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Percursos Singulares de Jovens no Ensino Superior 
 

Elsa Teixeira (FPCEUP)1 

 

Resumo 

Estudo2sobre trajectórias de sucesso escolar de grupos sociais desfavorecidos 

no ensino superior, onde se pretende investigar o sucesso escolar de jovens em 

situações socioeconómicas e culturais adversas, propondo a compreensão 

sociológica de histórias singulares, preconizada por Bernard Lahire. 

A construção de quatro percursos biográficos e a análise de quarenta 

processos sociais de estudantes, com bolsas atribuídas por uma Autarquia da 

Área Metropolitana do Porto, permitiu estudar estas trajectórias, tentando 

compreender as implicações que o estilo educativo e a coesão familiar, bem 

como a trajectória geracional e as estratégias familiares têm no sucesso escolar 

(estudando a contribuição específica destas famílias para o sucesso escolar dos 

filhos). 

Foram verificados como factores explicativos daquele sucesso nos jovens em 

questão os seguintes: leitura precoce; cálculo racional do percurso escolar dos 

filhos e disposições familiares ascéticas; ordem moral doméstica de rigor, 

valorização do estudo e trabalho escolar, acompanhamento do trabalho 

escolar, valorizando a auto-regulação; estilo de educação contratualista e 

papel fulcral da figura feminina (mãe). Verificou-se ainda que a frustração das 

ambições escolares dos pais funciona como alavanca para o sucesso dos 

filhos, o que permite compreender este fenómeno como parte da trajectória 

familiar geracional. 

 
 

Introdução 

A investigação que a seguir se apresenta pretende analisar percursos singulares de 

sucesso escolar no ensino superior de jovens de meios sociais desfavorecidos, com o 

objectivo de compreender as implicações de estratégias familiares, estilo educativo, coesão 

familiar, ordem moral doméstica e história familiar (geracional) para o sucesso escolar de 

alunos que, na sua maioria, são impedidos por défices de capitais sociais, económicos e 

culturais (cultura escolar dominante) de aceder e/ou permanecer com sucesso nos níveis 

superiores de ensino. 
                                                        
1 elsateixeira@gmail.com 
2 No âmbito de dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, especialização Juventude e Cidadanias, 
orientada pela Professora Doutora Helena Costa Araújo (Dezembro 2009). 
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Para se proceder ao estudo destas histórias singulares foram analisados 

estatisticamente (com recurso ao SPSS) 40 processos sociais de atribuição de bolsas de 

estudo municipais a estudantes do ensino superior (anos lectivos 04/05 a 06/07). 

Posteriormente foram construídos 4 percursos biográficos, baseados em 8 entrevistas semi-

directivas de cariz biográfico aos estudantes seleccionados e às respectivas mães. 

De forma a problematizar as singularidades propiciadas pelo objecto de estudo, 

convoca-se Bernard Lahire (1995; 2005) e a sua definição de sociologia à escala individual. 

O autor defende que quanto maior tiver sido a exposição do indivíduo a contextos sociais 

heterogéneos, ou mesmo contraditórios, mais o seu património de disposições será não 

homogéneo e não unificado. Tal permite explicar a imprevisibilidade do comportamento 

social, dada a diversidade de contextos sociais e a própria pluralidade interna dos indivíduos, 

podendo-se falar num indivíduo multi-socializado e multi-determinado. 

De seguida abordar-se-ão alguns aspectos centrais da sociologia da pluralidade e 

complexidade disposicionais (Lahire, 1995), bem como se mencionarão os contributos de 

Laurens, nomeadamente o seu conceito de genealogia (1992), bem como os de Kellerhals & 

Montandon (1991) que se referem às estratégias educativas das famílias. Tais contributos 

ajudar-nos-ão a responder a algumas questões de partida, nomeadamente: qual a contribuição 

das famílias de meios populares para o sucesso escolar dos filhos? Qual o contributo 

específico da mãe? Quais os sentidos para pais e filhos da escolaridade prolongada? Como 

decorrem as sociabilidades em meio universitário? Quais os custos subjectivos da mobilidade 

social ascendente? Quais as representações face ao futuro destes estudantes? 

Posteriormente serão referidos alguns dos resultados mais importantes da 

investigação, que tentam iluminar caminhos relativamente àquelas inquietações, bem como 

serão sugeridas pistas para análises futuras. 

 

 

Percursos Singulares e Semelhanças nas Singularidades 

Passando agora à análise dos dados obtidos, e sintetizando os resultados do estudo dos 

40 processos sociais de atribuição de bolsas de estudo, verifica-se na amostra uma maior 

presença de estudantes do sexo feminino. A média académica situa-se entre os 14-16 valores 

e existe uma elevada representatividade de cursos ligados às Ciências da Saúde e alguma 

relevância de cursos ligados ao Ensino. Quanto aos agregados familiares, 40% é constituído 

por 3 pessoas (50% de famílias nucleares com apenas 1 filho e os restantes 50% compostos 

por famílias monoparentais femininas com 2 filhos (onde, na maior parte das situações, se 

verifica ausência de contribuição financeira do pai). A situação económica dos agregados é 

bastante precária: a maior parte dos pais pertence ao operariado. Mais de metade de entre 

eles têm apenas o 1º ciclo e uma maior percentagem de mães concluiu o 2º e 3º Ciclos do 

Ensino Básico. A esmagadora maioria destes jovens não trabalha. Em quase metade dos 

agregados existem membros da família com doenças graves e/ou permanentes.  
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Foram posteriormente realizadas entrevistas semi-directivas, de cariz biográfico, a 

jovens estudantes e às respectivas mães, com o objectivo de proceder à elaboração de 

percursos biográficos. 

Sofia3, 22 anos, a primeira licenciada do seu núcleo familiar mais próximo, oriunda de 

uma família monoparental feminina, onde ambas as irmãs conseguiram concluir com sucesso 

as respectivas licenciaturas, apesar de inúmeras dificuldades financeiras e familiares, bem 

como graves problemas de saúde. Tem alcançado vários prémios na sua área. A mãe 

(Orquídea) ocupa um lugar central na estratégia familiar. 

Maria, aluna de Medicina, 24 anos, foi a melhor aluna da escola no Secundário. A mãe 

é costureira e tem o 6º ano de escolaridade e o pai é operário, tendo estudado até ao 12º ano. 

