo e trajectória 

pessoal) e de percurso de inserção profissional. Para o efeito, foram aplicados questionários, 

maioritariamente, compostos por perguntas abertas a todos estudantes que se encontram, 

actualmente, no último ano do curso de 1ºciclo e foi feita uma recolha junto de diplomados 

que responderam ao repto lançado e que se encontravam, à data da inquirição, todos a 

exercer uma actividade profissional na área da animação mas em contextos diferenciados. 

Apesar de não se ter como objectivo a generalização dos resultados deste estudo, e de apenas 

se pretender despoletar a reflexão a partir de ‘casos’ ou ‘ unidades de análise’ singulares, 

considera-se, obviamente, necessário referir que se no 1º caso foi feito um levantamento 

mais exaustivo, no segundo, o nº de respondentes foi muito diminuto, tratando-se apenas de 

informadores privilegiados escolhidos em função das características dominantes dos seus 

percursos de aprendizagem e de inserção profissional – ex-alunos com uma significativa 

experiência profissional na área; com trabalho em mais do que um contexto, realizado em 

parceria com profissionais de outras áreas; alguns com diploma pré-bolonha e outros com 

diploma formato Bolonha; entre outros aspectos. Trata-se efectivamente de um estudo que 

se encontra numa fase muito embrionária, sendo, portanto, necessário proceder, no futuro, a 

uma recolha mais sistemática de depoimentos de diplomados integrados em contextos de 

trabalho diferenciados.  

 A combinação das duas fases operacionais permitiu explorar a natureza interactiva 

da empregabilidade através da descoberta dos seus elementos estruturantes, individuais e 

colectivos, tendo por base o que podem ser consideradas as dúvidas e necessidades de quem 

está prestes a entrar no mercado de trabalho e as descrições/narrativas de quem já se 

encontra efectivamente integrado profissionalmente. 

 

Aprendizagens e percursos formativos dos Técnicos Superiores de Animação 

Sociocultural 

Quem são estes profissionais? Apresentamos duas propostas de definição retiradas de 

fontes ligadas ao mercado de trabalho, que depois reforçamos com algumas considerações 

recolhidas na oferta académica no que respeita aos perfis de saída dos licenciados nesta área 

de formação. 

 

1. Classificação Nacional das Profissões (5.1.4.9.20 Animador 

Cultural) 

O Animador Cultural é o profissional que… 

« organiza, coordena e/ou desenvolve actividades de animação e desenvolvimento 

sócio-cultural de grupos e comunidades, inseridas nas estruturas e objectivos da administração 

local ou serviços públicos ou privados de carácter social e cultural: 
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• programa um conjunto de actividades de carácter educativo, cultural, 

desportivo e social no âmbito do serviço onde está integrado e das necessidades 

das populações;  

• reúne os recursos necessários, nomeadamente equipamentos, meios 

financeiros e humanos, transportes e outros, junto de entidades públicas, 

privadas e das próprias populações;  

• organiza, coordena e/ou desenvolve actividades diversas no âmbito 

dos programas, tais como ateliers, visitas a diversos locais (museus, exposições), 

encontros desportivos, culturais (debates, conferências) e 

• recreativos, redacção e publicação de jornais, utilizando métodos 

pedagógicos e de animação, a fim de desenvolver o espírito de pertença, 

cooperação e solidariedade das pessoas, bem como proporcionar o 

desenvolvimento das suas capacidades de expressão e realização;  

• concebe e executa, individualmente ou em colaboração com grupos, 

suportes materiais para o desenvolvimento das acções;  

• avalia os programas e efectua os respectivos relatórios.  

 

 

Associação Nacional de Animadores (ANASC) 

Animador sociocultural é todo aquele que, sendo possuidor de uma 

formação adequada, é capaz de elaborar e/ou executar um plano de intervenção, 

numa comunidade, instituição ou organismo, utilizando técnicas culturais, 

sociais, educativas, desportivas, recreativas e lúdicas. 

(ANASC, Estatutos do Animador – www,anasc. .no.sapo.pt) 

 

No que respeita ao perfil formativo, nacional e internacional, deste profissional, 

salientamos a presença de uma forte componente de unidades curriculares na área das 

Ciências Sociais Comportamentais, complementada com unidades curriculares que vão desde 

as Artes Performativas, à Comunicação Audiovisual, ao Desporto, às Artes Visuais, ao 

Património e Museologia, entre outras. 

Resumidamente, e dada a pluralidade e densidade de atributos associados a este 

profissional, referimos, que se trata de alguém que desenvolve uma prática profissional na 

área social e cultural; planifica, desenvolve e executa projectos comunitários; utiliza 

pedagogias socioeducativas em contextos de actuação não formais; incrementa as relações 

comunitárias promovendo o desenvolvimento glocal em contextos/âmbitos de actuação 

diferenciados (lazer, educativos, trabalho com jovens, trabalho com idosos, …) e, ainda, 

citando Gillet, desenvolve o seu trabalho numa duplicidade entre imaginação/criatividade de 

modo a criar novas formas de acção e novas modalidades de trabalho com as comunidades 

(Gillet, 2006). É um profissional que podemos encontrar a trabalhar no sector 
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socioeducativo de um museu/teatro/biblioteca, numa Câmara na esfera de actuação 

cultural/desportiva/intervenção social, num lar com idosos, em escolas, em centros de apoio 

a populações específicas; para citar apenas alguns exemplos de contextos profissionais de 

actuação enquanto educador ou mediador/promotor sociocultural. 

A perspectiva teórica de base adoptada aproxima-se de uma sociologia pragmática  

onde nos interessa colocar os indivíduos a reflectir sobre o seu percurso formativo e a sua 

prática profissional de acordo com os contextos em que se integram. Considera-se que a 

reflexão que o animador sociocultural desenvolve (devendo ser estimulado a isso enquanto 

estudante) em torno do seu percurso formativo, numa fase inicial, e o questionamento 

permanente, ao longo da sua actuação profissional, concorrem para uma clarificação dos 

propósitos deste profissional e permitem minimizar as dúvidas subjacentes à esfera de 

actuação, que nem sempre se apresenta como clara e perceptível para o diplomado após a 

conclusão da sua formação de 1ºciclo e o início de uma actividade profissional, vejamos 

exemplos do que acabamos de referir: 

 « (…) Sim, senti essencialmente necessidade de adquirir conhecimentos mais 

específicos em determinadas áreas. Considero que a formação que possuímos é algo vaga. Os 

conhecimentos que adquirimos foram, e são, bastante relevantes e pertinentes, mas, por 

vezes, fica a sensação que não sabemos manusear determinadas áreas em que queremos 

intervir. Por isto, vou sentido que deveria desenvolver mais competências, nomeadamente a 

nível prático.  

(…) O que acontece, ao longo do curso superior, é que vamos desenvolvendo 

projectos consoante os nossos gostos e interesses, mas depois podemos 

profissionalizarmo-nos numa área e com um público-alvo com que nunca 

mantivemos contacto. Por exemplo: um estudante de medicina no final do curso 

opta por uma especialidade, por exemplo ortopedia, isso significa que não pode 

exercer a profissão de médico-urologista. Para o ser terá que, após o curso, 

especializar-se nessa área. O mesmo poderá acontecer no nosso caso. Daí a 

necessidade de um Animador Sociocultural desenvolver competências após o 

término do curso, consoante a área profissional em que está a trabalhar. Isto porque, 

pode dar-se o caso de um estudante ao longo do curso ter desenvolvido sempre 

projectos direccionados para a população jovem através do desenvolvimento de 

práticas desportivas, mas mais tarde empregar-se numa associação teatral que 

trabalha com idosos (…)» (diplomado, animador num agrupamento de escola/TEIP 

em Lisboa). 

 

Ou 

«(…) Considero que a Licenciatura em Animação sociocultural, vem de 

encontro aos meus objectivos mas tornou-se não suficiente para poder dar respostas 

aos desafios na entrada para o mercado de trabalho. Sendo que ao falar da entrada 
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para o mercado de trabalho e o contacto com algumas entidades que desconhecem a 

possibilidade de trabalho de um Animador e todas as questões sobre o 

reconhecimento da profissão, fazem com que me questione sobre outros aspectos. 

(…) O exercício profissional possibilita a reflexão, claramente, pois como quero 

actuar conforme aquilo que aprendi, sinto que tenho de reflectir para fazer melhor 

(…)» (diplomada, animadora na área da educação/animação ambiental) 

   

A necessidade sentida/imposta pelo contexto profissional objectiva algo que não está 

presente nas narrativas dos alunos que ainda se encontram em formação, neste caso, não são 

evidenciadas competências direccionadas para contextos de actuação específicos, ou para 

desenvolver trabalho com populações-alvo concretas ou, eventualmente, identificadas 

necessidades de reforço da carga horária ou de trabalho intensificado em algumas unidades 

curriculares. Quando questionados sobre outras componentes formativas, omissas no plano 

de estudos, ou onde gostassem de receber formação dada a eventual aspiração de trabalhar 

em determinada(s) área(s), grande parte dos ainda estudantes referem que consideram que só 

o saberão depois de iniciar uma actividade profissional, demonstrando uma incapacidade para 

objectivarem a sua prática futura de actuação e identificarem as eventuais lacunas formativas 

para actuarem no futuro. Este aspecto pode remeter para duas questões óbvias mas nem 

sempre fáceis de proporcionar e/ou dar resposta inovadora, nomeadamente: para a 

necessidade de se proporcionarem momentos de aprendizagem práticos (e significativos) em 

contextos profissionais reais (estágios); e para a capacidade que a ‘escola’, neste caso a 

oferta de ensino superior, deve ter de inovar nas propostas de formação, antecipando 

necessidades que possam vir a ser sentidas pelos seus diplomados no mercado de trabalho (o 

que implica uma forte relação entre ‘escola’ e mercado de trabalho), remetendo para uma 

obrigatória oferta formativa que pode ser enriquecedora do plano de estudo e surgir enquanto 

oferta para ‘consumo’ ao longo da vida (profissional) direccionada aos seus ex-estudantes.   

Apresentamos dois depoimentos que evidenciam o que referimos anteriormente 

« (…) para ser sincera, gostava em primeiro lugar de ter a experiência 

nas diversas áreas, e depois aí é que decidiria. (…) (estudante finalista de 

animação sociocultural) 

 ou 

« (…) o que deveria constar mais no curso de animação eram aulas 

mais práticas (…) Também acho que ao longo destes 3 anos deveria haver 

um maior contacto com o “mundo lá fora”, para que possamos ter uma 

realidade mais apurada. (…)».(estudante finalista de animação sociocultural) 

 

A necessidade de reflexão sobre o percurso, arriscamos mesmo a utilizar a expressão 

utilizada por Archer (2004), de conversações interiores, enquanto estratégias/percursos para 

resolução de problemas, advém do confronto de situações em que neste caso o profissional 
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de Animação Sociocultural se coloca, resultando desse caminho reflexivo (partilhado ou 

individualizado, colectivo ou autónomo) uma pró-actividade na definição do seu percurso 

formativo.  

Focando outro aspecto evidenciado, nas respostas quer de diplomados quer de actuais 

estudantes, em matéria de capacidades e qualidades pessoais do profissional em animação, 

constatamos que estas situam-se ao nível de: i) ser empreendedor; ii) capaz de resolver 

problemas; iii)ser capaz de mobilizar populações-alvo em torno de causas; iv) gerir o stress; 

v) gerir emoções e resolver situações difíceis; vi) argumentação/negociação; vii) resolução de 

conflitos, viii) identificar os seus defeitos, ix) ser dinâmico, criativo, pragmático, 

interactivo, participativo e x) ser capaz de adoptar uma perspectiva multicultural e 

prospectiva..  

Em síntese, recursos ao nível da gestão de processos, da análise metacognitiva e da 

gestão emocional que, simultaneamente, se associam como estruturais ao perfil básico de 

competências de exercício profissional. 

Na linha de Knight e Yorke (2002), a lista de capacidades e de qualidades pessoais 

apresentada, a partir da qual os inquiridos se auto-avaliaram, constrói o perfil básico. Os 

desvios encontrados terão, assim, de ser assumidos como indicadores negativos dos 

potenciais de empregabilidade individual.  

Neste sentido, vão as conclusões extraídas da análise da correlação das variáveis 

tipificadoras do perfil de inserção profissional e de empregabilidade em diversos estudos. De 

facto, associado a perfis de inserção profissional mais estáveis e/ou qualificantes estão 

indicadores que revelam a partilha, por um lado, de um auto-conceito mais elevado ao nível 

de capacidades e qualidades pessoais e, por outro, de uma determinação/intenção mais 

expressiva de continuar a procurar emprego. Pelo contrário, percursos de inserção 

profissional mais difíceis, instáveis e menos recompensadores, correspondentes a : i) a 

períodos de espera para a obtenção de emprego mais longos; ii) a vínculos contratuais 

precários e iii) ao exercício de funções profissionais bastante diversificadas e, na maioria dos 

casos, não compatíveis com o Curso, destacam-se por terem um auto-conceito mais baixo e 

também uma atitude menos determinada face à procura de emprego.  

Face aos resultados dos estudos, assumem-se como verdadeiras as hipóteses de que, por 

um lado, os percursos de inserção profissional “mais qualificantes” tendem a reforçar 

positivamente a atitude face à procura de emprego e que, por outro, estes (percursos) 

também se associam a (e ajudam a consolidar) níveis mais elevados de auto-conceito em 

matéria de capacidades e qualidades pessoais, estruturantes do perfil de empregabilidade. 

 

2. Empregabilidade e inserção profissional: continuidades e disrupções 

Os indicadores que hoje “constróem” o perfil de empregabilidade não são os mesmos 

de outras décadas. Estamos numa sociedade diferente que necessita e exige profissionais 

diferentes. Na sociedade actual, denominada por uns como pós-taylorista e por outros como 
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neotaylorista, a competitividade por um emprego é muito maior. Maior porque, passamos 

por uma forte crise de desemprego; porque são diversos e mais hierarquizados os perfis de 

exercício profissional; porque, e particularmente no caso português, o ciclo de renovação da 

mão-de-obra é muito lento, o que coloca obstáculos acrescidos à entrada de novos 

candidatos; em suma, a competitividade é maior porque as regras de funcionamento dos 

mercados de trabalho e de emprego complexificaram-se significativamente. Empregabilidade 

hoje está muito associada à transversalidade na acção, à pró-acção, à capacidade de 

adaptação/ mudança, às atitudes e às qualidades pessoais. Já não tem lugar o profissional para 

um posto/emprego, mas sim para vários postos, empregos, tarefas diferentes. Neste cenário 

a empregabilidade traduz o significado e o ritmo da mudança, da instabilidade e da 

flexibilidade crescentes que se assumem como características dominantes da evolução 

socioeconómica recente.  

Longe vai o tempo em que, feita a formação inicial, preferencialmente antes do 

ingresso na vida activa, e adquirida uma determinada qualificação profissional, um indivíduo 

podia projectar, com uma elevada dose de segurança, uma carreira profissional. Hoje, mesmo 

os trabalhadores empregados e qualificados, devem prestar especial atenção à gestão da sua 

“profissionalidade” e da sua própria carreira profissional, mantendo, dessa forma, um 

elevado nível de empregabilidade ao longo da vida activa. Esta necessidade advém tanto da 

actual reconfiguração acelerada das profissões (introdução de novas tecnologia e 

consequente obsolescência rápida das qualificações, emergência de novos perfis profissionais, 

entre outros aspectos), como, fruto da globalização e das reestruturações de empresas e ou de 

sectores de actividade um número crescente de trabalhadores ver-se na contingência de 

operar profundas reconversões nas suas carreiras, enveredando por profissões diferentes. 