A irmã concluiu com enorme sucesso um curso superior na área das Humanidades. Este é um 

percurso atravessado por fortes dificuldades financeiras (originadas pelo desemprego do pai e 

graves problemas de saúde da mãe - Conceição). 

Miguel, 22 anos, a cursar Engenharia, é o mais velho de 4 irmãos. A mãe (Catarina) é 

empregada num restaurante, tem o 12º ano e o pai é operário e possui o 6º ano de 

escolaridade. Neste percurso é clara a tentativa da mãe de, através do filho, viver o sonho de 

ter um curso superior, interrompido por uma gravidez inesperada. 

Ricardo, 25 anos, licenciatura em Arquitectura na FAUP. Os pais têm o 9º ano (a 

mãe, Paula, concluiu-o à noite recentemente, e continua a estudar). A partir do 2º Ciclo, 

com o divórcio dos pais, a vida de Ricardo sofreu uma forte desestruturação. 

Como referido anteriormente, analisamos os dados do nosso estudo, relevando alguns 

aspectos centrais da teoria proposta por Bernard Lahire para a descrição das configurações 

familiares, nomeadamente: formas familiares da cultura escrita, condições e disposições 

económicas, ordem moral doméstica, formas de exercício da autoridade familiar, modos 

familiares de investimento pedagógico, bem como o papel fulcral da figura feminina (mãe) e 

elementos perturbadores que fazem variar as relações de interdependência (nascimentos, 

divórcios, despedimentos, entre outros). 

Para além dos contributos deste autor, convocamos também para a interpretação dos 

dados Laurens (1992), que, para além do importante conceito de genealogia, ao qual nos 

referiremos mais tarde, menciona a importância, para o percurso de sucesso escolar futuro, 

da ausência de retenções no 1ºCiclo, da rápida aprendizagem da leitura, bem como, no que 

respeita às práticas educativas familiares, da existência do objectivo de um destino social 

bem delineado. Transmitem-se valores ascéticos e motiva-se para a importância do trabalho 

e da seriedade. A mãe surge como amiga, confidente, alguém que segue o trabalho dos filhos 

e que gere as ambições familiares de uma escolaridade prolongada. 

Neste sentido, verifica-se a importância da experiência escolar dos pais/família: pais 

com baixos níveis de escolaridade e que desejariam ter continuado os estudos, ou mesmo uma 

determinação em continuar os estudos actualmente (mães de Sofia e de Ricardo).  
                                                        
3 Os nomes foram alterados para assegurar o anonimato das pessoas entrevistadas. 
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A frustração das ambições escolares dos pais, permite transferir para os filhos o desejo 

de uma escolaridade prolongada. Através destes vive-se o sonho, e por eles, far-se-ão 

enormes sacrifícios, orquestrados normalmente pela mãe - conceito de genealogia (Laurens, 

1992: 240): o percurso de sucesso só pode ser compreendido como uma parte da trajectória 

familiar, fazendo a ponte entre o passado, o presente e o futuro geracionais.  

O projecto de escolarização a longo prazo foi, desta forma, incentivado 

precocemente pelos pais de todos os jovens, confundindo-se com o desejo destes últimos. 

Houve uma procura, por parte dos primeiros, de ajuda material através de familiares 

(nomeadamente, avós) e dos serviços de acção escolar do ensino superior, bem como bolsas 

do Município e outras. 

Nas configurações familiares estudadas surgiram elementos perturbadores que causaram 

instabilidade: problemas de saúde; desemprego dos pais, encerramento de empresa própria e 

ainda dinâmicas familiares, divórcio dos pais e o aumento inesperado do número de filhos. 

No que respeita às finalidades educativas, ordem moral doméstica e tipos de coesão 

familiar salienta-se a valorização e a boa relação com a escola e o estudo desde o 1º Ciclo do 

Ensino Básico, bem como o cumprimento de regras e normas, a boa relação com os 

professores e o reconhecimento da autoridade destes (a ordem moral doméstica é 

coincidente com a disciplina e o modo de estar na escola). De salientar, ainda, do lado dos 

pais, o cálculo racional e as disposições ascéticas tendo por objectivo a escolaridade 

prolongada dos filhos, o forte empenho para modificar as condições de existência ne, do 

lado dos filhos, a abnegação, o empenho e a agência individual, a determinação, o esforço e 

a resiliência e o forte sentimento de responsabilização pelo esforço e investimentos 

afectivos e financeiros dos pais. 

Relativamente aos tipos de coesão familiar (Kellerhals & Montandon, 1991), nos 

casos de Sofia e de Miguel trata-se de um tipo associativo, isto é, que promove uma criança 

com autonomia, sendo esta tratada como um parceiro com capacidade para definir os seus 

fins pessoais, promovendo a negociação. No caso de Maria estamos perante um tipo de 

família bastião: união familiar em torno do objectivo comum - sucesso escolar da filha, 

visando um tipo de personalidade que se pauta pelo esforço e pelo sentido atribuído ao 

trabalho. 

Quanto aos tipos de estilos educativos (Kellerhals & Montandon, 1991) estamos 

perante um estilo contratualista nos percursos de Sofia, Miguel e Maria (valorização de 

competências tais como a auto-regulação e ênfase na empatia, no vector relação e abertura 

a outros agentes de socialização). 

Os autores consideram uma relevante marca de pós-modernidade o facto de o meio 

social e o tipo de família (relação afectiva familiar), quando considerados 

independentemente, terem uma influência semelhante nos estilos educativos. 
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É importante referir também a relação com a cultura escrita abordada por Lahire e 

por Laurens (“aprendizagem rápida dos mecanismos da leitura”- Laurens, 1992:43), uma 

vez que se verificam hábitos precoces de leitura em todos os jovens estudados. 

No que respeita aos modos familiares de investimento pedagógico, nenhum dos 

estudantes trabalhou durante a frequência universitária e a ajuda nas tarefas domésticas foi, 

sempre que necessário, adiada em detrimento do trabalho escolar. Todas as mães 

participaram activamente nas escolas dos filhos. Para além disso, foi referida a escuta 

atenta, a existência de perguntas interessadas sobre o quotidiano escolar e a importância 

atribuída (num quadro de dificuldades financeiras) a actividades extra-curriculares (Sofia, 

Ricardo e Miguel). 

Durante o percurso no ensino superior as práticas de convivialidade são prejudicadas, 

bem como experiências de estudo internacionais. Verificam-se fracas disposições para o 

desenvolvimento de consumos culturais e práticas de convivialidade e vida académica (Sofia 

e Maria). Nos rapazes, as práticas são, apesar de tudo, mais frequentes, mas os estudos não 

são prejudicados. 

Salienta-se a referência a tratamento diferenciado de professores do ensino superior 

aos alunos oriundos de famílias de estatuto socioprofissional mais elevado relativamente aos 

outros, comentado por Ricardo (Arquitectura) e Maria (Medicina). 

A figura da mãe é percepcionada como um porto de abrigo (Sofia), um espelho de 

comportamento (Maria) ou uma confidente (Miguel e, durante o ensino superior, Ricardo). 

Ela tem um papel expressivo, de monitorização do trabalho escolar, de relacionamento com 

a escola e os professores, de incentivo, de compreensão e de apoio. É-lhe por isso atribuída 

uma enorme importância num pólo racional, menos hedonista do que o do pai, mais 

próximo da lógica pretendida pela escola, e é ela que gere racionalmente o percurso escolar 

dos filhos. 

A distância cultural e social dos jovens, relativamente aos pais, depois da experiência 

do ensino superior, é negada por todos eles. 

Relativamente às representações face ao futuro escolar e profissional, há uma clara 

incerteza quanto ao mundo do trabalho (à excepção de Maria, que seguiu Medicina, todos os 

outros jovens ou as suas mães referem a desvalorização dos diplomas e preocupações com a 

empregabilidade), e uma intenção de prosseguimento de estudos, para além da Licenciatura, 

de todos os jovens. 

 

Conclusão  

Como processos que contribuem para compreender o sucesso escolar dos/as jovens 

estudados/as, ficaram salientes os seguintes: a importância da leitura precoce; cálculo 

racional do percurso escolar dos filhos e disposições familiares ascéticas; ordem moral 

doméstica de rigor, valorização do estudo e trabalho escolar, acompanhamento do trabalho 

escolar, valorizando a auto-regulação; estilo de educação contratualista e papel fulcral da 
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figura feminina (mãe). Esta tem um papel expressivo de monitorização do trabalho escolar, 

de relacionamento com a escola e professores, de incentivo, compreensão e apoio. Ela é 

considerada pelos jovens entrevistados como “porto de abrigo”, “espelho de 

comportamento” ou confidente. 

Verifica-se ainda a importância das finalidades educativas e dos tipos de coesão 

familiar, ao constatar a importância da relação com a escola, desde o 1º ciclo, a valorização 

daquela, bem como do estudo, do cumprimento de regras e normas, do reconhecimento da 

autoridade do professor, em suma, uma ordem moral doméstica coincidente com a disciplina 

e o modo de estar na escola. 

No que respeita ao tipo de coesão familiar e o estilo educativo, conferimos a 

importância da, já referida, auto-regulação, e dos vectores da empatia e da relação na 

educação parental. 

 As práticas de convivialidade académica (sobretudo no caso das raparigas) e as 

experiências internacionais de estudo são sacrificadas, em detrimento da conclusão eficiente 

dos estudos. 

Confirmamos como elementos perturbadores dentro da configuração familiar, que 

causam instabilidade, o desemprego e o divórcio, este último sobretudo quando relacionado 

com a ausência do pai da vida dos filhos (caso das famílias monoparentais femininas). 

Também se verificou que a frustração das ambições escolares dos pais, por dificuldades 

financeiras, funciona como alavanca para o sucesso dos/as filhos/as, através da transferência 

de ambições falhadas e sacrifícios dos pais, que vivem o seu sonho através dos filhos, o que 

permite compreender este fenómeno como parte da trajectória familiar geracional. 

Através dos percursos analisados, três vértices distintos ficaram evidenciados: 

estratégias familiares, empenho e agência individual e apoio financeiro de terceiros 

(instituições e/ou familiares). A conjugação “feliz” destes 3 vértices permitiu uma situação 

de sucesso no prolongamento de estudos. 

No entanto, ficaram também salientes os elevados custos subjectivos que estiveram 

subjacentes a esta estratégia das famílias (sacrifícios e dedicação quase exclusiva a um 

objectivo). 

Constatou-se ainda que, sem os apoios financeiros mencionados, provavelmente estas 

histórias poderiam ter tido desfechos bem diferentes. Trata-se de famílias apoiadas 

financeiramente através de serviços de acção social escolar e de bolsas, bem como de ajuda 

de terceiros.  

Finalmente, sugerem-se como pistas para análise futura o estudo das descontinuidades 

culturais e subjectivas entre estes jovens e os seus pais, bem como a observação dos 

processos de entrada e vivências no mercado de trabalho num contexto de crise e 

desemprego, face às expectativas de mobilidade social ascendente dos jovens, através do 

prolongamento de estudos. 
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Narrativas Biográficas de Mulheres e Raparigas Surdas: 
reconhecer diferentes trajectórias escolares 

 

Sara Sousa (FPCEUP) 

Sofia Marques da Silva (FPCEUP/ CIIE) 

 

 

Resumo 

O objectivo desta comunicação é discutir diferentes percursos escolares de 

mulheres surdas, dando a conhecer as suas experiências, nomeadamente de 

desigualdades, num mundo maioritariamente ouvinte. Através de partes de 

narrativas biográficas procuramos problematizar aspectos da educação de 

surdas/os de diferentes gerações, e compreender as suas realidades enquanto 

sujeitos educativos marcados por uma especificidade: a surdez. Se as lutas 

protagonizadas pelo movimento feminista pela igualdade de oportunidades 

para todas/os se revelam importantes para a sociedade em geral, e para as 

mulheres em particular, a verdade é que nem sempre os efeitos das lutas 

chegaram a todas as mulheres. Pode dizer-se que no âmbito dos Estudos 

Feministas e Estudos Sobre as Mulheres pouca atenção tem sido dada à 

questão das mulheres surdas (Moreira, 1998; Robinson, 2006). Mais 

especificamente, os Estudos Surdos em Educação (Skliar, 1997; Sim-Sim, 

2005; Barnartt, 2006) têm, contudo, procurado contribuir para a construção 

de um saber em torno das experiências e percursos educativos de mulheres 

surdas no âmbito do que têm sido as várias correntes educativas para a surdez 

(referimo-nos ao oralismo, ao gestualismo e, mais recentemente, ao 

bilinguismo). A passagem duma perspectiva clínico-terapêutica para uma 

sócio-antropológica tem alterado a visão que a sociedade tem das/os 

surdas/os, enquanto deficientes e doentes, considerando que as pessoas surdas 

fazem parte de uma comunidade que é diferente e que deve ser respeitada 

(Coelho, 2007; Santana, 2007). Parte-se, então, de uma perspectiva 

educativa, e recorre-se às narrativas biográficas com o intuito de produzir uma 

epistemologia da escuta activa. 
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Introdução 

Iremos abordar diferentes percursos educativos de mulheres surdas. Deste modo, é a 

partir da sua “condição” enquanto mulheres surdas, e através das suas próprias ‘vozes’ e 

gestos, que iremos perceber em que encruzilhada se encontra a educação das/os surdas/os 

(Skliar, 1998). Nesta esteira, as narrativas biográficas são a opção metodológica tomada 

neste processo de conhecimento das trajectórias escolares das mulheres surdas que 

apresentaremos. 