Hoje, ingressar e permanecer no mercado de trabalho exige lidar, adequadamente, com as 

tarefas previsíveis e imprevisíveis relacionadas com o desempenho do papel de profissional, 

ou, por outras palavras, exige uma crescente capacidade de adaptabilidade e de flexibilidade 

perante os desafios e uma permanente disponibilidade para formação ao longo da vida.  

De facto, e em síntese, podemos concluir que as capacidades e as qualidades pessoais e, 

entre estas, sobretudo as inerentes “à disponibilidade para agir” emergem como 

“competências-chave” associadas aos percursos de inserção profissional e de definição da 

empregabilidade, quer do lado das determinantes individuais, quer do lado das determinantes 

contextuais. Se ao nível das determinantes individuais constatámos que percursos de inserção 

profissional melhor sucedidos tendem a estar correlacionados:  

i)a uma valorização mais elevada do contributo do curso no 

desenvolvimento/consolidação das capacidades e qualidades pessoais;  

ii) a um auto-conceito mais expressivo em matéria de 

capacidades e qualidades  

e  

iii)   a uma atitude mais pró-activa de procura de emprego, 
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ao nível das determinantes contextuais, concluímos, que no que respeita a 

competências exigidas e desejadas pelos empregadores, destacam-se, claramente, as que se 

incluem no subconjunto das capacidades e qualidades pessoais associadas às áreas do “saber-

estar”, “saber-ser” e “saber-evoluir”. 

 Sem menosprezar o carácter multidimensional da empregabilidade, o que implica que 

a leitura dos resultados tenha sempre que ter em linha de conta o conjunto complexo de 

outras variáveis individuais e contextuais envolventes, a verdade é que o sentido genérico das 

principais conclusões coincide e sublinha o cenário de mutações rápidas que tem vindo a 

ocorrer nas últimas décadas, particularmente, nos domínios do emprego, do trabalho, e 

sobretudo, da empregabilidade e da “profissionalidade”. Referimo-nos em concreto, entre 

outros aspectos, aos percursos inerentes à individualização e à flexibilização das relações 

contratuais e dos perfis de desempenho profissional, bem como, à competitividade, à 

especialização e à tecnologização crescentes dos mercados de trabalho e de emprego, que 

exigem cada vez mais “competências” de desempenho e de disponibilidade do trabalhador 

e/ou do “candidato a”. 

 Face à turbulência e imprevisibilidade das mudanças que ocorrem, o planeamento e a 

gestão da carreira profissional, que, no caso dos jovens é genericamente designado por 

processo de inserção profissional, emergem como problemas associados e influenciados por 

um conjunto significativo de novas variáveis e determinantes, em que o centro da acção se 

define em grande parte no domínio do desempenho e dos seus respectivos indicadores de 

avaliação. 

 Entre todas as variáveis que influenciam os percursos de inserção profissional e de 

definição da empregabilidade aquelas em que hipoteticamente é mais “fácil” e/ou operacional 

trabalhar são as inerentes ao indivíduo, particularmente, na área dos saberes adquiridos e 

aplicáveis. Não estamos com esta ilação a argumentar que o centro único da empregabilidade 

é o indivíduo e as suas respectivas competências, capacidades e qualidades, até porque num 

hipotético contexto restritivo e de crise económica, de indefinição das políticas de 

promoção do emprego e da empregabilidade e/ou de retracção dos mercados de trabalho e de 

emprego, entre outros cenários macro, meso e microestruturais, pouco pode o mesmo 

contrapor. Estamos sim, numa outra perspectiva, a tentar sublinhar o facto de que em 

matéria de capacitação para o desempenho profissional na actual sociedade pós-industrial, 

ainda podemos tentar fazer melhor. Se o “saber agir” e, sobretudo, o “saber como agir”, 

“quando agir” e “para que agir” são indicadores-chave do desempenho profissional e da 

empregabilidade, então, importa descobrir como potenciá-los, no indivíduo, no grupo e na 

comunidade e, desde cedo, em contexto escolar/formativo. Estaremos, assim, a trabalhar em 

benefício (i) da melhoria dos perfis de empregabilidade e/ou da qualidade (ii) dos percursos de 

inserção profissional, (iii) das trajectórias de entrada na vida activa e, também, dos perfis 

(iv) de profissionalidade, (v) de desempenho profissional, (vi) de organização e gestão do 
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trabalho, (vii) de produtividade, (viii) de competitividade e (ix) de inovação, características-

chave dos actuais modelos de governação socioeconómica. 

Apesar dos paradoxos serem co-existentes nos mercados de trabalho e de emprego 

portugueses, numa linha em que se, por um lado, se procura apostar e diversificar os perfis 

profissionais de elevada especialização tecnológica (evolução muito “acondicionada” pelo 

discurso dominante subjacente ao Plano Tecnológico, aposta forte do actual governo) por 

outro lado, é crescente a expressão percentual do desemprego de indivíduos com um nível de 

escolaridade completo correspondente ao ensino básico e ao ensino superior,  

comparativamente com os possuidores de níveis de escolaridade mais baixos (INE, 2010),  

não nos podemos aliar do imperativo europeu e mundial de que só uma aposta consistente e 

estrutural na valorização e qualificação do capital humano, que o mesmo é dizer, no 

crescimento e melhoria dos níveis de produtividade, de desempenho e de capacidade de acção 

das pessoas, permitirá melhorar o nível global de competitividade e de (des)envolvimento 

dos locais, dos territórios, do País e, consequentemente também, o potencial de 

empregabilidade dos seus cidadãos. E isso deve começar na ‘escola’. 
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Resumo 

Nos últimos anos, em Portugal como no resto da Europa, o empreendedorismo 

apresenta-se cada vez mais como uma das vias possíveis de acesso ao mercado 

de trabalho, podendo mesmo constituir uma modalidade alternativa de 

(re)inserção profissional particularmente importante para os jovens com 

qualificações superiores. Nesse sentido, entende-se que o empreendedorismo 

coloca novos e importantes desafios à Universidade que estão relacionados 

com a sua capacidade de, juntamente com outros actores (económicos, sociais, 

políticos, etc.), desenvolver o espírito empreendedor e uma cultura 

empreendedora e de inovação. Face à centralidade desta temática, neste 

artigo avançam-se os resultados preliminares obtidos no diagnóstico sobre o 

potencial empreendedor dos licenciados da Universidade do Minho. Baseado 

nas 283 respostas dos licenciados de diversas áreas científicas que concluíram 

o curso, entre 2002 e 2008, pretende-se, a partir de vários factores co-

explicativos de segmentação do mercado laboral (curso, fileira científica, 

género, etc.) analisar o potencial explicativo de comportamentos diferenciados 

em relação ao emprego e ao empreendedorismo (e.g. propensão para o 

empreendedorismo, empresalidade, sectores de actividade preferenciais, entre 

outros). Recorrendo à análise das suas trajectórias académicas e profissionais 

e das suas estruturas de representações sociais ambiciona-se contribuir para a 

discussão e reflexão em torno da importância da educação superior para o 

desenvolvimento do potencial empreendedor dos indivíduos e, sobretudo, 

perceber como algumas actividades formativas (curriculares e 

extracurriculares), em contexto académico, podem ser úteis no 

desenvolvimento do potencial empreendedor e de competências durante o 

percurso escolar que, por sua vez, contribuam para facilitar a transição dos 

jovens licenciados para o mercado de trabalho. 

 

 
                                                        
38 amarques@ics.uminho.pt 
39 rmoreira@ics.uminho.pt 
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Introdução 

Esta comunicação enquadra-se num projecto de investigação subordinado ao tema “O 

potencial de empreendedorismo na Universidade do Minho”40, em que se pretendeu, por 

um lado, colmatar as lacunas dos actuais estudos empíricos sobre a temática do 

empreendedorismo, através de uma investigação sobre o potencial empreendedor entre os 

licenciados do ensino superior; e por outro, compreender a relevância do papel do ensino 

superior no desenvolvimento de saberes e de competências que influenciam o modo como se 

configuram os processos de inserção profissional. Para tal, esta investigação prosseguiu os 

seguintes objectivos: i) avaliar a dimensão da propensão ao empreendedorismo entre os 

licenciados; ii) analisar eventual heterogeneidade entre os diferentes cursos/áreas científica e 

a dimensão género; iii) analisar as características do potencial empreendedor; iii) analisar a 

percepção dos licenciados relativamente a obstáculos, dificuldades e factores críticos do 

processo de empreendedorismo; iv) avaliar o grau de adequação dos cursos e propensão à 

formação pós-graduada direccionada para o empreendedorismo. 

Como se sabe, as últimas décadas têm sido profundamente marcadas por modificações 

no mercado de trabalho. Estas conduziram, com maior ou menor impacto, consoante os 

países, ao incremento da flexibilização e da precarização do trabalho, à segmentação da 

mão-de-obra e ao desenvolvimento de formas “atípicas” de emprego que se opõem ao 

modelo assalarial dominante no período pós II Guerra Mundial. Até então, a relação típica 

assentava na estabilidade do emprego numa base contratual e à qual subjazia a concertação 

colectiva e a observância de critérios, como: i) a durabilidade da relação de emprego; ii) a 

unicidade do empregador e pertença a um serviço organizado; iii) e o horário a tempo 

inteiro com salário equivalente (Foucarde, 1992). Na mesma linha de pensamento, naquele 

período, o mercado de trabalho apresentava-se estruturado no trabalho assalariado definido 

como um activo que ocupava um emprego permanente e a tempo inteiro desde o fim da 

escolaridade até à idade da reforma. Define-se, assim, o perfil do que social e juridicamente 

se convencionou designar como emprego assalariado “típico”, configurando a norma do 

emprego (por tempo indeterminado, a tempo inteiro e com protecção social). Neste sentido, 

são consideradas situações “atípicas” todas aquelas que resultam da não verificação de um ou 

de outro ou de todos aqueles critérios referidos. De um modo geral, estas formas atípicas de 

trabalho podem ir desde actividades simplesmente não declaradas (sob a forma de “emprego 

dissimulado” que, sem ser ilegal em si, não é declarado a uma ou a mais autoridades 

administrativas que dele devem ter conhecimento e que, por esta via, se encontra subtraído à 

                                                        
40 O Projecto “O potencial de empreendedorismo na Universidade do Minho” tratou-se de um estudo sobre a 
temática do potencial empreendedor entre os(as) jovens licenciados(as) da Universidade do Minho, 
desenvolvido no quadro do Spin-off Laboratório MeIntegra e no do CICS/UM (Centro de Investigação em 
Ciências Sociais da Universidade do Minho),  sob a condenação científica da Prof. Ana Paula Marques 
(CICS/UM). Para mais informações sobre o Laboratório MeIntegra consultar o website: 
http://www.meintegra.ics.uminho.pt/ 
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regulamentação e tributação ou à redução das prestações de segurança social) a formas de 

contratos temporários, a tempo inteiro ou a tempo parcial (Célestin, 2000). 

Por sua vez, assiste-se também a uma (re)configuração dos processos de inserção 

profissional, em especial dos jovens licenciados que tendem a apresentar trajectórias não 

lineares (e.g. formação, emprego, desemprego e inactividade) associadas a uma diversidade 

de estatutos ou condições (e.g. bolseiro, estagiário, tarefeiro) em que prevalecem situações 

recorrentes de vulnerabilidade em relação ao emprego. Face à crescente incerteza, 

instabilidade e precariedade que caracteriza a maior parte dos percursos dos jovens que saem 

da universidade e acedem ao mercado de emprego, o debate sobre a “inserção profissional” 

tem estado no centro das preocupações políticas e a sua análise assume-se relevante no 

actual movimento europeu de reforma do sistema de ensino superior decorrente do processo 

de Bolonha.  

No actual contexto, a vertente do empreendedorismo tem sido assumida como uma 

das vias possíveis de acesso ao mercado de trabalho, visível tanto pelas directivas 

comunitárias, como pelas políticas nacionais (QREN 2007-20013) e orientações 

programáticas por parte das instituições de formação em sentido lato, incluindo as do ensino 

superior. Em termos práticos, esta importância do empreendedorismo coloca novos e 

importantes desafios à Universidade que estão relacionados com a sua capacidade de, 

juntamente com outros actores (económicos, sociais, políticos), desenvolver o espírito 

empreendedor e a potenciar uma cultura empreendedora e de inovação.  

Embora o ensino do empreendedorismo tenha mudado significativamente na última 

década, ainda predomina, em particular ao nível do ensino superior europeu, uma abordagem, 

centrada na elaboração de planos de negócio, esquecendo-se a dimensão comportamental e 

organizacional como factores decisivos no processo de empreendedorismo. No entanto, o 

estímulo do espírito empreendedor nos estudantes (e.g. graduação ou pós-graduação) não 

passa somente pela incorporação de disciplinas de empreendedorismo nos planos curriculares. 

Essa é uma estratégia institucional e formal de incentivar o empreendedorismo. Há, porém, 

outras formas de o fazer que passam, por exemplo, pelo desenvolvimento de actividades, 

modalidades e metodologias de aprendizagem que favoreçam o empreendedorismo de 

carácter transversal a todos os planos de estudo. A este nível, a relação entre competências 

e empreendedorismo é dinâmica. Assim se justifica a importância de reconhecer as 

competências enquanto combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes, desenvolvidas, 

igualmente, num conjunto de actividades não formais ou extracurriculares que podem se 

revelar tão importantes quanto as qualificações formais. 

A Universidade ao promover, nos seus currículos e actividades, os estágios curriculares, 

a mobilidade estudantil (nacional e internacional), as actividades extracurriculares, o 

desenvolvimento de competências transversais, a formação contínua e o empreendedorismo 

(nas suas vertentes educativa e organizativa) assume a sua responsabilidade na preparação 

dos futuros profissionais que transcende a simples formação académica tradicional. É, neste 
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contexto, assumida uma necessidade premente de desenvolvimento de uma atitude 

empreendedora nos estudantes do ensino superior através de actividades e metodologias de 

ensino que abordem os problemas e oportunidades da criação de novos negócios e 

desenvolvam o potencial empreendedor dos alunos e que possam, efectivamente, estimular a 

iniciativa empresarial. Surgem então algumas questões pertinentes: É possível ensinar 

empreendedorismo? Qual a importância do ensino superior na formação de empreendedores? 

Quais as actividades, metodologias de ensino ou práticas pedagógicas deverão ser adoptadas 

pelas instituições universitárias para o desenvolvimento do potencial empreendedor? 

Nesta comunicação iremos utilizar alguns dos resultados obtidos no diagnóstico41 

realizado aos jovens licenciados provenientes da Universidade do Minho, para analisar os 

seus percursos de empregabilidade, em particular no que diz respeito ao seu potencial 

empreendedor. A partir da análise das suas trajectórias académicas e profissionais, bem como 

das modalidades de inserção profissional, pretende-se contribuir para a discussão e reflexão 

em torno da importância do ensino superior para o desenvolvimento do potencial 

empreendedor dos indivíduos e, ainda, perceber como as actividades não formais ou 

extracurriculares, em contexto académico, podem facilitar o processo de inserção 

profissional dos jovens licenciados preparando-os para as suas próprias opções profissionais. 