Será a partir dos testemunhos destas mulheres surdas de diferentes idades (24, 38 e 56 

anos) que trataremos de temas como a importância da aquisição da Língua Gestual 

precocemente a par da aprendizagem do Português, como segunda língua, ou seja, em 

consonância com uma filosofia de educação bilingue. Falar de educação bilingue implica fazer 

referência à forma como o currículo pode contribuir para a construção de uma identidade 

positiva enquanto pessoa surda, facultando aos/às alunos/as surdos/as um conhecimento 

contra-hegemónico, que lhes permita conhecer um pouco da história e cultura surdas, sem 

esquecer a cultura colectiva.  

Abordar estas questões passa por referir a relação intrínseca que existe entre 

conhecimento e poder em todas as políticas educativas, nomeadamente nas que estão 

relacionadas com a educação de surdos/as (integração, inclusão). 

 Pretende-se com este trabalho um aprofundamento de conhecimento em algumas 

áreas específicas do caminho que estas mulheres têm feito e que, de algum modo, é o espelho 

do caminho de muitas outras mulheres surdas mas que levanta igualmente problemáticas para 

pensar vidas de mulheres em geral.  

 

Organização do artigo 

Ao longo do presente artigo iremos abordar diferentes temas no campo da educação 

de surdos/as. Assim, numa primeira parte abordaremos o tema da surdez relacionando-o com 

a importância duma educação bilingue e bicultural ao longo de todo o percurso escolar dos/as 

estudantes surdos/as assente em legislação que tem vindo a surgir e a actualizar-se. 

Seguidamente articularemos preocupações de género e de igualdade de oportunidades 

para os/as surdos/as uma vez que, se entre mulheres e homens há desigualdades no acesso e 

sucesso à educação, ao trabalho, à cidadania, no caso dos/as surdos/as existe também uma luta 

contínua para que se atinjam, também, igualdade de oportunidades a todos os níveis. 

Um terceiro ponto diz respeito às questões metodológicas que enformaram o nosso 

estudo e que o perpassam na totalidade, na medida em que os métodos biográficos não 

constituem apenas um conjunto de técnicas, mas são uma postura teórica e metodológica, 

em que «Contrariamente a uma perspectiva de anular a subjectividade, o que está aqui em 

foco é sobretudo encontrar formas de ler outras realidades» (Araújo, Magalhães & Fonseca, 

2002:72). Pretende-se, deste modo, dar a vez e o gesto (a voz dos/as surdos/as) a mulheres 

surdas para que elas se exprimam sobre algumas situações dos seus percursos de vida, 
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especificamente dos seus percursos escolares, na primeira pessoa de forma introdutória para, 

depois, relacionarmos os seus discursos com reflexões teóricas pertinentes. 

Por fim, e em jeito de encerramento, apresentaremos as conclusões deste artigo que se 

integra num estudo mais amplo de Mestrado em Ciências da Educação, com especialização 

em Surdez, na FPCEUP. 

 

Surdez, educação bilingue e legis lação 

A língua gestual, nesta perspectiva da surdez (sócio-antropológica), não é 

encarada como um meio para garantir que os surdos sejam fluentes na língua 

dominante; o objectivo é proporcionar ao surdo o direito de ser educado, tanto 

na sua língua natural como na língua usada pelos ouvintes. O surdo deve ser 

alvo de um processo bilingue e bicultural.  

 

(Valente, Correia & Dias, 2005:85) 

 

Duarte (2006) refere que a escola «tem a responsabilidade de garantir o direito à 

diferença, criando percursos escolares que respeitem a diversidade e as características dos 

diferentes grupos sociais e culturais» (Duarte, 2006:257) para que atinjam o sucesso na 

aprendizagem. Assim, o objectivo que a sociedade deverá atingir «é que a criança com 

necessidades educativas especiais em geral, e a Criança Surda em particular, venha a 

desempenhar funções sociais que sejam válidas e valorizadas» (Duarte, 2006:268), de forma 

a tornar-se um/a cidadão/ã em pleno. 

Com base na perspectiva de mudança surgiu, a nível legislativo, em 1998, o Despacho 

Normativo 7520, que reconhecia a importância das crianças surdas estarem juntas em 

ambientes bilingues, favorecendo desse modo a aquisição natural da Língua Gestual. Este 

Despacho criou as Unidades de Apoio a Alunos Surdos (UAAS), «que seriam constituídas por 

um corpo de especialistas de educação, psicologia, assistência social, comunicação 

(terapeutas de fala e intérpretes de LGP4) e monitores surdos» (Afonso, 2005:121).  

Este Despacho consagrou «um novo paradigma na educação de Surdos assumindo o 

papel da LGP, como primeira língua e do Português, na sua forma escrita (e eventualmente 

falada) como segunda língua» (Afonso, 2005:121), rompendo assim com o que se efectuava 

até então. Continuando na linha de pensamento do mesmo autor, este diploma visava a 

orientação educativa dos/as alunos/as surdos/as em ambientes bilingues e biculturais. Passados 

quase dez anos sobre o referido despacho, Coelho diz-nos que, «do ponto de vista da 

legislação tudo estaria preparado de forma a que a educação dos surdos fosse condizente com 

os mais recentes estudos e produções científicas (…). No entanto, (…), a realidade educativa 

dos surdos no nosso País está longe de corresponder ao legislado» (Coelho, 2007:48). Ou 

seja, a teoria não passou à prática conforme o que a legislação indicava. 
                                                        
4 Língua Gestual Portuguesa 
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Entretanto a legislação avançou com um novo Decreto – o Decreto-Lei 3/2008. Este 

decreto tem como objectivos «promover a igualdade de oportunidades, valorizar a educação 

e promover a melhoria da qualidade de ensino». Dentro da filosofia da inclusão, a escola 

deverá estar «orientada para o sucesso educativo de todas as crianças e jovens».  

Este Decreto-Lei, que surgiu na continuidade do Despacho 7520/98, só entrou em 

prática no ano lectivo de 2008/2009, sendo que os resultados não são ainda muito visíveis. 

Neste documento, aponta-se como modalidade específica de educação a educação bilingue de 

alunos/as surdos/as para que eles dominem a LGP e o Português escrito, e quando possível, o 

falado, no seguimento do legislado anteriormente. 

No que diz respeito à educação dos/as surdos/as, tem-se passado, gradativamente, duma 

filosofia oralista, em que o gesto não era permitido, para metodologias mistas, que conciliam 

o gesto e a fala e, mais recentemente, para uma filosofia de educação bilingue, em que se 

prevê o acesso ao currículo através da Língua Gestual, sendo esta a primeira língua dos/as 

alunos/as surdos/as e a língua da comunidade maioritária a segunda. Mas se o/a professor/a 

não dominar a Língua Gestual, se não tiver o apoio de um/a intérprete ou professor/a 

surdo/a, se os/as alunos/as estiverem dispersos/as em escolas e em turmas separadas, sem 

possibilidade de comunicarem com outros/as colegas ou adultos/as surdos/as, se não tiverem 

acesso ao currículo através da Língua Gestual, se não aprenderem o Português como segunda 

língua, então continua-se sem gerar oportunidades de forma a estes alunos/as terem acesso a 

uma educação de qualidade e igual à dos alunos ouvintes (Coelho, Gomes & Cabral, 2007). 

A nível educativo, o/a aluno/a tem direito à Língua Gestual, quer em aulas da mesma 

disciplina, já que com o Decreto-Lei 3/2008 a LGP passou a ser leccionada como primeira 

língua e a Língua Portuguesa como segunda língua, quer nas outras disciplinas em que o/a 

professor/a ensina os conteúdos programáticos em Língua Gestual ou com a presença do/a 

intérprete, que fará a tradução das aulas. Consideramos de suma importância a presença 

deste/a profissional visto que, pela nossa experiência, a maioria dos/as professores/as tem 

poucos ou nenhuns conhecimentos de Língua Gestual, o que dificulta as trocas comunicativas 

entre eles/as e os/as alunos/as. Assim, o/a intérprete de Língua Gestual funcionará como 

“ponte comunicativa” entre os dois mundos.  

Depois de adquirida a primeira língua (LGP) precocemente, com professores/as 

surdos/as falantes de LGP, o/a aluno/a está em condições de aprender a segunda língua 

(Língua Portuguesa escrita e, se possível, falada). Este será um tipo de bilinguismo, o 

sucessivo, em que a aquisição de duas línguas se efectua em períodos de tempo distintos. Mas 

o que será desejável, embora pouco frequente, é o bilinguismo simultâneo, em que há a 

estimulação de duas línguas desde o início. Como nos diz Coelho (2007), não poderemos 

pensar num só modelo bilingue para surdos/as, mas vários, já que é «um conceito difícil de 

precisar e de delimitar, pois nele interferem múltiplas variáveis de ordem geográfica, 

histórica, linguística, sociológica, psicológica, política e educativa» (Coelho, 2007:67).  
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A educação bilingue permitirá ao/à aluno/a construir a sua identidade surda e 

comunicar com outros/as surdos/as, mas também a integração na comunidade ouvinte, 

alargando o conceito de modelo bilingue para bilingue e bicultural.  

Adquirindo a Língua Gestual como primeira língua, pois é a língua de acesso mais fácil 

e natural para os/as surdos/as, estes/as podem desenvolver a sua capacidade metacognitiva e 

de reflexão metalinguística uma vez que desenvolvem processos de análise, reflexão e 

compreensão, tendo um maior aproveitamento escolar. A aprendizagem da Língua Gestual 

proporciona aos/às surdos/as obterem sucesso tanto na área escolar como profissional, de 

forma a terem uma participação activa na sociedade. 

 

Género e igualdade de oportunidades e surdez  

O conceito de igualdade de oportunidades está associado ao acesso das mulheres à 

educação assente «num quadro de representações sociais em que é a assimetria e a 

desigualdade entre homens e mulheres que se constitui como norma de referência e senso 

comum», isto é, existe um conceito de pessoa diferente para homens e mulheres (Pinto & 

Henriques, 2000:19). Desta forma, as mulheres mantiveram-se, durante muito tempo, sem 

usufruir totalmente da sua cidadania. Este conceito surge na ânsia de se gerar uma mudança 

de perspectiva e de transformação social em relação à construção histórica e social em que o 

ponto de partida entre homens e mulheres não era idêntico. O mesmo se passa em relação 

aos/às surdos/as que reivindicam igualdade de oportunidades no acesso à educação, ao 

emprego, aos serviços sociais, à cultura e ao lazer.  

Nesta linha de pensamento, pode-se abordar, também, as questões da surdez e 

educação/formação de adultos, uma vez que muitos/as surdos/as não possuem um nível 

elevado de estudos e a grande maioria não prossegue estudos para o ensino superior. Como 

diz Coelho, em 2007, ainda não existiam dados esclarecedores sobre a população surda, 

assim como, sobre a «sua real situação educativa, de formação profissional e de inserção no 

mundo do trabalho» (Coelho, 2007:131). Muitos/as dos/as surdos/as «fizeram o seu percurso 

escolar, em condições inadequadas, o seu percurso e os seus níveis de exigência foram sempre 

muito facilitados» (Coelho, 2007:158), levando a que muitos terminem o 9º ou o 12º ano, 

mas não saibam o que fazer a seguir continuando a viver a expensas dos pais. Para tal, é de 

extrema importância a experiência dos sujeitos que os diferencia e singulariza, que expressa 

subjectividade e que os torna agentes que dão sentido às suas próprias acções (Fonseca, 

2005). Este conceito de experiência é relevante «para a ciência feminista, na medida em que 

permite atribuir significado político às vozes das mulheres» (Fonseca, 2005:165). 

A igualdade é um direito de todos/as, à partida, e, por isso, compete ao Estado criar as 

condições necessárias que permitirão garantir iguais oportunidades de acesso 

independentemente do sexo, raça, religião ou outro qualquer factor discriminatório.  