 

 

2. Empregabilidade e empreendedorismo nos diplomados da Universidade do 

Minho 

Em seguida, iremos apresentar os aspectos centrais do diagnóstico realizado aos 

jovens licenciados da Universidade do Minho que concluíram o curso entre 2002 e 2008, 

pela Universidade do Minho, procurando, por um lado, contrastar e identificar as 

trajectórias de empregabilidade destes jovens no interior das diferentes áreas científicas; e 

por outro, traçar o perfil (e.g. curso, género, idade, estatuto civil) dos jovens que optaram 

pela vertente do empreendedorismo como alternativa de inserção profissional. Para isso, 

serão analisadas as disposições motivacionais e os apoios que estiveram na base da sua opção 

profissional, bem como as potencialidades de determinadas actividades curriculares (formais 

e informais) e da participação em actividades extracurriculares para a aquisição de 

competências transversais e para o desenvolvimento do potencial empreendedor nos 

indivíduos. 

 

2.1 Perfil sociográfico dos entrevistados 

                                                        
41 A entrevista estruturada por questionário foi aplicada a um universo de 283 jovens licenciados pela 
Universidade do Minho, que concluíram o curso, entre 2002 e 2008,provenientes de 43 cursos da UM que foram 
agrupados em seis fileiras, de acordo com a Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação (2008) 
como sejam: “Educação”, “Artes e Humanidades”, “Ciências Sociais, Comércio e Direito”, “Ciências, 
Matemática e Informática”, “Engenharia, Indústria transformadora e Construção”, “Saúde e protecção social”. A 
amostra constituída resultou numa quota de 20%, totalizando-se 283 questionários válidos. 
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A exploração da informação de natureza sociográfica do diagnóstico realizado aos 

jovens licenciados da Universidade do Minho (UM) confirma que se está perante uma 

população relativamente jovem com uma idade média que ronda os 29 anos. Isto pode ser 

justificado pelo facto de se terem incluído na amostra os licenciados pela Universidade do 

Minho, que concluíram o curso, entre 2002 e 2008. Este alargamento do período temporal 

de conclusão do curso poderá explicar, em parte, o leque de idades variar entre um mínimo 

de 25 anos e um máximo de 52 anos, a distribuição por grupos de idades revela-nos que é 

entre os grupos de 20 e 29 anos que se concentra a maioria dos licenciados (68%), seguindo-

se 32% dos entrevistados que apresentam idades iguais ou superiores a 30 anos. 

    No cruzamento da idade com a área de formação e o sexo dos entrevistados, 

constata-se uma associação significativa, sendo que tendencialmente são mais os jovens com 

idade superior a 30 anos do sexo masculino provenientes das áreas de “Artes e 

Humanidades”, “Ciências, Matemática e Informática”, “Engenharia, Indústria 

transformadora e Construção”, designadamente dos cursos de Arqueologia, Engenharia de 

Sistemas de Informática, Informática e Gestão, Matemática e Ciências da Computação e 

Engenharia Mecânica. Em contrapartida, as jovens do sexo feminino com idade igual ou 

superior a 30 anos estão menos representadas nos cursos das áreas de “Educação” e 

“Ciências Sociais, Comércio e Direito”, que se verificam as médias etárias e os níveis de 

dispersão mais baixos.  

A estrutura da amostra por sexo demonstra uma diferença expressiva das mulheres 

(60%) face aos homens (40%), revelando uma elevada taxa de feminização nos cursos da 

Universidade do Minho, acompanhando a tendência actual do ensino superior a nível 

nacional. Com efeito, para a explicação da presença desigual das mulheres na entrada e na 

saída do sistema de ensino superior são mormente convocadas duas perspectivas teóricas 

relativamente distintas. A perspectiva culturalista, ao destacar os efeitos mais eficazes de 

uma socialização próxima da cultura escolar junto dos jovens do sexo feminino responderá 

pelos melhores resultados escolares. O predomínio de estereótipos de género, ancorados num 

processo de “naturalização” dos papéis sexuais (Bourdieu, 1999), contribuiu para aprofundar 

a presença diversificada e desigualmente valorizada dos percursos escolares em função dos 

sexos. A este propósito, alguns autores avançam com o argumento do “duplo efeito de 

discriminação sexual” (Cruz e Cruzeiro, 1995), ou o das “más escolhas” (Grácio, 1997) das 

mulheres quer pelo facto das suas opções se centrarem em cursos de índole literária e 

humanista, quer pela maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho e de ocuparem 

profissões com menor poder e prestígio social.  

Neste sentido, confirma-se a presença maioritária das mulheres no contexto da 

Educação e das Ciências Sociais, apesar de se verificar uma clara segregação por licenciatura, 

uma vez que os cursos de Ensino de Inglês/Alemão (100%), Educação (88%), Comunicação 

Social (88%) Psicologia (81%) e Sociologia (80%) apresentam um peso mais elevado de 

mulheres. Contudo, há cursos em que se verifica um maior equilíbrio entre homens e 
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mulheres como é o caso de Optometria e Ciências da Visão (ambos os sexos com 50%) 

Engenharia civil (46% para o sexo masculino e 54% para o sexo feminino) e de Gestão 

(47% para o sexo masculino e 53% para o sexo feminino). 

Relativamente ao estatuto conjugal, verifica-se que os entrevistados são, na sua 

maioria solteiros (66%), tendo, por sua vez, a percentagem de casados ou a viverem em 

união de facto alguma expressão (32%). Contudo, atendendo à idade média dos mesmos que, 

como vimos se localiza nos 29 anos, estes resultados permitem reforçar a tese do adiamento 

da constituição de uma família independente da família de origem como traço comum aos 

jovens em início da sua vida profissional.  

As transformações das últimas décadas nos sistemas educativo e produtivo alteraram 

as práticas e os referenciais associados aos processos de “entrada na vida adulta” (Galland, 

1984, 1996, 1997) ou de inserção profissional dos jovens, em particular dos licenciados42. O 

tempo de duração destes processos torna-se, em si mesmo, um factor estruturante da 

inserção profissional, marcado pela diversidade de situações e pela transformação das 

representações tradicionais de emprego e de trabalho. Assim, assiste-se a fenómenos de 

extensão no tempo dos estudos (formação inicial e ao longo da vida), assim como das 

posições intermédias e precárias até se conseguir obter uma posição estabilizada no domínio 

da vida profissional e familiar/privada. De um modo geral, os tempos sociais prolongam-se 

através da não linearidade dos processos de inserção laboral, provocando uma 

dessincronização dos vários eixos de emancipação profissional, pessoal e familiar. 

É, igualmente, importante referir que o sistema de ensino superior se mantém 

selectivo em função da origem social das famílias, bem como ao nível do sexo dos jovens 

candidatos. À tendência de selectividade social, de resto corroborada por inúmeras 

investigações realizadas (cf. Casanova, 1993; Balsa, 1997; Alves, 1998; Fernandes, 2001; 

Almeida, et al. 2002; Estanque e Nunes, 2003; Marques, 2006) não se pode ignorar o facto 

de, paralelamente, se ter observado um alargamento da base social de recrutamento, com o 

acesso de jovens provenientes de agregados familiares com níveis de escolaridade e 

profissionais relativamente baixos. Com efeito, mais de 40% dos pais dos jovens licenciados 

possuem 4 anos de escolaridade e desempenham actividades profissionais qualificadas ou 

pouco qualificadas43, fundamentalmente, como assalariados dependentes. Os jovens cujas 

famílias de origem detêm a licenciatura representam valores ainda baixos no seu conjunto: 

pai (17%), mãe (19%); com excepção para os cônjuges/companheiros, cuja maioria, pelo 

contrário, detém graduações e pós-graduações universitárias (66%)44.  

                                                        
42 Apesar de a expressão “entrada na vida adulta”, inicialmente proposta em 1984 por Galland, pretender ser 
mais abrangente do que a de inserção profissional - que, na opinião do autor, estaria limitada ao “domínio 
profissional” e aos jovens que tinham dificuldades de entrar no mercado de trabalho (Galland, 1996: 45) - elas 
são utilizadas como equivalentes ao longo deste estudo. 
 
43 Correspondem, na sua generalidade aos níveis I a III da formação no quadro da União Europeia. 
44 Certamente, ao nível desta geração de jovens que formam famílias cujo agregado apresenta um nível de 
qualificação superior será expectável projectar mudanças ao nível das várias dimensões do social, desde o 
educacional e profissional até ao sócio-cultural. Porém, mesmo assim, importa não ignorar a proporção 
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2.2 Situação face ao emprego 

Os resultados do diagnóstico demonstram uma situação de vulnerabilidade face ao 

emprego para os jovens diplomados, pois apenas 67% dos entrevistados declaram trabalhar 

por conta de outrem a tempo integral. Esta vulnerabilidade em relação ao emprego percebe-

se ainda pela percentagem de jovens em situação de desemprego (8%), estágios/bolsas de 

investigação (8%) e como estudantes (2%).  

Em situação profissional assente na independência contratual, ou seja, como 

trabalhador independente/ empresário encontram-se 12% dos jovens. Apesar de se tratar de 

uma percentagem relativamente pequena, esta é importante na medida em que se trata de 

jovens em início de uma carreira profissional que optaram pela criação do próprio emprego/ 

empresa com vista à “construção” de trajectórias alternativas de inserção profissional. 

    De realçar ainda que não há situações de inactividade. Além disso, importa referir 

que apenas 1% trabalham a tempo parcial. Se somarmos estas percentagens, pode-se 

verificar que 31% dos jovens se encontram numa situação de precariedade que, no limite, 

poderá conduzir a uma situação de exclusão do mercado de trabalho. Tal poderá resultar, por 

exemplo, quando se acumula, por longos períodos de tempo, estatutos de inactivos ou após a 

vivência de várias experiências de desemprego de muito longa duração45. Portanto, está-se 

perante uma tendência para a proliferação de situações diversas que comportam condições 

de trabalho e estatutos, acompanhadas, igualmente, de expectativas diferenciadas.  

    Esta situação corrobora uma maior precarização das relações de trabalho dos jovens 

licenciados oriundos das “Artes e Humanidades” que são proporcionalmente mais os que 

referiram declararam ser trabalhadores independentes46, ou, ainda, estarem desempregados 

(Marques, 2007). Pelo contrário, os jovens das áreas da Saúde, Educação e das Engenharias 

são aqueles que apresentam uma situação profissional baseada numa relação de trabalho 

dependente (72% em ambos os casos), ao passo que os que integram as “Ciências Sociais, 

Comércio e Direito” apresentam maior diversificação da sua situação face ao trabalho. Estes 

dados não permitem aferir o grau de correspondência da licenciatura ao emprego em função 

das áreas científicas, mas vêm colocar uma vez mais em evidência o carácter selectivo do 

desemprego. A relação entre a situação na profissão e as licenciaturas apresenta-se, por 

conseguinte, muito importante.  

Com base na informação recolhida, os entrevistados que apresentam menor 

vulnerabilidade face ao emprego assente numa relação assalarial dependente pertencem 

sobretudo aos cursos das Engenharias (e.g., Sistemas de Informática, Informática e Gestão, 
                                                                                                                                                                   
relativamente baixa, em comparação com a União Europeia, de jovens que acedem à universidade e que concluem 
uma licenciatura. 
 
45 Segundo a definição oficial (IEEFP), está-se perante um desemprego de longa duração quando se está há mais 
de um ano desempregado e de muito longa duração, quando essa vivência ultrapassa dois anos. Nesta 
categorização, não estão contempladas as situações que designadas de “desemprego oculto” ou 
“desencorajado” que, muitas vezes, são assumidas como situações de inactividade. 
46 Trabalhadores por conta própria (D.L. 159/99 de 11 de Maio). 
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Gestão Industrial), Educação, Ensino de Biologia/Geologia, Ensino de Matemática, 

Administração Pública e Economia. Pelo contrário, os licenciados que apresentam maior 

fragilização em relação ao emprego (desemprego, estágios/bolsas de investigação, trabalho 

em part-time, estudantes) pertencem aos cursos de Arqueologia, Línguas Estrangeiras 

Aplicadas, Geografia e Planeamento, Relações Internacionais e Comunicação Social.  

 

 

2.3 Perfil dos jovens empreendedores 

O facto de se trabalhar por conta própria comporta diversas condições e estatutos 

profissionais que podem ir desde o profissional liberal até ao pequeno comerciante ou ao 

pequeno camponês, tornando opacas, assim, várias realidades de trabalho sob a mesma 

designação (Moreira, 2009)47. Dada a importância do empreendedorismo para a superação 

do aumento exponencial das situações de precarização do emprego, importa apresentar o 

perfil dos jovens empreendedores entrevistados. Trata-se de uma percentagem pequena da 

nossa amostra - que representa cerca de 12% do total dos licenciados entrevistados – embora 

do ponto de vista qualitativo, será importante explorar alguns dos traços de definição deste 

grupo.  

Os dados obtidos mostram que os empresários (que representam cerca de 30% da 

população empreendedora) são maioritariamente do sexo masculino, solteiros e com idades 

compreendidas entre os 26 e os 32 anos, pertencendo à área das “Ciências Sociais, Comércio 

e Direito” (e.g., mais especificamente dos cursos de História, Gestão, Comunicação Social, 

Psicologia, Optometria e Ciências da Visão, Engenharia Biológica e Engenharia Mecânica). 

Com elevada correspondência com o ramo da licenciatura, as empresas criadas são sobretudo 

microempresas do sector terciário, nomeadamente nas áreas do “comércio, alojamento e 

restauração”, “actividades financeiras, imobiliárias, alugueres e serviços a empresas” e 

“educação, saúde e acção social”. 

Cingindo-nos apenas às motivações apresentadas, percebe-se que foi sobretudo o 

desejo de novos desafios e o desejo de ser próprio patrão (73% e 46% respectivamente), que 

conduziu a que os entrevistados tenham optado pela criação da sua própria empresa/ 

emprego. De facto, a atracção pela autonomia destaca-se como o principal motivo 

apontado para a empresarialidade, seguindo-se a melhor conciliação do trabalho com a vida 

privada (36%) e a dificuldade de arranjar emprego na área da licenciatura (36%) como as 

duas razões mais apontadas. 

Também no cruzamento da opção profissional dos entrevistados com a situação na 

profissão dos seus pais, verifica-se uma forte influência do modelo parental nos 

entrevistados que optaram pela criação do próprio negócio, sendo que uma parte expressiva 

                                                        
47 O profissional liberal pode esconder ou conhecer diversas situações de classe não enquanto profissional 
liberal, mas se tiver ou não propriedade, diploma, trabalhadores assalariados por sua conta, etc. Daí que a real ou 
aparente opacidade pode advir justamente da concomitante posição ou localização contraditória de classe 
(Wright, 1997). 
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destes pertence a agregados familiares em que o pai (40%) e a mãe (36%) desenvolvem uma 

actividade empreendedora.  

O grupo dos trabalhadores independentes (que representam cerca de 70% da população 

empreendedora) é composto sobretudo por mulheres, sendo que a maioria é solteira e tem 

idade igual ou superior a 25 anos, oriundas dos cursos de Psicologia, Arqueologia e Línguas 

Estrangeiras Aplicadas. São também dos cursos de Direito e de Arquitectura, que como se 

sabe, são dois cursos mais orientados para o exercício de profissões liberais. 