Os Estudos Feministas estiveram sempre preocupados com as relações de poder, de 

forma a mostrar a submissão e a opressão a que as mulheres sempre estiveram subjugadas. 
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«No interior das redes de poder, pelas trocas e jogos que constituem o seu exercício, são 

instituídas e nomeadas as diferenças e desigualdades» (Louro, 1999:43). Embora reconheçam 

a importância das diferenças étnicas e de classe entre os homens, «as perspectivas feministas 

consideram que todos usam, potencialmente, a violência como um meio poderoso de 

subordinação da mulher, ou seja, esta é, para os homens, o meio mais eficaz de controlo 

social» (Dias, 2007:400). Por outro lado, «a violência de que as mulheres são vítimas não só 

limita as suas vidas, como reforça a sua passividade e dependência face ao homem» (Dias, 

2007:400). O género é parte constituinte das identidades dos sujeitos e das relações de poder. 

No caso dos/as surdos/as, estas relações de poder sempre existiram. Os/As ouvintes é que 

dominaram fazendo com que os/as surdos/as estivessem sempre dependentes dos/as 

primeiros/as, «o sujeito surdo é referido como o “incapaz” de receber informações e 

experienciar relações no seu quotidiano» (Moreira, 1998:102). Estamos, então, aqui a 

referimo-nos a duplas formas de violência e de discriminação. 

 

Opções metodológicas: narrativas biográficas 

O essencial do nosso estudo será compreender as diversas situações educativas das 

mulheres e dos/as surdos/as e problematizá-las no campo teórico, político e mesmo em 

termos de acção para uma verdadeira justiça social das mulheres e dos/as surdos/as (Olesen, 

1998). Desta forma, a escolha que se faz ao nível do método procura corresponder àquelas 

intencionalidades. Como referem Araújo, Magalhães e Fonseca (2000), «a metodologia 

qualitativa, enquadrada numa epistemologia feminista, atravessaria todos os processos e 

momentos de pesquisa, à procura de dar conta das condições sociais e da acção humana das 

mulheres: escutar, conhecer, interrogar, expressar, interpelar, compreender, identificar e 

transformar» (Araújo, Magalhães & Fonseca, 2000:138). 

 Nesta linha de pensamento, os sujeitos implicados na própria investigação serão eles 

próprios protagonistas na produção do conhecimento, sendo este sempre uma co-

construção. A pessoa investigada tem uma visão do tema da pesquisa, por isso tem poder, 

tem valor que tem de ser tido em conta ao longo de todo o processo de investigação. É uma 

forma de empoderamento dos sujeitos (embora não aconteça sempre nem de forma igual 

com todos os sujeitos), ou seja, está intimamente associada à epistemologia da escuta das 

vozes dos próprios indivíduos implicados no processo de investigação, com o objectivo de 

compreender os seus percursos de vida. Coloca-se, assim, o peso da balança do lado do eixo 

compreensivo (verstehen), embora esta compreensão não emerja directamente. Existe 

sempre uma reconstrução da realidade social ao transcrever e ao organizar, há sempre uma 

interpretação por parte do/a investigador/a. Enquanto investigadora parte-se sempre de um 

lugar «enformado, desde logo, [pela] própria experiência e subjectividade biográfica, escolar, 

educacional, profissional, política e científica» (Fonseca, 2005:155). Deste modo, existe 

uma relação complexa entre o processo de produção de conhecimento, os diferentes 

contextos destes processos e o envolvimento do indivíduo produtor de conhecimento. 
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Assim, será utilizada, como metodologia a narrativa biográfica. Como refere Bourdieu 

(2001), não basta agir enquanto investigador[/a] para controlar a interacção aquando da 

narrativa (nomeadamente no que diz respeito à linguagem, sinais verbais e não verbais), é, 

também, necessário agir «sobre a própria estrutura da relação (…), portanto na própria 

escolha das pessoas interrogadas e dos interrogadores» (2001:696). É reconhecendo as 

especificidades e singularidades das vidas individuais que se optou pela construção de três 

narrativas biográficas e das quais neste lugar apenas se mobilizam algumas partes. As 

participantes escolhidas foram: uma mulher surda adulta, formadora de LGP e presidente da 

Associação de Formadores e Monitores Surdos de Língua Gestual, uma outra mulher surda 

mais velha e uma estudante do ensino superior surda. Estas mulheres são de faixas etárias 

diferentes, de forma a perceber as particularidades vividas por estas três mulheres surdas que 

passaram por diferentes políticas, diferentes movimentos sociais,... Os sujeitos adquirem, 

assim, uma enorme importância neste estudo estando envolvidos ao longo de todo o 

trabalho. Reconhece-se que a sua implicação é crucial e que a sua «experiência pode 

constituir-se num manancial poderoso de conhecimento sobre os quotidianos ao mesmo 

tempo que pode potenciar possibilidades científicas e margens políticas para a 

transformação social» (Fonseca, 2005:162).  

Deste modo, são importantes não só as pessoas e as suas vidas, mas também o 

contexto em que elas se inserem de modo a reflectir-se numa temporalidade.  

 

Trajectórias escolares: alguns fragmentos das narrativas 

Rita, 24 anos: história de uma luta desigual 

«A minha mãe conseguiu encontrar um colégio, um colégio de freiras, onde entrei 

com três anos para o infantário, para o pré-escolar. Quando entrei no primeiro ciclo, já 

entrei atrasada, já tinha oito anos, e aí tinha terapia da fala, tinha alguns professores que 

sabiam Língua Gestual embora fosse um bocadinho diferente. Quando entrei no 5º ano 

também foi normal, era uma boa aluna, mas estava integrada com ouvintes, pela primeira 

vez, em Educação Física, Educação Visual e Tecnológica, mas só nessas três disciplinas, o 

que era um bocadinho complicado porque era a primeira vez, mas correu normal até ao 9º 

ano. Depois, no 10º ano, na secundária, tive grandes dificuldades porque era a primeira vez 

que estava integrada com ouvintes em todas as disciplinas e sentia muitas dificuldades. No 

10º ano tirei para aí três ou quatro negativas, tinha muitas dificuldades e foi muito difícil 

para mim, foi horrível. Mas consegui passar para o 11º, embora as notas tenham sido muito 

fracas, consegui com esforço. No 11º ano, tentou-se a desintegração dos ouvintes e a 

integração em turmas de surdos nas disciplinas de Português, Francês e Filosofia, mas só 

nestas três em turmas de surdos, as restantes eram em turmas de ouvintes. Depois no 12º foi 

normal, já estava habituada, estava em turma de surdos só em Português e Francês e nas 

restantes com os ouvintes. Eu não queria ir para a faculdade, mas os professores insistiram e 

os meus pais também porque achavam que era bom para o meu futuro. Os professores 
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falaram-me deste curso: “O curso de Educação Social é bom e tem muitas saídas profissionais 

e podes trabalhar em variadas áreas, pelas saídas profissionais é muito bom”. Então eu pensei 

e decidi escolher este curso. Consegui entrar logo, na minha primeira opção, mas tenho 

muitas dificuldades. Se no 10º ano tinha dificuldades agora tenho ainda mais, porque a turma 

é enorme, os professores falam muito e rápido e não consigo acompanhar a leitura de fala, é 

impossível, é muito complicado para mim. Eu tentei muitas vezes desistir da faculdade, mas 

os meus pais insistiram para que eu continuasse, Então, eu ponderei e decidir ficar na 

faculdade até agora e tentar acabar. Agora também falta pouco e faço um esforço para 

tentar acabar». 

 

Leonor, 38 anos: o sonho perdido 

«Fiquei em casa até aos seis anos e depois fui para um colégio. Mas eu não queria, 

chorava muito, e mudei para uma escola em Campanhã. Lá havia surdos, sentia-me bem, 

gostava de lá estar. Sempre estive com surdos, nunca com ouvintes. Eu fiquei em Campanhã 

oito anos. Por exemplo, o primeiro ano tive de repetir, de fazer em dois anos. Depois passei 

para o segundo ano, era o sistema dos surdos, aprendiam poucas palavras e estávamos dois 

anos para aprender outra vez. Como eu já tinha feito o quarto ano, tinha catorze, quinze 

anos, fui para [o 2º ciclo]. No fim, fui para a [secundária]. A minha turma era a mesma, de 

surdos, mas a comunidade era ouvinte. Entretanto fiz o 7º, 8º e 9º. Nunca tive intérprete. No 

final do 9º ano, queria ir para design de moda. Eu fui um bocadinho burra porque toda a 

minha turma era ouvinte e eu era a única surda. Cresci sempre com surdos, e em 

turmas de surdos e, então, senti-me um pouco… não era medo, era um bocadinho de 

vergonha porque era a primeira vez que me via numa turma de ouvintes. Como não me 

sentia muito bem na turma de ouvintes, não desisti, continuei, mas à procura de uma outra 

escola. Encontrei [outra escola] que tinha um grupo de surdos. Achei que era melhor 

transferir-me para lá. A escola aceitou e estive até ao 12º ano. Depois fui para o curso de 

formadores mais ou menos há dez anos e, agora, entrei na faculdade, no curso de Língua 

Gestual Portuguesa». 

 

Beatriz, 56 anos: vontade de voltar atrás 

«Nasci em Angola e vim para cá com seis anos. Fui aos sete anos para o Porto para 

um colégio. No final da quarta classe… dois anos em cada ano, cada ano eram dois anos, 

agora é mais à vontade, eu gostava que fosse igual na minha altura. Era sempre a mesma 

coisa, demorava muito tempo. Era bom porque aprendia-se realmente, agora passam, 

passam, passam e, no final das contas, agora os surdos não sabem muita coisa. Quando nós 

saíamos, a vida de fora passava um bocadinho ao lado. Quando saí na quarta classe senti uma 

grande mudança porque a vida fora do colégio era um bocadinho diferente e não sabia o que 

ia ser da minha vida. Se fosse hoje continuava a estudar. Tenho pena de não ter o nono ano 

ou o 12º. Tenho culpa. As freiras incentivavam-me, tentavam convencer-me. Agora podia 
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ser formadora de Língua Gestual, porque já estive a trabalhar como formadora antes de 

existir a profissão, durante mais ou menos 13, 14 anos. Gostava muito, mas acabou porque 

agora os formadores têm de ter formação e como eu tinha a 4ª classe tive de sair, porque 

entretanto começaram a sair os novos profissionais. Não continuei os estudos porque já 

estava farta de estar no colégio por causa dos castigos, foram dez anos e já estava farta. As 

freiras queriam que continuasse, mas eu não quis, quis ir embora e a minha mãe também 

queria que eu continuasse a estudar. Mas eu não me sentia bem no colégio, estava farta 

porque as colegas da minha idade tinham ido todas embora e as que estavam eram muito 

jovens e eu não me sentia à vontade. Achei que não valia a pena e quis vir embora». 

 

Percursos escolares: uma possível reflexão  

Corremos o risco, historicamente renovado e familiar, de atribuirmos e 

ligarmos o fracasso escolar do surdo, em primeiro lugar a um imaginário e a 

uma representação que lhe dita uma incapacidade de aprender decorrente da sua 

perda biológica e da sua exclusiva responsabilidade (como se as dificuldades que 

qualquer um aluno exerce na escola não fossem interactivas); em segundo lugar, 

as limitações dos métodos e técnicas de ensino utilizadas, obrigando à sua 

permanente necessidade de purificação (…) e, por via disso, a censura aos 

professores, como se estes não soubessem que o doloroso não é ser surdo ou a 

surdez, mas a representação e o imaginário que aí radica e que categoriza 

conforme os limites que interessam em momentos precisos. 

(Tété Gonçalves, 2005:99). 

 

As narrativas que atrás apresentámos reflectem diferentes percursos escolares de 

mulheres de diferentes idades. São vidas separadas no tempo e no espaço que revelam alguns 

pontos comuns e outros mais díspares no que concerne à educação destas mulheres.  

A propósito das primeiras experiências na escola, ainda na infância, Rita de 24 anos 

conta: «Quando entrei no primeiro ciclo, já entrei atrasada, já tinha oito anos». Ora muitas 

crianças surdas profundas pré-linguísticas5 só têm o primeiro contacto com a Língua Gestual 

quando vão para a escola e muitas delas iniciam a escolaridade muito tardiamente. As 

crianças surdas não chegam à escola com as mesmas habilidades de formação de frases, 

vocabulário e conhecimento do mundo das ouvintes. Ou seja, chegam à escola sem uma base 

linguística e com parcas experiências em práticas sociais de leitura e escrita (Lebedeff, 

2004). A ausência de uma intervenção precoce afecta bastante o desenvolvimento cognitivo 

e linguístico destas crianças. 