Ora, numa altura em que a obtenção de emprego se apresenta cada vez mais difícil 

para os jovens diplomados à procura do 1º emprego, o trabalho independente e a criação da 

própria empresa assumem-se como alternativas possíveis de inserção no mercado de 

trabalho. Através da sua capacidade de iniciativa, muitos dos jovens à procura de emprego 

optam pelo trabalho independente como meio de garantir a sua subsistência. Porém, a 

situação real destes independentes merece uma análise aprofundada, pois frequentemente 

mostra que a sua “independência” não é senão uma ficção jurídica (Harvey, 1995). Em 

muitos casos, este tipo de trabalhadores representam “falsos independentes" que trabalham 

regularmente por conta de outrem, mediante uma actividade tipicamente subordinada, 

embora para efeitos de protecção social se apresentem como trabalhadores independentes e 

passem recibos próprios dessa actividade (e.g., recibos verdes) (Moreira, 2009).  

Do total dos independentes, a maioria (88%) admite que já pensou/desejou criar o seu 

próprio negócio. Esta predisposição para a empresarialidade pode não só significar vontade 

de fuga a uma situação de vulnerabilidade face ao emprego, mas igualmente, evidenciar uma 

atitude empreendedora que se poderá traduzir na concretização futura de uma experiência ao 

nível do empreendedorismo.  

 

2.4 Potencial empreendedor na academia 

Indissociável da difusão de novas tecnologias de informação e da pressão da 

concorrência, à escala global da economia, a transformação nos conteúdos dos perfis de 

qualificação responde às exigências de polivalência, responsabilidade, iniciativa e capacidade 

de adaptação/reacção, flexibilidade, entre outras. Assim, uma das estratégias de inserção 

profissional dos jovens passa por conseguirem obter e manter um perfil de empregabilidade 

inovador e adequado às exigências do mercado de trabalho actual. Ao se converterem os 

saberes certificados em saberes de acção, poder-se-á, também, explicar, em grande medida, a 

manutenção das pressões (tanto dos jovens licenciados, como do sector empresarial) no 

sentido de formações académicas com conteúdos programáticos mais profissionalizantes.  

Inspirando-se no modelo japonês de des-hierarquização, a reorganização das 

empresas pressupõe o desenvolvimento de capacidades de comunicação e de cooperação 

(Kovács e Castillo, 1998; Estanque, 2005; Marques, 2005 e 2007). Os trajectos de 

profissionalização tornam evidente um desfasamento crescente entre a identificação do 

posto de trabalho e a qualificação do indivíduo, com a presença simultânea de jovens cada 
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vez mais escolarizados em espaços de trabalho que impõem novos padrões de organização do 

trabalho. Por outras palavras, as exigências de uma formação geral de base e de 

competências transversais permitem explicar a tendência para o esbatimento de certos 

níveis hierárquicos intermédios em muitos contextos organizacionais. 

Com efeito, a tendência para um alargamento das actividades desempenhadas pelos 

jovens que têm de fazer “prova” das suas competências profissionais - visível já na crescente 

incorporação dos diferentes tipos de saberes a mobilizar – proporcionam-lhes vantagens 

adicionais na configuração do trajecto de profissionalização. Nesse sentido, é de assinalar a 

relevância das competências técnico-científicas, que a formação académica proporciona, e 

sobretudo das competências transversais. Nesta perspectiva, pode admitir-se que a inserção 

profissional /empregabilidade de um jovem licenciado depende da sua capacidade para se 

manter num mercado profissional, selectivo e incerto, a partir do momento que ele 

consegue fazer prova da polivalência e flexibilidade dos seus conhecimentos/competências 

junto dos empregadores e/ou do seu grupo de pares. Para isso, este terá de compreender o 

papel do seu posto de trabalho na organização e a importância que assume o seu desempenho 

nessa mesma organização (e.g através de uma identificação da missão, objectivos, 

envolvente e cultura organizacional). Menos ligado a uma ideia de permanência da relação 

contratual, a manutenção da empregabilidade do diplomado depende, cada vez mais, da 

capacidade deste em evitar o desemprego ou a desvalorização da sua formação académica, 

incluindo disponibilidade para a formação contínua ao longo da vida. Em termos estratégicos, 

este “intra-empreendedorismo” – capacidade de empreender no interior da organização 

(Drucker, 1993) - poderá traduzir-se numa maior capacidade de adaptação e reacção do 

diplomado à organização e às pressões exógenas.  

Este reconhecimento de um elevado potencial de empregabilidade poderá indiciar 

também uma eventual predisposição para a empresalidade, numa lógica de criação do 

próprio emprego/empresa. Nesse sentido, as competências empreendedoras têm vindo a ser 

reconhecidas como necessárias para o acesso e manutenção ao mercado de trabalho, alvo de 

novas políticas e orientações programáticas por parte das instituições do ensino superior. 

Estas, por sua vez, visam a aquisição e desenvolvimento de competências que poderão ser 

um impacto (positivo) na empregabilidade dos diplomados e ser desenvolvidas num conjunto 

de actividades formais, não formais ou extracurriculares. Importa, contudo, questionar em 

que circunstâncias e quais os agentes que poderão ser mais úteis para potenciar o espírito 

empreendedor nos estudantes do ensino superior. A informação recolhida na investigação 

permite-nos assumir um elevado potencial empreendedor por parte dos entrevistados, na 

medida em que a maioria (73%) revela que já desejou/pensou em algum momento criar o seu 

próprio negócio. Esta predisposição para o empreendedorismo apresenta-se mais evidente 

nas áreas das “Ciências Sociais, Comercio e Direito” (77%), “Engenharia, Indústria 

transformadora e Construção” (75%), Educação (73%) designadamente nas licenciaturas de 

Comunicação social, Direito e Administração Pública, Arquitectura e Engenharia civil. Isto 
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prende-se principalmente, segundo os entrevistados, com um desejo de novos desafios e de 

ganhar mais dinheiro, aliada à dificuldade de arranjar emprego na licenciatura. Ao invés, as 

licenciadas da área de “Artes e Humanidades” (50%) foram aquelas que demonstraram menor 

propensão para concretização de um projecto empresarial. 

Note-se, contudo, que embora 73% já ter pensado/desejado criar a sua empresa, apenas 

4% dos entrevistados o concretizou, o que acaba por ir ao encontro da ideia da importância 

do meio académico como um dos contextos primordiais para o desenvolvimento e 

socialização dos estudantes, em termos de promoção e desenvolvimento de competências 

empreendedoras. Sobre este aspecto, os dados do diagnóstico revelam que a maioria dos 

entrevistados (64%) (e.g., oriundos principalmente das áreas da Educação; Ciências Sociais, 

Comércio e Direito; Saúde e protecção social; Ciências, Matemática e Informática) 

considera que não foi bem preparado pela Universidade do Minho para o exercício de uma 

actividade empreendedora. À excepção dos licenciados em Engenharia, a ausência de 

conteúdos curriculares sobre o empreendedorismo, o isolamento ou não contacto com a 

envolvente exterior e a inexistência de incentivos à actividade empreendedora são as 

principais razões apontadas pelos entrevistados para a não promoção do empreendedorismo 

académico. 

A par da relevância das experiências extracurriculares sublinhada em estudos 

anteriores (Marques, 2007; Moreira, 2009), as actividades curriculares (formais e informais) 

apresentam-se igualmente como processos que permitem o desenvolvimento de importantes 

competências gerais e transferíveis e/ou empreendedoras. Veja-se, por exemplo, o tipo de 

formação identificada pelos entrevistados como mais útil para o “despertar” da temática do 

empreendedorismo, em que se destaca a necessidade de uma articulação entre actividades 

curriculares formais e informais, como sejam: a criação de “unidades curriculares/disciplinas 

no âmbito de todas as licenciaturas”, os “cursos de formação avançada” e as “sessões de 

informação/sensibilização”. 

Também uma análise mais aprofundada das práticas propostas pelos entrevistados 

para a promoção do empreendedorismo permite-nos, ainda que de forma indirecta, verificar 

a necessidade de maior articulação entre as actividades curriculares e extracurriculares, bem 

como a adopção de metodologias e modalidades de ensino mais inovadoras, implicando da 

parte da universidade uma maior abertura ao exterior/ comunidade envolvente. De facto, 

mais de metade destes jovens reconhece como actividades/iniciativas úteis para o 

desenvolvimento do empreendedorismo na academia, aspectos como: i) a promoção de 

acções de formação contínuas/ sessões de informação e sensibilização ao longo do curso 

sobre a temática do empreendedorismo (ex. tertúlias, conferencias, workshops, etc.); ii) o 

planeamento de visitas de estudo a empresas e ampliação da rede contactos com 

empresas/empreendedores; iii) a adopção de uma metodologia de ensino assente em estudos 

de caso práticos e em testemunhos na área do empreendedorismo; iv) maior informação 
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sobre os apoios/financiamento para a criação de empresas; e a v) a organização de concursos 

de ideias, entre outros. 

Face ao exposto, a ideia que importa reter é a de que o fomento de actividades não 

formais e extracurriculares em contexto universitário, directa e indirectamente, em 

articulação com a formação académica permite preparar os desempenhos profissionais 

futuros. Com efeito, as competências transversais são expressão de um dos factores mais 

decisivos, a par da licenciatura e, eventualmente, da classificação final, no processo de 

transição para o mercado de trabalho. Tais dimensões remetem-nos para a importância da 

aquisição de competências transversais para o desenvolvimento de perfis de empregabilidade 

capazes de responder com êxito às exigências de um mercado laboral em constante mutação. 
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(Re)Construindo Percursos Qualitativos – Os Cursos de 
Educação e Formação de Adultos enquanto espaço de 

valorização das competências 
 

Sofia Castro Pereira (CEMRI / ISCTE-IUL)48 

 

 

Resumo 

Inseridos na Iniciativa Novas Oportunidades, na última década os Cursos de 

Educação e Formação de Adultos – EFA - têm envolvido milhares de adultos 

que vêem nesta oferta formativa uma possibilidade de (re)reconstruir percursos 

e reconhecer competências adquiridas ao longo da vida.  

A presente comunicação insere-se num projecto de doutoramento onde se 

pretende perceber impacto da Iniciativa Novas Oportunidades nas trajectórias 

de vida de imigrantes com baixas qualificações escolares e profissionais, que 

adquiriram uma dupla certificação – escolar e profissional - em cursos EFA. 

Pretende-se compreender as mudanças e os impactos resultantes da frequência 

e certificação num curso EFA nas suas trajectórias de vida, nas dimensões 

pessoal, social e profissional. Concretamente, trata-se de analisar os impactos 

daquilo que designámos como experiência EFA. 

Num primeiro momento, conta-se apresentar as especificidades de um modelo 

formativo assente em metodologias qualitativas, dando conta das diferentes 

fases de implementação dos cursos EFA para, num segundo momento, a partir 

de dados estatísticos disponibilizados pela Agência Nacional para 

Qualificação, perceber quem são os adultos envolvidos nestes percursos 

formativos. 

 

 

Introdução 

 

“A verdade é sempre momentânea, factual.”  

Michel Maffesoli 

 

Durante muitas décadas do século XX, a educação de adultos foi, em certa medida, 

marginalizada nas políticas educacionais, o que se deve fundamentalmente à sua grande 

amplitude (Melo, 1998:19), conduzindo a uma significativa diversidade de actividades e 

modalidades ligadas à educação de adultos, não esquecendo o facto de estar em permanente 
                                                        
48 castropereira.sofia@gmail.com 
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mudança uma vez que estão ligadas à evolução moral e material das sociedades (Landsheere, 

1992). No entanto, apesar de conceptualmente definida em termos amplos e polifacetados, 

a educação e formação de adultos foi historicamente marcada pelas orientações políticas, 

pelas práticas educativas e pelos métodos de intervenção típicos da educação popular (Lima, 

2006: 15). 

Em 1976, a Conferência geral da Unesco definiu a educação de adultos como sendo o 

conjunto dos processos educativos organizados, através dos quais todas as pessoas 

consideradas adultas na sociedade ou na cultura de pertença, desenvolvem as suas 

competências, enriquecem conhecimentos e melhoram as suas qualificações técnicas ou 

profissionais, que conduzem a mudanças nas suas atitudes e nos seus comportamentos, na 

dupla perspectiva de um desenvolvimento pessoal integral e de uma participação no 

desenvolvimento social, económico e cultural equilibrado e independente (Unesco, 1976)49. 

Segundo Rothes (2007: 86), um dos princípios fundamentais na educação e formação de 

adultos é precisamente o procurar ajustar-se sempre e da melhor forma possível às 

características individuais de cada um daqueles com quem se pretende trabalhar. 

Em Portugal, apesar de nos últimos trinta anos se verificar um esforço no sentido de 

certificar e qualificar a população portuguesa, na realidade, o país continua a apresentar 

baixos níveis de escolarização, que atingem não só os segmentos das gerações mais velhas, 

como também os mais jovens. Nas últimas décadas, assistiu-se a intensas mudanças, no 

entanto, as próximas décadas exigem reconversões ainda mais profundas (Carneiro, 2000). 

Em 2007, cerca de 3.500.000 dos actuais activos tinham um nível de escolaridade 

inferior ao ensino secundário, dos quais 2.600.000 têm um nível de escolaridade inferior ao 

9.º ano. Cerca de 485.000 jovens entre os 18 e os 24 anos, i.e., 45% do total estão hoje a 

trabalhar sem terem concluído 12 anos de escolaridade, 266.000 dos quais não chegaram a 

concluir o 9.º ano (Afonso; Ferreira; 2007).  

Em Portugal, a iniciativa governamental Novas Oportunidades foi concebida com o 

intuito de superar os défices estruturais de formação e de qualificação em Portugal, criando 

as condições práticas para atingir os objectivos traçados na Estratégia de Lisboa – 

qualificação e certificação das populações adultas da União Europeia. Esta iniciativa tem 

assim, como principal objectivo, a elevação dos níveis de qualificação de base da população 

adulta. As acções desenvolvidas dirigem-se a pessoas com 18 anos ou mais de idade que não 

concluíram o 9º ano de escolaridade ou o ensino secundário, tendo em vista aumentar as suas 

qualificações de base, pretendendo qualificar indivíduos activos através das diferentes 

modalidades de educação e formação para adultos nomeadamente o sistema de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências50, os Cursos de Educação e 

                                                        
49www.unesco.org   
50 O Sistema de RVCC foi concebido de forma a valorizar o que o adulto aprendeu em diferentes contextos – 
formais, não formais e informais – ao longo da vida, atribuindo-lhe uma qualificação escolar e/ou profissional. 
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Formação de Adultos51, as formações modulares certificadas52 e as vias de conclusão do nível 

secundário53. 

Estas modalidades de educação e formação de adultos enquadram-se na actual oferta 

dos Centros de Novas Oportunidades – CNO – concebidas com o objectivo de fornecer 

inúmeras respostas possíveis aos adultos que pretendam adquirir uma certificação escolar 

e/ou profissional quer de nível básico quer de nível secundário.  

Enquadrado no processo de alargamento da certificação de adultos a que se assiste 

actualmente, na investigação desenvolvida no âmbito do doutoramento em curso é nosso 

intuito estudar o impacto das Novas Oportunidades, especificamente dos cursos de Educação 

e Formação de Adultos (EFA), nas trajectórias de vida dos imigrantes laborais que estiveram 

envolvidos neste processo que visa qualificar e certificar a população adulta – nacional e 

estrangeira - em idade activa. A pesquisa bibliográfica realizada sobre a temática conduziu à 

constatação de que, em Portugal, foram realizados estudos sobre adultos pouco escolarizados 

a frequentar cursos EFA (Ávila, 2008; Quintas, 2008; Cavaco, 2009). Todavia, os impactos 

dos cursos EFA na vida de imigrantes não têm sido alvo de estudos de cariz sociológico, daí a 

nossa opção de estudar e compreender os tipos de impactos (auto)percepcionados pelos 

imigrantes laborais que adquirem mais qualificações em cursos EFA.  

 

1. Os Cursos de Educação e Formação de Adultos – da ANEFA à ANQ 

 

“Colocar a educação e formação de adultos  

como  uma das prioridades das políticas educativas  

deveria ser um imperativo de qualquer sociedade.” 

Helena Quintas 

 

“E agora?! Que as fábricas começaram a fechar? Tudo começou a acabar?  

O que é que essas pessoas sabem fazer? Nada! Zero! Hum?  

E então, este tipo de curso é bom! É uma profissão, é um diploma. Hum?  

Tanto na parte técnica como na parte de, de estudos, não é?” 

Fernando, 38 anos, Cabo-verdiano, Formando Curso EFA B3 

 

A partir dos finais da década de 1980 assiste-se, em Portugal, a uma tentativa de 

implementar políticas de educação de adultos sustentada em estudos nacionais e 

internacionais onde se considera que a educação e formação devem acompanhar os 
                                                        
51 Os Cursos EFA conciliam uma formação de base - escolar – com uma componente tecnológica – profissional – 
integrando formação em contexto real de trabalho. Estes cursos conferem assim uma dupla certificação – escolar e 
profissional. 
52 As formações modulares certificadas permitem que o adulto conclua ou efectue um percurso formativo 
integrado no Catálogo Nacional de Qualificações – instrumento que integra referenciais de qualificação para a 
formação de dupla certificação. 
53 As vias de conclusão do nível secundário de educação permitem completar o 12º ano caso o adulto tenha até 6 
disciplinas em falta de um plano já extinto.  
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indivíduos ao longo de toda a sua vida (Melo, 1998; Canário, 1999; Lima, 2000, 2004, 

2006; Carneiro, 2000). 

Os conceitos de literacia, educação de adultos e aprendizagem ao longo da vida 

estabelecem o fio condutor seguido em termos de políticas públicas de educação adoptadas 

em relação a populações adultas pouco qualificadas e pouco preparadas, uma vez que o 

mercado de emprego é cada vez mais exigente e está em mutação constante. Portugal surge, 

no contexto europeu, como o país que tem de desenvolver um maior esforço no sentido de 

qualificar as suas populações (Martins, 2005; Ávila, 2008; Quintas, 2008; Cavaco, 2009; 

Rodrigues, 2009). 

Desde 1974, sustentadas em dados estatísticos nacionais e da OCDE, as políticas 

educativas portuguesas relativamente a populações adultas foram construídas a partir da 

constatação de que uma parte significativa da população era iletrada, fruto de condições 

específicas do contexto português no Século XX. No entanto, o primeiro estudo 

aprofundado que veio efectivamente confirmar que muitos portugueses revelavam fracas 

competências ao nível da literacia só foi desenvolvido na década de 1990 (Benavente et al, 

1996).  

As estratégias nacionais relativamente às políticas educativas direccionadas para os 

adultos seguem as linhas de orientação traçadas ao nível da União Europeia. De acordo com 

as conclusões apresentadas em 2001, num Projecto de Parecer da Comissão do Parlamento 

Europeu para a cultura, a juventude, a educação, os meios de comunicação social e os 

desportos a propósito da iliteracia e exclusão social 54 , apesar de este fenómeno ser 

relativamente raro na Europa, em cada país europeu pelo menos um em cada quatro adultos 

não possui o nível mínimo de literacia necessário para fazer face à vida quotidiana e 

trabalhar numa sociedade complexa e avançada. Nesta proposta55 , é estabelecida uma 

relação directa entre iliteracia e exclusão social, uma vez que é referido que os iletrados estão 

aprisionados a trabalhos inferiores. 

No quadro da União Europeia, atribui-se à educação uma dupla função – social e 

económica – na medida em que assume um papel fundamental para assegurar que os cidadãos 

europeus adquiram as competências essenciais que lhe permitam adaptar com flexibilidade às 

alterações constantes das sociedades contemporâneas, escapando assim de círculos de 

exclusão social. 

A Estratégia de Lisboa56 veio definir objectivos comuns aos vários Estados-membros 

relativamente à educação e aprendizagem ao longo da vida. Neste sentido, até 2010 Portugal 

– tal como todos os outros Estados-membros – terá que atingir os objectivos estratégicos aí 

definidos. Fundamentalmente, é recomendado que os países desenvolvam políticas que 

                                                        
54 www.europarl.europa.eu/meetdocs/committes/cult/200010903/441699pt.pdf  
55 Op. Cit. 
56 http://www.estrategiadelisboa.pt/  
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permitam alcançar a literacia universal. Com a iniciativa Novas Oportunidades57 o Governo 

Português pretende assim atingir os objectivos traçados na Estratégia de Lisboa.  

Desde a década de 1980, vários investigadores contribuíram de forma decisiva para a 

problematização e operacionalização da educação e formação de adultos, nomeadamente 

lançando caminhos para a criação de um enquadramento institucional que desse conta das 

especificidades do contexto português e que promovesse de forma organizada a oferta 

formativa especificamente orientada para a população adulta. 

As políticas educativas portuguesas dirigidas a populações adultas fundamentaram-se e 

desenvolveram-se com base nos inúmeros estudos e projectos nacionais e internacionais, 

onde se ensaiaram metodologias e se pensaram formas e modelos de operacionalização de 

uma educação e formação de adultos eficaz e coerentemente estruturada. 

A actual década representa para a educação de adultos em Portugal um ponto de 

viragem, pois foi precisamente em 2000 que apareceu o Sistema Nacional de Educação e 

Formação de Adultos composto por novas ofertas de formação e de qualificação.  

Inserido num contexto internacional favorável à implementação de medidas de 

educação e formação de adultos, numa lógica de aprendizagem ao longo da vida, a partir dos 

finais da década de 1990, tornou-se premente a criação de um sistema que permitisse o 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências com o intuito de avaliar e 

acreditar as competências adquiridas pelos adultos nas suas práticas quotidianas em diferentes 

níveis das suas interacções, nomeadamente a nível pessoal, social e profissional. A partir de 

directrizes da União Europeia de carácter geral, Portugal criou um sistema com 

especificidades muito próprias e que tem vindo a ser reestruturado com vista ao alargamento 

da certificação da população adulta. 

Em 1999, surge a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos58 com uma 

dupla tutela – ANEFA - Ministério da Educação e Ministério do Trabalho e Solidariedade 

Social – visando uma articulação entre as práticas e as políticas de educação e formação de 

adultos, direccionadas para uma (re)inserção no mercado de trabalho. Em 2000, começaram 

a funcionar os cursos de Educação e Formação de Adultos – EFA – organizados pela 

ANEFA. 

A Criação da ANEFA constituiu um momento fundamental pois relançou a 

problemática da educação e formação de adultos em Portugal. Este relançamento sustentou-

se no reconhecimento do direito à educação e formação ao longo da vida e também na 

urgência de transformação do panorama português face à educação de adultos com o intuito 

de dar resposta às exigências da sociedade global e às transformações da vida profissional 

(Carneiro; Mendonça, 2009). 

                                                        
57 A iniciativa Novas Oportunidades é tutelada pelo Ministério do Trabalho da Solidariedade Social e pelo 
Ministério da Educação.  
58 Decreto-lei nº387/99, publicado em 28 de Setembro. 



II Encontro de Sociologia da Educação – “Educação, Territórios e (Des)Igualdades” 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 27 e 28 de Janeiro de 2011 

 

368 

Em 2002, uma nova Lei Orgânica59 extinguiu a ANEFA, sucedendo-lhe a Direcção-

Geral de Formação Vocacional – DGFV – o que levou ao questionamento se estariam 

reunidas as condições para a continuação da operacionalização de medidas estruturadas de 

educação e formação de adultos (Marques, 2007). 

No entanto, a legislação que foi surgindo dá conta do interesse em optimizar a oferta 

de educação e formação destinada à população adulta. Em 200660, foram introduzidas 

alterações na estrutura dos cursos EFA com o intuito de dar resposta às metas estabelecidas 

pela Iniciativa Novas Oportunidades61. Em 200762, é definido o regime jurídico dos cursos de 

Educação e Formação de Adultos, de nível básico e de nível secundário e de níveis 2 e 3 de 

formação profissional. Em 200863, são introduzidos ajustamentos no regime jurídico dos 

cursos EFA e são regulamentadas as formações modulares64. 

A Agência Nacional para a Qualificação65 – ANQ – foi criada em 2007 com a missão 

de coordenar a execução das políticas de educação e formação de jovens e adultos. A ANQ é 

assim considerada um dos pilares fundamentais para a estratégia de qualificação definida pela 

Iniciativa Novas Oportunidades. 

Em 2007, com a Iniciativa Novas Oportunidades, surgiram os Centros de Novas 

Oportunidades, onde a certificação de adultos surge mais estruturada e organizada, alargando 

a oferta formativa até ao nível secundário. 

Em termos da oferta formativa, distinguem-se então duas fases. Numa primeira fase, 

correspondente ao arranque da ANEFA, surgiram os cursos EFA de nível básico que 

procuravam qualificar e certificar os adultos ao nível do 4º, 6º e 9º ano (B1, B2 e B3 

respectivamente). Numa segunda fase, com outros enquadramentos institucionais, a 

implementação dos cursos EFA de nível secundário integra-se na Iniciativa Novas 

oportunidades, momento em que se opera o alargamento do processo de certificação. 

Pretendeu-se recolocar a educação e formação de adultos no centro das políticas educativas 

em Portugal (Gomes, 2007), procurando criar as condições necessárias para dar resposta às 

deliberações da União Europeia relativamente à qualificação das populações dos seus estados-

membros. 

No actual enquadramento institucional, os Centros de Novas Oportunidades – CNO – 

assumem um papel fulcral, na medida em que pretendem dar corpo à estratégia definida a 

nível governamental. Os CNO funcionam como ‘porta de entrada’ dos adultos em processos 

de certificação e de (re)qualificação socioprofissional. Pretende-se que a intervenção dos 

CNO tenha em consideração o desafio da valorização pessoal, social e profissional, com o 

                                                        
59 Decreto-lei nº208/2002 de 17 de Outubro. 
60 Despacho nº26401/2006 de 29 de Dezembro, dos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade e da Educação. 
61 Elevação dos níveis de que qualificação da população activa portuguesa. 
62 Portaria nº817/2007 de 27 de Julho. 
63 Portaria nº230/2008 de 7 de Março. 
64 Portaria nº230/2008 de 7 de Março. 
65 Decreto-lei nº276-C/2007 de 31 de Julho. A Portaria nº959/2007 de 21 de Agosto aprovou os Estatutos da 
ANQ. 
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intuito de promover a progressão dos adultos em termos de qualificação esperando que se 

(re)integrem no mercado de trabalho (Rodrigues, 2009).  

Com o intuito de compreender qual a melhor alternativa para cada adulto, ao efectuar 

a inscrição o adulto toma conhecimento da missão do CNO e das possibilidades de 

qualificações existentes. Na fase de diagnóstico, é efectuada uma análise do perfil do adulto, 

sendo realizada uma entrevista individual ou colectiva onde se tenta clarificar os seus 

interesses e expectativas com o objectivo de definir a melhor solução para que possa adquirir 

uma qualificação. Em função do perfil traçado e dos percursos de qualificação disponíveis a 

nível local, o adulto é então direccionado para a oferta formativa considerada mais 

adequada.  

Em 2009 surgiram os resultados dos primeiros estudos da avaliação externa à 

Iniciativa Novas Oportunidades, resultando de um protocolo assinado em 2008 entre a 

Universidade Católica e a ANQ, sendo a equipa de investigadores coordenada por Roberto 

Carneiro66. A avaliação incide em dois eixos considerados fundamentais para que se possa 

analisar as actuais políticas educativas destinadas à população adulta. Por um lado, pretende-

se avaliar o modo de funcionamento dos CNO no quadro das políticas e dos objectivos 

genéricos desta Iniciativa, da sua procura real e potencial e do seu impacto sobre os 

percursos sociais e profissionais dos adultos que recorrem às ofertas formativas disponíveis. 

Por outro lado, estes primeiros estudos da avaliação externa pretendem monitorizar e auto-

avaliar a rede de implementação da Iniciativa Novas Oportunidades no sentido de fornecer 

informação detalhada sobre o desempenho e grau de maturidade organizacional dos CNO e 

de todo o sistema de qualificação de adultos67. A primeira avaliação da Iniciativa Novas 

Oportunidades permite analisar as actuais políticas educativas para adultos. No entanto, 

parece-nos que o enfoque principal foi dado aos processos de RVCC e não tanto às outras 

ofertas formativas presentes nos CNO.  

De acordo com a publicação do INE sobre a aprendizagem ao longo da vida, em 2007, 

aproximadamente um terço da população com idade entre 18 e 64 anos desenvolveu alguma 

actividade de educação formal ou não formal (30,9%)68. Ou seja, três em cada dez pessoas 

realizaram alguma actividade do que se convencionou designar por aprendizagem ao longo da 

vida. No entanto, este valor resulta predominantemente da participação dos indivíduos em 

actividades de educação não formal. 

                                                        
66 Cf. www.anq.gov.pt 
67 A Avaliação externa da Iniciativa Novas Oportunidades comporta sete dimensões analíticas. As percepções 
sobre a Iniciativa Novas Oportunidades; os estudos de caso de Centros Novas Oportunidades; o painel de 
avaliação de diferenciação entre inscritos e não inscritos; os estudos de percepções de qualidade de serviço e de 
satisfação; e, por último, a auto-avaliação de Centros Novas Oportunidades/ Adequação do Sistema de 
Informação e Gestão da Oferta Formativa (SIGO) às necessidades de avaliação. 
68 No presente texto adoptámos pela distinção apresentada na publicação do INE onde se considera que 
educação formal é aquela que é ministrada em instituições de educação ou de formação e conducentes a um nível 
de escolaridade, decorre normalmente em estruturas institucionais, conferindo um certificado ou diploma, mas 
que não conduz a uma progressão hierárquica de níveis de escolaridade ao passo que a educação não formal 
decorre normalmente em estruturas institucionais, conferindo um certificado ou diploma, mas que não conduz a 
uma progressão hierárquica de níveis de escolaridade.  
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Apesar de não ter a mesma expressão numérica do que os processos de RVCC69, 

verifica-se que o números de adultos certificados por via de cursos EFA aumentou de forma 

significativa. O Gráfico 1 dá precisamente conta deste crescente envolvimento em 

processos de dupla certificação. Até 2005, 15.305 adultos tinham obtido a dupla certificação 

em Cursos EFA de Nível Básico, sendo que de 2006 até 2009 o número duplicou, já que 

30.731 adultos adquiriram esta certificação70.  

 

Gráfico 1 

 

Fonte: Agência Nacional para a Qualificação, Novembro 2009 

 

Este aumento de certificações está intimamente ligado ao número de Centros de 

Novas Oportunidades que foram criados em todo o país. Salienta-se que o número de CNO 

aumentou de forma significativa, uma vez que em 2006 - ainda com a designação de Centros 

de RVCC – existiam 270 Centros, e, em 2009, estavam operacionais 455 CNO, o que 

permitiu o alargamento das várias modalidades formativas destinadas à população adulta. 

O gráfico 2 dá-nos conta do número de inscritos e certificados desde 2007 de 

nacionais e de estrangeiros. É visível que os Portugueses são os que mais afluem a este tipo 

de cursos. No entanto, os estrangeiros já representam 7% do universo total de inscritos e 

certificados em cursos EFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
69 Onde estão inscritos 895.691 adultos, segundo os dados provisórios da Plataforma SIGO de 31 de Dezembro 
de 2010. 
70 Salientamos que os números ainda não dão conta do número de duplas certificações no Nível Secundário pois 
ainda não há dados disponíveis. 
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Gráfico 2 

 
 

As orientações actuais, em termos de políticas de aprendizagem ao longo da vida 

desenhadas ao nível da União Europeia na última década, apontam também para a 

necessidade de qualificar os imigrantes, dada a sua importância em termos demográficos e 

laborais. Vários estudos da OCDE constataram que um grande número de migrantes possuía 

um fraco nível de literacia (OCDE, 2007; 2008; 2009). No contexto nacional, o Plano de 

Integração de Imigrantes, em vigor desde 2007, reflecte as directrizes definidas no plano 

transnacional. Das 122 medidas delineadas para a integração efectiva dos imigrantes no 

contexto português, várias definem estratégias para a sua efectiva qualificação. Apontam-se 

não só medidas para favorecer o combate ao abandono e insucesso escolar dos descendentes 

de imigrantes e de intensificação dos programas dedicados ao ensino da língua portuguesa, 

como também para reforçar a formação profissional dirigida às comunidades imigrantes.  

 

 

2. As especificidades de um modelo formativo assente em metodologias 

qualitativas  

“A nossa matéria são as ‘pedras vivas’, as pessoas, porque  

neste campo os verbos conjugam-se nas suas formas 

 transitivas  e pronominais: formar é sempre formar-se.” 

António Nóvoa 

 

“Há muitos aspectos positivos, a nível da fala, da escrita,  

de estar com as pessoas. Perdi medos, perdi vergonhas,  

perdi um bocado a timidez. Foi muito bom, foi muito positivo.” 

Júlia, 38 anos, Guineense, Curso EFA B3  
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Os Cursos EFA têm acompanhado as exigências que se colocam à educação e 

formação, numa época em que as mudanças ocorrem de modo acelerado, impondo-se uma 

atitude dinâmica face à necessidade de aquisição de novas competências e reconhecimento 

das competências adquiridas ao longo da vida, em contextos mais ou menos informais. 

Estamos perante um perfil de adulto em constante construção (Rodrigues, 2009: 61) que 

exige estratégias dinâmicas de aquisição e validação de competências, centradas num sujeito 

(auto)reflexivo, que constrói o seu próprio conhecimento. 

Os cursos EFA destinam-se a adultos em idade activa71 que desejam melhorar os seus 

níveis de escolaridade e qualificação profissional. É uma resposta que articula educação e 

formação, oferecendo dupla certificação. Os níveis B1, B2, B3 e Secundário correspondem 

aos níveis de ensino e os níveis 1, 2 e 3 correspondem aos níveis de formação profissional72. 

Estamos perante uma “atitude formativa global na qual educação e formação são 

desenvolvidas num mesmo projecto formativo.” (Quintas, 2008: 94).  

A operacionalização de um plano curricular de um curso EFA assenta numa atitude 

formativa que passa pela flexibilização das competências e estratégias para a sua aquisição 

pela articulação entre a componente de base – que confere o nível de ensino – e a 

componente profissional – que confere o nível de formação profissional. Esta estrutura vai 

de encontro à assumpção de que é fundamental diluir cada vez mais a distinção tradicional 

entre as competências escolares e as competências profissionais. 

Os cursos EFA propõem um quadro curricular aberto e flexível, pois apesar dos 

referenciais de competências-chave serem comuns a todos os cursos, estes não devem ser 

entendidos como programas a seguir de modo linear, tratando-se sim de quadros de 

referência que deverão ser ajustados a cada grupo de formandos específico. Trata-se de uma 

oferta formativa que traduz uma lógica de construção pessoal e local, respeitando o percurso 

de vida de cada formando (Rodrigues, 2009: 15).  

O desenho do referencial estabelece uma organização em quatro áreas nucleares e uma 

área de conhecimento e contextualização das competências, consideradas todas elas 

necessárias para a formação da pessoa/cidadão no mundo actual. As áreas nucleares são a 

Linguagem e Comunicação (LC), as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a 

Matemática para a Vida (MV) e a Cidadania e Empregabilidade (CE). 

O desenho curricular inclui ainda o módulo Aprender com Autonomia, assegurado pelo 

mediador do grupo, cujo objectivo é contribuir para o aprofundamento das competências 

pessoais e sociais que permitam ao adulto perspectivar o seu percurso de modo autónomo e 

activo. Este Módulo tem como estrutura as seguintes três Unidades de Competência: A) 

Consolidar a integração no grupo; B) Trabalhar a Equipa; C) Aprender a aprender. As duas 

                                                        
71 Com idade igual ou superior a 18 anos. 
72 No presente texto iremos caracterizar os cursos EFA de nível Básico pois será sobre os impactos desses 
cursos que incidirá a investigação no âmbito do Doutoramento em curso. 
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primeiras Unidades deverão funcionar na fase inicial do curso, de modo a que a equipa 

pedagógica inicie a construção curricular do curso (Canelas, 2008). Já a Unidade C é 

desenvolvida ao longo do percurso de formação, com o intuito de consolidar as 

competências que vão sendo evidenciadas. No módulo Aprender com Autonomia o enfoque 

do trabalho de mediação incide sobretudo na tentativa de compreensão dos processos de 

formação, aprendizagem e de construção dos saberes de cada indivíduo (Canelas, 2008), 

promovendo uma aprendizagem significativa, ajudando cada formando a procurar e a 

construir o seu próprio conhecimento e a reflectir sobre a natureza da produção / construção 

do conhecimento. 

O referencial envolve também uma área de conhecimento transversal denominada 

Temas de Vida, que funciona como “nutriente de conhecimento e contextualização das 

competências, constituída por uma diversidade de temas e problemas socialmente 

relevantes e necessários à compreensão do mundo e à resolução dos problemas que este 

nos coloca.” (Alonso et al, 2002). 

Os Temas de Vida a desenvolver devem valorizar os conhecimentos prévios e a 

cultura de origem dos formandos, devem também evidenciar questões e situações que os 

adultos que se encontrem a frequentar um curso EFA contextualizem nas suas situações de 

vida e devem igualmente conduzir à resolução de problemas. A definição dos Temas de Vida 

não se esgota no momento inicial do percurso de formação, devendo acompanhar o 

desenvolvimento deste percurso. Ou seja, a própria operacionalização dos Temas de Vida  

deve ser dinâmica e fluida já que “(…) cada actividade pode desocultar novos temas de 

interesse generalizado para os diferentes elementos do grupo de formação.” (Silva, 2008: 

63). As metodologias de formação desenvolvem-se assim numa lógica de actividades 

integradoras que convocam competências e saberes de múltiplas dimensões. 

As actividades integradoras assentam no princípio da integração, trabalhando, de 

modo único, coerente e interdependente, todas as áreas do currículo, estruturando-se em 

torno de problemas significativos para os formandos - questões geradoras - no respeito pelos 

critérios fundamentais de construção do currículo, promovendo a pesquisa, a sistematização, 

gestão e planificação das tarefas a desenvolver. Induz assim a um conjunto de tarefas em que 

todos têm um papel activo e onde todos encontram o seu lugar.  

Como cada adulto tem uma experiência de vida própria, desenvolveu determinadas 

competências ao longo da sua vida e essas competências são importantes para as suas 

aprendizagens durante o curso. Cada um tem uma maneira própria de trabalhar, tem um 

conhecimento próprio, muitas vezes diferente dos colegas e do formador. Assim, 

colaborando com um ou mais colegas, há uma partilha de saberes e de formas de resolução 

dos problemas. 

É importante que os formandos utilizem estratégias de resolução de forma 

significativa, para que possam compreender a lógica do processo em que estão envolvidos. 

As experiências de aprendizagem utilizadas para a certificação de competências são variadas, 
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promovendo a auto-aprendizagem, a auto-estima positiva, bem como o reconhecimento de 

conhecimentos pela experiência de vida dos formandos. Por exemplo, no método 

expositivo, nem sempre é o formador quem expõe o tema a tratar.  

O modelo curricular EFA implica assim uma ruptura com as práticas mais tradicionais 

de aprendizagem, ligadas ao modelo de ensino clássico centradas no professor enquanto 

transmissor de saberes. Este modelo apela a uma atitude activa dos formandos, que devem 

ser impelidos a desenvolver aprendizagens que sejam significativas para si. 

A equipa pedagógica de um curso EFA apresenta algumas especificidades, pois esta 

metodologia flexível e dinâmica implica um trabalho colaborativo entre os vários elementos 

que a compõem. Neste sentido, a equipa pedagógica é constituída não só pelos formadores de 

cada uma das áreas da formação de base e da componente de formação tecnológica, como 

também pelo mediador pessoal e social, figura que articula e medeia a relação entre a equipa 

formativa e o grupo de formandos e entre o próprio grupo. É função do mediador 

acompanhar o grupo de formandos ao longo de todo o processo, i.e., desde o processo de 

recrutamento e selecção até ao final do percurso formativo, que inclui para além da 

formação em sala um período de formação em contexto real de trabalho. Desta feita, o 

mediador é uma figura central na concretização dos pressupostos conceptuais que enformam 

os cursos EFA, cuja lógica assenta em metodologias qualitativas de valorização dos sujeitos e 

das suas competências adquiridas em inúmeros contextos ao longo das suas vidas.  

 

3. Quem são os adultos envolvidos e certificados em cursos EFA? Um olhar 

sobre os números - dos Adultos aos Imigrantes Certificados  

“O curso foi gratificante. Só ter conhecido outras pessoas  

foi gratificante. E também aprendi! Eu aprendi muito ali. Houve 

coisas que eu já sabia, mas… como é que eu hei-de explicar? 

Eu aprendi como ser humano. Eu acho que principalmente foi isso.” 

Fernanda, 36 anos, Portuguesa, Formanda Curso EFA B3 

 

O contacto com o terreno proporcionou uma convivência próxima com adultos que 

se encontram a frequentar cursos EFA de dupla certificação, sobretudo de nível B3. Ao 

longo da nossa presença no terreno73, para além das observações em contexto de formação 

que fomos realizando, das conversas informais que tivemos com diversos intervenientes no 

processo, realizámos entrevistas exploratórias a formandos que se encontravam em fase de 

conclusão do seu percurso formativo. Estas entrevistas revelaram-se cruciais, uma vez que 

permitiram que testássemos os tópicos que nos parecem ser pertinentes para, em entrevistas 

biográficas de cariz compreensivo, acedermos à perspectiva dos imigrantes a propósito do 

                                                        
73 A primeira fase de observação decorreu entre Janeiro de 2009 e Junho de 2010 num Centro de Formação 
Profissional do IEFP no concelho pertencente à Área Metropolitana de Lisboa e numa Cooperativa de Formação 
Profissional num outro Concelho da mesma área. 
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seu percurso de vida, dando especial atenção ao período anterior à frequência do curso EFA, 

ao período do curso e à fase pós-curso. Desta feita, as entrevistas conduziram à construção 

de uma lista de tópicos a abordar nas entrevistas biográficas74. 

As entrevistas exploratórias conduziram também à constatação de que o número de 

estrangeiros inscritos em cursos EFA tem crescido de forma gradual75, o que poderá estar 

associado ao aumento do desemprego em Portugal que afecta os trabalhadores laborais, 

pouco qualificados, nacionais e estrangeiros.  

Em Portugal, o fluxo intenso de mão-de-obra estrangeira pouco qualificada atingiu 

proporções de tal forma elevadas que se impôs a adopção de políticas de integração que 

permitissem o pleno acesso à cidadania e participação dos imigrantes (Beja-Horta, 2008). 

Muitas destas comunidades já se encontram no país há mais de dez anos, sendo possível falar 

de sedentarização (Machado, 2005). 

Vários estudos apontam para a importância desta mão-de-obra pouco qualificada para 

a economia do país. A crescente escassez de mão-de-obra nacional para a execução de 

tarefas eminentemente físicas e com exigência mínima de qualificações veio a constituir 

terreno fértil para uma ocupação massiva destes postos de trabalho por imigrantes 

(Carvalho, 2004; Portes, 2006). Tal como afirma Peixoto (2008), esta mão-de-obra 

estrangeira apresenta taxas de actividade superiores no geral à restante população 

portuguesa, concentrando-se sobretudo naquilo que Portes (1999) designa de mercado 

secundário, i.e., mercado de trabalho cujo estatuto jurídico é precário e o recrutamento se 

baseia nas origens étnicas e não em qualificações. 

A grande maioria dos estrangeiros possui níveis de habilitação literária inferiores aos 

dos portugueses – ainda que de forma não muito marcada – concentrando-se nas profissões 

de mais baixo estatuto, sobretudo nos sectores da indústria e dos serviços (Peixoto, 2008). 

Em momentos de crise económica, os imigrantes tendem a ser mais afectados do que os 

nacionais, o que se prende com o facto de possuírem posições menos qualificantes e menos 

remuneradas, apresentando um maior risco de desemprego (OCDE, 2009).  

Numa altura em que o desemprego de estrangeiros acompanha a subida do desemprego 

de nacionais (cf. Quadro 1), o Plano de Integração de Imigrantes aponta que a formação 

profissional é um caminho crucial para a qualificação de imigrantes laborais, pois constituem 

uma mão-de-obra fundamental para o desenvolvimento económico do país (Peixoto, 2008). 

                                                        
74 Dentro da linha da sociologia compreensiva, é nosso intuito não tanto aceder a histórias de vida mas sim 
colocar a vida dos adultos envolvidos em história, tentando captar as não linearidades dos seus quotidianos a 
partir do seu próprio ponto de vista, dando conta das descontinuidades inerentes à vida na sociedade do 
conhecimento, onde os desafios de (re)adaptação às constantes transformações se colocam frequentemente e as 
mudanças ocorrem de forma rápida e exigente. Captar os discursos construídos e reflectidos pelos sujeito s 
envolvidos no processo parece-nos crucial para uma compreensão dos impactos dimensionados a diferentes 
níveis, i.e., falamos não só dos impactos pessoais como também dos societais. 
75 Esta afirmação inicialmente sustentou-se exclusivamente na observação no terreno, uma vez que não 
dispúnhamos de dados que nos permitissem sustentar com dados oficiais aquilo que observámos empiricamente. 
Numa fase posterior, os dados que nos foram fornecidos pelo IEFP e pela ANQ levaram-nos a concluir que 
efectivamente a presença de imigrantes laborais inscritos nos Centros de Emprego e nos cursos EFA tinha 
aumentado de forma visível no final da década de 2000. 
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Quadro 1 – Quadro Comparativo, desempregados registados no Final dos anos 

2008 e 2009 

 2008 2009 Taxa de Variação 
 Total H M Total H M Total H M 

Nº total de 
Desempregados 
Registados 

 
402.545 

 
173.56

1 

 
228.98

0 

 
504.77

5 

 
236.79

1 

 
267.98

4 

 
25.4 

 
36.43 

 
17.
03 

 
N 

 
24.203 

 
11.615 

 
12.588 

 
36.442 

 
19.397 

 
17.045 

 
50.57 

 
67.00 

 
35.
41 

Nº 
Desempregados 
Estrangeiros 

% 6.01 6.69 5.50 7.22 8.19 6.36  

Fonte: IEFP, IP, Dados Relatório Anual 2009 

 

Com base em dados oficiais (ANQ, 2009), foram já identificadas quatro nacionalidades 

– Angola, Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau – que serão objecto de análise privilegiada no 

presente estudo. A análise do Gráfico 3 permite verificar que estas quatro nacionalidades são 

as numericamente mais presentes entre os estrangeiros inscritos e certificados em cursos 

EFA e correspondem a países de língua oficial portuguesa que apresentam, no entanto, 

importantes diferenças no que respeita à integração na sociedade portuguesa. Segundo 

estudos já realizados, essas diferenças revelam-se em várias dimensões e passam também por 

um domínio heterogéneo da língua portuguesa, o qual parece estar associado a distintas 

estratégias de integração na sociedade portuguesa (Machado, 1996; Seabra, 2009).  

 

Gráfico 3 

 

Plataforma SIGO, dados provisórios de 31 de Dezembro de 2009 

 

A caracterização extensiva do universo em análise, as entrevistas exploratórias e a 

pesquisa de terreno levaram a que num próximo momento da investigação em curso sejam 

realizadas entrevistas biográficas a imigrantes das referidas quatro nacionalidades, 
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estrangeiros ou naturalizados, a residir na área de Lisboa e Vale do Tejo, que tenham obtido 

dupla certificação em cursos EFA há pelo menos dois anos. De modo a garantir, tanto 

quanto possível, a representação da diversidade que caracteriza o universo destes imigrantes 

serão tidos em consideração vários critérios na selecção dos indivíduos a entrevistar, como o 

género, a idade e a área de certificação, entre outros.  

 

 

 

Apontamentos Finais 

Na presente comunicação procurámos apresentar as especificidades de um modelo 

formativo assente em metodologias qualitativas, dando conta das diferentes fases de 

implementação dos cursos EFA.  

A primeira fase da pesquisa de terreno e também um primeiro olhar para os dados 

fornecidos pela ANQ, conduziram-nos à tomada de consciência que um número crescente de 

imigrantes se inscreveu e se certificou em cursos EFA. Com a investigação em curso é nosso 

intuito compreender até que ponto a frequência destes cursos e a dupla certificação, escolar e 

profissional, daí resultante conduziram a uma efectiva transformação das lógicas de vida dos 

imigrantes laborais com baixas qualificações, i.e., trata-se de analisar o impacto que a 

experiência EFA teve nas suas vidas. A presente comunicação reflecte trilhos de uma 

investigação em aberto. 
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A Transição para o 5.° ano: expectativas e impossibilidades 
num território problemático 

 

Alexandra Leandro (ISCTE) 

 

 

Resumo 

A partir do acompanhamento de um programa de intervenção desenvolvido numa 

escola de primeiro ciclo com vista à transição do último ano do 1.º ciclo do ensino 

básico para a escola de 2.º/3.º ciclos, pretende-se reflectir sobre as crenças e 

expectativas associadas aos alunos e às suas famílias, e o modo como estes 

elementos mobilizam teórica e emocionalmente os adultos que intervêm junto 

daqueles. Os discursos escolares dominantes apresentam os comportamentos 

desajustados destes alunos - as dinâmicas agressivas inter-pares e o 

descentramento em relação às práticas pedagógicas na sala de aula - como 

estando na linha directa dos processos de socialização não escolares, no quadro de 

uma cultura africana favorecedora de dinâmicas incompetentes para a 

manutenção de um projecto de vida individual e familiar que tenha a escola como 

espaço central e inquestionável. Por seu lado, a nova escola - EB2/3 - é concebida 

como um dispositivo mais disciplinador e menos flexível, com menor encaixe para 

as dinâmicas desviantes dos alunos, dentro e fora da sala de aula. Sobre estes 

alunos, em particular, recai a necessidade de demonstrarem que são melhores do 

que as representações negativas que lhes estão associadas. Pretende-se, deste modo, 

reflectir em que medida esta intervenção participa de uma lógica de reprodução 

dos processos de selectividade escolar vigentes, perspectivando o funcionamento 

das escolas como um dado incontornável e centrando o discurso na necessidade de 

auto-regulação dos comportamentos. 

 
 

Introdução 

Actualmente, a pesquisa em torno das questões de segurança nas escolas envolve a 

análise dos processos político-institucionais relacionados com a passagem dos alunos do 4.º 

para o 5 ano de escolaridade. 

Não se trata apenas de uma transição entre ciclos de ensino, mas entre escolas, ou, 

melhor dizendo, de uma escola casulo (1.º ciclo) para a escola dos grandes (2.º e 3.º ciclos) 

Esta segunda dimensão é particularmente importante, sendo já algumas as vozes que referem 

a importância de juntar, num mesmo estabelecimento de ensino, o 1.º e 2.º ciclos do ensino 

básico, com vista a ultrapassar o facto de os finalistas do 4.º ano terem de transitar para uma 
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escola onde vão conviver com colegas de idades consideravelmente mais avançadas, que 

podem ir até aos 16-17 anos, considerando os processos de retenção. 

Outro aspecto importante desta reflexão passa por considerar a possibilidade de 

aproximar o 2.º ciclo das configurações institucionais próprias do primeiro ciclo, com uma 

menor diferenciação das disciplinas e uma redução do número de adultos responsáveis pelo 

processo de escolarização, ao contrário do que existe actualmente, em que o 2.º ciclo se 

aproxima mais da estrutura do 3.º ciclo (Abrantes, 2009).  

Também é considerada problemática a mudança de escola do 2.º para o 3.º ciclo, de 

alunos que estando nas sedes de agrupamento (EB 2/3) são transferidos para escolas 

secundárias que integram o 3.º ciclo do ensino básico. Resultante da proximidade geográfica 

com núcleos populacionais considerados de maior risco, algumas destas escolas receptoras 

enfrentam a obrigatoriedade de incluírem todos os alunos que transitam, incluindo os 

indesejáveis, objecto de processos prolongados de sinalização e intervenção. Outras são 

vistas como mais capazes de aplicar um filtro selectivo, que lhes permite impedir a entrada 

de alguns alunos. 

Procurando responder às inquietações associadas a estas transições, são articulados 

uma série de diagnósticos e expectativas de desajustamento dos alunos em relação aos 

percursos curriculares individuais, às relações inter-pares e à relação com a normatividade da 

escola e com os adultos que têm por função a sua defesa. Neste processo é dada especial 

importância à necessidade de ajustar os comportamentos dos alunos às expectativas de 

ordem e disciplina dos agentes educativos que trabalham no espaço escolar receptor. 

A transição entre ciclos, associada à transição entre estabelecimentos de ensino, 

apresenta-se, então, como um fenómeno privilegiado para a análise do desenvolvimento 

dos sistemas educativos (Abrantes, 2005: 25). Ao nível das administrações escolares, trata-

se, antes de mais, de identificar, classificar e controlar o trânsito de alunos e famílias 

potencialmente problemáticos, numa perspectiva de regulação sistémica (Idem: 27) dos 

estabelecimentos de ensino, pensados no contexto de territórios educativos mais vastos. 

Tomando estas transições enquanto objecto de intervenção, as escolas desenvolvem 

uma série de acções, projectos e programas destinados a facilitar a entrada dos alunos num 

novo estabelecimento escolar.  

A presente comunicação centrar-se-á na análise de uma experiência etnográfica 

desenvolvida numa escola e turma específicas, no contexto de um programa concebido ao 

nível do agrupamento, por uma equipa técnica. Com base em jogos de competição e 

cooperação, e em momentos de reflexão de grupo, trabalham-se elementos relacionados 

com a comparação entre o funcionamento das duas escolas (EB1 e EB2/3), tendo em conta 

os dispositivos curriculares e disciplinares, o modo como o espaço está distribuído e regulado, 

bem como os receios e as expectativas dos alunos relativamente à nova escola. Alguns dos 

conteúdos estão directamente associados às relações inter-pares, nomeadamente a 
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necessidade de entre-ajuda, de um comportamento não conflituoso e de uma comunicação 

preventiva do conflito.  

 

Território, Diferença e Desigualdade 
A escola de onde partem os alunos está situada na Área Metropolitana de Lisboa, mais 

concretamente, num espaço urbano residencial associado a um processo historicamente 

constituído e quotidianamente fabricado de desclassificação social. 

Relativamente periférico do ponto de vista geográfico e socialmente segregado, este 

bairro de renda social e de realojamento conta já com algumas décadas de existência, tendo 

vindo a ser povoado a partir de diferentes fluxos migratórios estreitamente associados às 

antigas colónias portuguesas. 

Do ponto de vista das classificações socioespaciais dominantes, este bairro funciona 

como uma região moral (Agier, 2009), desviante em relação a outros aglomerados 

residenciais da cidade; uma periferia que, no contexto de uma “cidade desigual”, torna 

particularmente visível e aguda “a crise urbana” e “a precarização social” (Ivo, 2010: 9-

10). 

Este lugar funciona, ainda, como um microssistema de governança urbana (Ivo, 

2010: 10), “hiperinvestido” do ponto de vista da política local, e apetrechado com 

estruturas escolares “próprias”, ao nível do pré-escolar e do 1.º ciclo. Uma das reflexões 

sobre esta opção política passa por evidenciar o papel desta lógica concentracionária na 

reprodução e reforço dos mecanismos de segregação, no duplo sentido do distanciamento e 

fechamento. Tendo em conta este questionamento, a passagem para o 5.º ano implica a 

passagem para uma escola que alberga alunos de outros bairros, sendo também concebida 

como um “salto para o outro lado da cidade”. 

Contudo, quando olhamos para os modos concretos de fazer cidade (Agier, 2009) das 

crianças e das suas famílias, somos obrigados a relativizar os limites físicos do bairro. 

Actualmente, e sobretudo ao nível dos alunos do 1.º ciclo, a mobilidade geográfica está 

substancialmente limitada pelo sentimento de insegurança e pelas estratégias de controlo dos 

riscos, vivenciados no contexto das famílias e das instituições cuja função passa pelo cuidado 

das crianças. Paradoxalmente, ou talvez não, alguns alunos do bairro estão associados a uma 

“excessiva e perigosa vivência de rua”, e a uma liberdade de deslocação contrárias às 

necessidades de vigia e controlo considerados indispensáveis nestas faixas etárias, tendo em 

conta um espaço essencialmente predatório (Fernandes, 2001: 55).  

Em larga medida, nos aglomerados urbanos actuais, a rua não funciona mais como 

uma extensão da casa, sendo representada e vivenciada como um lugar envolvendo 

múltiplos perigos (Enguita, 2006: 64). Os perigos percepcionados e vivenciados pelas 

famílias e pelas instituições constituem-se enquanto narrativa colectiva, amplamente 

partilhada - rumor insecurizante (Fernandes, 2001: 19) -, e estruturam o modo como as 
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crianças se movem no espaço urbano, tornando possível a observação de diferentes recortes 

de cidade. 

 No contexto de uma forte estigmatização territorial (Durão, entrevista a Loïc 

Wacquant, 2008: 473), as “fronteiras de bairro” são fundamentalmente de ordem sócio-

económica e simbólica, e são continuamente reforçadas por um vasto conjunto de 

instituições, ao qual pertence a escola, que as fixa discursivamente e através das suas 

práticas, com hipóteses de mediação reduzidas. Este lugar de vida, “saturado” de intervenção 

e de descrédito, surge como um poderoso marcador social (Labache e Martin, 2008: 346), 

pensado, estruturado e vivenciado como estigmatizante. 

Traduzindo um ponto de vista externo e exotisante (Durão, entrevista a Loïc 

Wacquant, 2008: 471), a descrição oficial da população escolar 76  centra-se no duplo 

diagnóstico da ausência e carência (ibidem).  

Os alunos são descritos como revelando problemas acentuados de inserção escolar, tais 

como “dificuldades de aprendizagem”, “de comportamento” e “absentismo escolar”. A 

origem destes problemas está no “meio sócio-cultural” e no “tecido familiar” em que estes 

alunos crescem, considerado de “grande ruptura”, tendo em conta que “a maioria não vive 

com os pais. Alguns moram com familiares, outros com membros da comunidade que nem 

pertencem à família”. Esta configuração surge associada a “grandes carências económicas” e 

a “falta de carinho” e funciona como um entrave ao “desenvolvimento psicológico, físico e 

mental, tão necessário à motivação escolar.”. Acrescem a aprendizagem prévia destes alunos 

em “dialectos de países africanos” que, no contexto deste enfoque, é assumida como uma 

dificuldade acrescida na comunicação com os professores e na aprendizagem da Língua 

Portuguesa. 

 Este retrato oficial revela muito da maneira etnocêntrica como se olha para estes 

alunos e famílias. Estas unidades residenciais, classificadas como transitórias e voláteis, 

surgem estranhas e contrárias ao processo de escolarização destas crianças. A carência 

económica, associada a uma diferenciação cultural negativa, e a uma mobilidade residencial 

dificultadora da legibilidade social, envolve sempre uma certa opacidade moral, susceptível 

de diferentes formas de evitamento e de (re)educação. 

 

A transição do 4.º para o 5.º ano num território problemático 
As sessões que constituem o objecto da presente comunicação contaram com a 

presença do conjunto de alunos da turma, da professora titular, de técnicos responsáveis pela 

execução dos conteúdos e da própria investigadora.  

As interacções entre os diferentes participantes – entre adultos e entre adultos e 

alunos - que se foram desenvolvendo ao longo das sessões revelam aspectos importantes 

para perceber como diferentes alteridades se cruzam e se conjugam, num lugar 

                                                        
76 Os dados foram recolhidos no site oficial da escola, consultado pela última vez em Janeiro de 2011. 
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relativamente fixo – o ser aluno/a (por contraponto com os educadores), criança (por 

contraponto com o adulto), e, ainda, culturalmente diferente. 

 A cultura dos alunos, isto é, o conjunto de práticas e valores supostamente 

transmitidas no contexto da família e do bairro, que os torna não apenas diferentes, mas 

sobretudo desiguais aos olhos do poder escolar, é sujeito a um exercício de divisão entre 

traços positivos e negativos (Bhabha, 1995), através do qual algumas das características 

associadas a estes alunos são entendidas como enunciáveis, e, pelo menos, relativamente 

integráveis: o crioulo, a dança, as diferentes pertenças religiosas.  

Relativamente à integração do crioulo, esta surge na primeira fase de adaptação de um 

aluno cabo-verdiano que tinha sido integrado há pouco tempo na turma, como um elemento 

de mediação linguística. Esta etapa bilingue de transição (Ghaffar-Kucher, 2006: 3) vai-se 

esvanecendo no contacto com outros contextos escolares onde se torna visível a recusa do 

crioulo como estratégia de alinhamento dos alunos nas exigências do currículo, quer na sua 

dimensão mais explícita quer na sua dimensão mais oculta. 

Por seu lado, a dança africana íntegra um discurso neo-colonialista associado a 

competências corporais “importáveis”, com um valor estético renovado. Na mesma linha, a 

gastronomia assume-se, também, como um produto cultural sem qualquer perigosidade. 

Existem, contudo, outros aspectos que são associados à cultura africana e que 

envolvem comentários negativos. Estes aspectos estão fundamentalmente associados às 

configurações e dinâmicas familiares:   

 

A profª fala de casos como X, que está em casa de um pai que não conhecia e 

da madrasta (já com família própria), e a mãe foi para Espanha. Para ela isto é o que 

costuma acontecer nas “famílias africanas”. (Notas  de Campo) 

 

As vivências dos alunos e dos seus agregados familiares são percepcionados, e 

sancionados, com base num enfoque que deixa de fora a reflexão em torno das dinâmicas de 

sobrevivência e de deslocamento relacionadas com processos migratórios prolongados, 

centrando-se no permanente enunciar de uma diferença cultural (Bhabha, 1998) concebida 

enquanto espaço de valores e de práticas essencialmente negativas.  

A aplicação de pesados castigos corporais de pais para filhos é outro dos traços 

culturais associado a estas famílias. Esta visão culturalista da violência parental, surge 

desligada da complexidade relacional e vivencial que sempre acompanha estes processos e da 

consciência de que a interiorização do corpo da criança como “lugar de direitos” é uma 

realidade em construção mesmo em famílias situadas noutros contextos socioculturais. 

No âmbito desta discursividade, esta propensão para a violência é transmitida de pais 

para filhos, passando a ser um traço constitutivo das vivências escolares destes alunos. A 
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violência inter-pares é, ainda, enunciada como um comportamento persistente, quase 

animal77, e resistente às intervenções técnicas. 

 Aos comportamentos e valores dos alunos que se apresentam como mais dissonantes 

em relação aos interesses, expectativas e valores da escola é atribuída uma origem cultural 

que, dentro de uma forma carencial de interpretar e abordar a diferença (Enguita, 1996: 20), 

constituem sinais e sintomas de um défice civilizacional, que a escola procura atenuar.  

Estes alunos são vistos como estando menos preparados para a entrada na nova escola 

– EB2/3 -, existindo uma expectativa negativa relativamente ao seu potencial de 

metamorfose (Velho, 2001) face a uma organização com menor encaixe para os seus 

comportamentos desviantes, dentro e fora da sala de aula. 

 

A profª fala da sua preocupação em relação a T (já repetente) e M, dizendo 

“Vão estar sempre a ir para a rua!”. T é “hiperactivo”; não consegue estar quieto. 

Alguns professores ‘”limpam as salas de aula”. “É como se fossem nossos filhos; 

vemo-los crescer”. Ainda no outro dia, um colega da EB2/3 perguntava-lhe “Não sei 

como é que consegues. Quando eles se portam mal, o que fazes?”; “Arranjam-se 

estratégias para controlar”. “Na outra escola é diferente; há professores que limpam 

tudo num instante”. Um outro professor dizia que, às tantas, chegava a ficar só com 

dois alunos na sala de aula. (Notas de campo) 

 

 Esta diferença de procedimentos, ao nível da regulação do comportamento dos 

alunos, surge como um dado estruturante da transição entre as duas escolas, exigindo, por 

parte dos alunos, uma adaptação às novas expectativas de ordem. 

 

A uma dada altura, C e E começam a comunicar com os colegas que estão em 

frente, colocando as mãos nos olhos para fingir que estão a olhar por um monóculo. 

Depois de algum tempo nesta brincadeira, dá-se a risada geral, protagonizada com 

maior aparato por M. M é, então, convidado a ir “rir tudo lá para fora”. Durante o 

resto da sessão, vai permanecer do lado de fora da sala de aulas, recusando-se a voltar 

para o ‘círculo’. A profª aproveita este episódio para falar da “falta de maturidade” 

que os seus alunos ainda revelam; apesar de estar sempre a dizer as mesmas coisas, 

desde o 1.º ano. E da pouca tolerância dos professores do 2.º-3.º ciclos para este tipo 

de comportamentos: “Eu estou convosco durante cinco horas, e, portanto, as coisas 

vão-se desarranjando e arranjando; os outros professores estão convosco 45 minutos 

e não têm tempo para vos educar. Têm que dar a matéria. Eu estou certa e eles 

também estão certos.”. (Notas de campo). 

 

                                                        
77 É possível ouvir-se a analogia destes comportamentos com o funcionamento de uma “matilha”, por exemplo. 
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 No decorrer das sessões surgem dinâmicas paralelas em que os alunos, interagindo uns 

com os outros, ou, individualmente, experimentam algumas evasões momentâneas, 

funcionando o corpo como a matéria-prima destas coreografias Por vezes, estas dinâmicas 

surgem como disruptivas, a perturbar o desenrolar das sessões. Estes são momentos de 

alguma tensão, em que o confronto entre adultos e alunos pode surgir: 

 

A uma dada altura, G começou a brincar no meio de duas cadeiras, acabando 

por ficar algum tempo com o rabo no chão. A profª pergunta-lhe “O que fazes 

sentado no chão entre duas cadeiras?”. L levanta as calças para olhar para as pernas. 

Entretanto, três alunos começam a jogar a uma espécie de ‘jogo das cadeiras’, 

tentando apropriar-se das cadeiras uns dos outros. Os adultos tentam recuperar a 

dinâmica da sessão. E escorrega da cadeira, esticando as pernas. [Técnico] chama-o à 

atenção, perguntando se ele está num café. Já de pé, no meio do ‘circulo’, [Técnico] 

diz: “Eu não vou gritar; não vou continuar enquanto não pararem”. (Notas de 

campo) 

 

A multiplicação das interacções horizontais, entre os alunos (Vasquez-Bronfman e 

Martinez, 1996: 117), pode tornar-se demasiado “ruidosa” e levar os adultos a intervenções 

mais emotivas, face a um futuro percepcionado e experienciado como significativamente 

comprometido: 

 

A uma dada altura, os alunos são confrontados com o ‘estigma’ que pesa sobre 

eles, e as ‘baixas expectativas’ relativamente ao seu comportamento: “Vocês sabem 

o que os professores (da EB2/3) dizem dos alunos (do Bairro), não sabem!?”. “A 

quem cabe mudar isto?”. [Um aluno] responde: “A nós”. “Como?”; “Mostrando que 

nos portamos bem”. “Vocês não têm de mostrar apenas. Vocês têm de demonstrar 

que são melhores do que aquilo que dizem de vocês”. (Notas de campo) 

 

 O conhecimento incorporado de que estas transições funcionam como “momentos 

privilegiados de selectividade” (Abrantes, 2009) associa-se ao receio de que alguns destes 

alunos se percam neste círculo de acções e penalizações, e que as suas competências e 

potencialidades cognitivas permaneçam à sombra deste confronto.  

A adequação dos alunos a uma nova realidade disciplinar exige, ainda, a criação de um 

roteiro capaz de os orientar relativamente aos mecanismos de regulação da violência inter-

pares. O discurso vai no sentido de reforçar, mais uma vez, a necessária substituição de uma 

justiça por mãos próprias para uma lógica judiciária, associada à intervenção de terceiros 

com base em outros mecanismos de legitimação da acção. Este processo de (re)educação 

revela-se particularmente difícil, tendo em conta o confronto entre as lógicas vivenciadas 

diariamente e os referenciais importados, a partir de uma coerência ainda por construir: 
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[Técnico] vai perguntando a quem é que os alunos podem recorrer no caso de 

terem dúvidas sobre certos assuntos – procurar uma sala, etc. Chega a vez de 

perguntar o que fariam se algum colega lhes batesse. [Aluno] responde, rapidamente, 

que “batia de volta”. Os adultos discutem esta forma de reagir, procurando que este 

aluno equacione outras soluções mais pacíficas. [Aluno] mantém as suas ideias sobre 

o assunto, gesticulando e simulando dar-se a si próprio murros nos queixos, por 

forma a ilustrar melhor o seu entendimento da questão. A Profª pergunta-lhe, então, 

“E se quem te bate for mais forte que tu?”. [Aluno] responde: “Vou buscar 

reforços.”. [Técnico] intervém, questionando esta postura: “Tu não precisas de 

reforços; tu precisas de testemunhas que vejam quem te agrediu para poderes 

apresentar queixa.”. [Aluno] continua convicto da sua solução, referindo expressões 

do género “Se ele me der uma bofetada, eu dou-lhe murros”. Mais à frente, depois de 

diferentes argumentos trazidos pelos adultos, [aluno] vai começando a enveredar por 

outras possibilidades, dizendo que podia afastar-se e o outro aluno “ia chatear outro”. 

A Profª continua a dirigir-se a [aluno], dizendo que, se ele responde batendo, “vai 

perder a razão”; verificando-se a outra possibilidade – de não bater e se queixar –, o 

outro é que vai a Conselho Disciplinar, e, depois, “os pais são chamados e apanham 

a maior vergonha da vida deles”. No seguimento deste argumento, [aluno] diz: 

“Então, prendem-se os pais.”. A Profª responde: “Tu achas que os pais devem ser 

penalizados pelo facto dos filhos agredirem?”. “Então, se o filho não tem idade, 

prende-se o pai.”. (Notas de campo) 

 

A intervenção passa, então, pela capacitação dos alunos para actuarem como 

elementos fundamentais na contenção dos comportamentos conflituosos, seus e dos seus 

pares, na procura crescente da intervenção dos mecanismos disciplinares e da resistência à 

pressão de grupo. Este último aspecto é particularmente importante, tendo em que conta 

que a adesão irreflectida às lógicas grupais funciona com uma poderosa grelha explicativa 

dos confrontos que se antevêem com os futuros professores e administrações escolares. Na 

dificuldade de um diálogo mais construtivo com as estruturas de poder e de regulação dos 

comportamentos presentes na escola EB2/3, resta focalizar a intervenção na auto-regulação 

dos comportamentos. 

 

A escola: espaço de e para múltiplos olhares? 

A cartografia (Almeida, 2008: 330) desenvolvida pela escola face aos alunos e às 

famílias que se distanciam mais dos seus pressupostos, ou que aparentam esse 

distanciamento, envolve a fixação de um conjunto de atitudes e comportamentos 

considerados desviantes, que funcionam como poderosos instrumentos de classificação e 

hierarquização (ibidem). 
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 Uma das operações de diferenciação e distanciamento que foi possível observar passa 

pela atribuição de uma origem cultural às práticas e vivências que se apresentam como mais 

dissonantes em relação aos interesses, expectativas e valores da escola. Este “poder de 

definir a identidade e de marcar a diferença” (Silva, 2000: 39) é um dos recursos mais 

importantes que a escola possui na sua relação com estes alunos e famílias. A expressão 

“Isto é cultural” funciona, em larga medida, como uma lente que desfoca as pessoas 

concretas, as constrói como estereotipadas e sintomáticas, e as situa num lugar de evidente 

vigilância e controlo institucionais (Bhabha, 1995: 236). 

Estas representações constituem-se enquanto acto político e não apenas como 

práticas cognitivas (Ivo, 2010: 26). Acto político, no sentido em que participam na 

reprodução de uma determinada dinâmica de poder, distribuindo, de modo desigual, o acesso 

aos mecanismos de nomeação da realidade. 

Estes diálogos desenvolvem-se no contexto de profundas assimetrias de poder, dado o 

estatuto precário dos alunos e das suas famílias, em particular daqueles que estão associados a 

contextos económica e socialmente deprimidos, funcionando como momentos ideais para o 

reforço das fronteiras simbólicas e materiais da escola (Velho e Kuschnir, 2001: 25). 

Contudo, olhar para os adultos que intervêm junto das crianças como um grupo 

homogéneo, partilhando concepções iguais sobre o “outro” e sobre os modos de articulação 

com o Sistema de Ensino, impede de identificar as pequenas nuances, e as grandes fracturas.  

As grandes dissonâncias são mais prováveis de surgir no pessoal técnico, mais do que 

no grupo detentor do poder nas escolas – os professores.  Nesta experiência etnográfica, 

em particular, o diálogo desenvolvido com alguns intervenientes permitiu o 

desenvolvimento de uma reflexão crítica partilhada, baseada nos obstáculos colocados pela 

Escola a um encontro mais equilibrado e negociado entre a administração escolar, os 

professores, os alunos e as suas famílias. 

A questão fundamental passa, então, por perguntar se as vozes mais dissonantes 

relativamente a uma visão centrada no adulto, monocultural e focalizada nos interesses e 

valores das instituições escolares tem espaço para se constituir enquanto discurso audível, 

capaz de dialogar com a visão dominante, questionando os seus pressupostos e esquemas de 

reprodução, e abrindo-a para outros olhares, mais capazes de integrar as questões da 

diferença e da desigualdade enquanto produtos históricos quotidianamente (re)produzidos. 

Um dos grandes desafios da escola, na actualidade, passa, então, por “ ouvir as muitas vozes 

de dissenso, entre elas aquelas silenciadas” (Streck, 2009: 89); por construir a escola como 

uma organização aprendente (Sarmento, 2002: 278). 

Os dados recolhidos até agora dão conta das movimentações que alguns agentes 

escolares vão fazendo na procura de novos caminhos de articulação com os alunos e as 

famílias, incluindo professores. Contudo, os esquemas mentais dominantes, nomeadamente 

ao nível do modo como se concebe a diferença cultural e a relação pedagógica, indicam a 

dificuldade de tornar as fronteiras simbólicas e materiais mais flexíveis (Labache & Martin, 
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2008: 335), com vista ao abrandamento e reflexão em torno dos mecanismos de 

desclassificação escolar e social.   

Um dos aspectos sobre os quais importa reflectir é o modo como diferentes poderes e 

sectores sociais participam da imagem dominante da escola enquanto um espaço invadido  

(Dubet, 2000) - rodeado e cruzado - por problemas sociais exteriores, como a pobreza, a 

degradação familiar e a diversidade cultural. 

A escola enquanto ‘espaço fortificado’ reenvia, de alguma maneira, para o que Michel 

Foucault designou de heterotopia: 

 

Mais ce qui m’interèsse, ce sont, parmi tous ces emplacements, certains 

d’entre eux que ont la curieuse propriété d’être en rapport avec tous les autres 

emplacements, mais sur un mode tel qu’ils suspendente, neutralisent ou inversent 

l’emsemble des rapports que se trouvent, par eux, designés, reflétés ou réfléchis. Ces 

espaces, en qualque sorte, qui sont en liaison avec tout les autres, qui contredisent 

pourtant les autres emplacements, sont de deux grands types (Foucault, 1994: 755). 

 

No que respeita à sua função, a escola surge como uma espécie de heterotopia de 

compensação (Foucault, 1994: 761), na construção de um espaço de relações e de conteúdos 

que pretende contrariar o desajustamento civilizacional das comunidades e famílias que 

integram as crianças e jovens que povoam as escolas. Esta imagem surge especialmente 

amplificada em escolas situadas em espaços urbanos associados a processos intensivos e 

prolongados de imigração, definidos como territórios problemáticos. 

Esta imagem, presente em diferentes contextos político-institucionais: 

reforça a necessidade da escola controlar de forma apertada a relação com esta 

exterioridade, estruturando e limitando a passagem para dentro de elementos cuja presença é 

obrigatória - estudantes e famílias consideradas especialmente problemáticas – mas não 

desejada; 

não faz parte apenas dos discursos políticos e institucionais; ela surge em algumas 

análises desenvolvidas no contexto das ciências sociais, e tem um efeito imagético poderoso, 

com implicações nas políticas e nas práticas institucionais e profissionais; 

despolitiza a escola enquanto instituição central na produção e reprodução de 

sociedade, quer pelo modo como age quer pelo modo como não age, com base numa 

pretensa neutralidade (Apple, 1989). 

Mesmo quando a escola se procura defender das mudanças sociais, ela participa da 

construção do tecido social, produzindo processos e dinâmicas que se articulam com um 

conjunto vasto de dimensões da vida humana, de um conjunto muito vasto de indivíduos, 

famílias e grupos. Não significa isto que tudo seja escola, mas a escola é um espaço central e 

estruturante da vida actual, quer quando é assumida como projecto individual, familiar e 

grupal, quer quando é rejeitada enquanto tal. 
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