O ideal era que professores/as tivessem o mesmo código linguístico comum: «Tinha 

alguns professores que sabiam língua gestual» (Rita, 24), embora muitas vezes eles levem as 

crianças a «aprender a estrutura linguística da língua oral, fala, leitura e, muitas vezes, língua 
                                                        
5 Surdez de nascença ou que se manifesta antes dos dois anos de idade (Baptista, 2005) 
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de sinais6, tudo ao mesmo tempo» (Lebedeff, 2004:129). Desta forma, «o olhar lançado 

sobre eles [alunos/as] ainda está fortemente orientado na incapacidade para aprender» 

(Lopes, 2006:36), baseando, os/as professores/as, o ensino na cultura oral e muitos/as, 

também, não conhecem a Língua Gestual. Beatriz, de 56 anos relata-nos como era o ensino 

de surdos/as, no Porto, há mais de 40 anos:   

«Uma das irmãs estimulava-me bastante, estimulava a voz, a oralidade, queria 

muito que eu continuasse os estudos e chamava-me para participar nas actividades, 

na ginástica, no desenho, na missa, em tudo. No final da quarta classe… dois anos em 

cada ano, cada ano eram dois anos, agora é mais à vontade, eu gostava que fosse 

igual na minha altura. Era sempre a mesma coisa, demorava muito tempo. Era bom 

porque aprendia-se realmente, agora passam, passam, passam e, no final das contas, 

agora os surdos não sabem muita coisa, não conseguem fazer nada» (Beatriz, 56). 

Muitos/as dos/as alunos/as que temos agora nas escolas não adquiriram a LGP como 

primeira língua, já que a maior parte dos pais são ouvintes. Só contactaram com a LGP na 

escola, ou seja, tardiamente. Considera-se, por isso, de extrema importância uma 

intervenção precoce junto das crianças surdas e das suas famílias. Importante também é que 

as medidas anunciadas na lei sejam levadas à prática (formação dos/as professores/as em 

LGP, envolvimento da família no processo educativo dos/as alunos/as). 

Santos (2005) refere estudos efectuados sobre o rendimento escolar dos/as alunos/as 

surdos/as que concluem que estes/as têm uma «maior lentidão da progressão face aos 

ouvintes, sendo que as diferenças ampliam quando as idades comparadas são superiores» 

(Santos, 2005: 157). Concordamos com o autor, quando revela que na sua prática 

pedagógica, os/as alunos/as surdos/as apresentam grandes dificuldades ao trabalharem com 

textos escritos em Língua Portuguesa, mas o mesmo já não se passa em disciplinas ligadas à 

Matemática. O que se pode depreender é que as dificuldades dos/as alunos/as se prendem com 

a leitura e a escrita, ou seja, problemas de ordem linguística, como nos mostra Rita, 

actualmente estudante do ensino superior:  

«Eu sinto muitas dificuldades no Ensino Superior, do meu percurso escolar até 

agora, é onde sinto mais dificuldades. Quando era pequena e estava integrada com os 

ouvintes acho que conseguia desenvolver mais, é a minha opinião. Com surdos até 

ao 9º ano tudo bem, mas depois no 10º foi uma grande mudança e agora no Ensino 

Superior ainda mais. Falta o hábito desde pequena a estar sempre com ouvintes, a 

aprender vocabulário e palavras e aí é possível que tivesse menos dificuldades. Até 

agora acho que há pouco apoio, ter a presença de intérprete não chega, é preciso 

mais apoio e também é necessário que os professores adaptem os textos, por 

exemplo, há textos em Inglês e Francês e é muito difícil, é complicado» (Rita, 24). 

Como refere Wesemann (2009), «o nível educativo das crianças surdas é ainda muito 

baixo em alguns países da E.U. Como consequência, estas crianças têm dificuldade em 
                                                        
6 Língua Gestual Brasileira 
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orientar-se no ensino médio e superior. Deverá ser possível desenvolver um bom currículo 

para crianças surdas que lhes permita dominar as disciplinas a um ritmo regular» 

(Wesemann, 2009:132). Este é também o panorama português: a maior parte dos/as 

alunos/as surdos/as não prossegue estudos a nível superior e muitos/as nem concluem o 12º 

ano de escolaridade, pelas razões atrás enunciadas. 

Santos (2005) refere o caso de uma surda brasileira, Anahi Guedes de Mello, que não 

aponta o dedo ao sistema educacional, mas realça o papel da família na formação do 

indivíduo, tal como já foi aqui referido. No seguimento desta ideia, o Decreto-Lei 3/2008 

refere a importância da participação e envolvimento da família no processo de ensino e de 

aprendizagem do aluno. Neste sentido, a escola não deve esquecer a formação de pais e 

mães, quer em termos de aquisição da Língua Gestual, quer de forma a conhecerem o que é a 

Surdez e o/a surdo/a. 

 

A especificidade da Surdez – duas visões educativas diferentes 

«Os surdos, ao longo dos tempos, e de acordo com as sociedades no seio das quais 

nasciam e viviam, foram objecto de distintas formas de os encarar» (Coelho, 2007:39), 

assim como a sua educação sempre esteve envolvida em controvérsia e dividida entre duas 

visões – a médica e a antropológica/ cultural ou sócio-antropológica (Valente, Correia & 

Dias, 2005). Os/As médicos/as sempre encararam os/as surdos/as como indivíduos deficientes 

que importava reabilitar. A comunidade surda, por outro lado, considera que o facto de terem 

uma língua e identidade próprias lhes dá um outro estatuto – o de uma minoria linguística e 

cultural. 

Estas duas perspectivas buscam uma solução diferente para o «problema da 

comunicação dos surdos» (Santana, 2007:21). Como nos relata Rita, 24 anos:  

«Antes usava prótese, agora não. Antes usava mas não gostava muito porque 

ouvia muito barulho e não percebia as palavras, era só sons assim… que eu não 

conseguia estar com as próteses e desisti. Há quatro anos fui ao médico e ele 

insistia para que eu colocasse um implante coclear porque achava que se eu o 

colocasse passava a ouvir bem. Eu tentei explicar ao médico que com o implante 

poderia ouvir bem, mas o problema é depois aprender as palavras, e os sons. 

Agora? Se fosse quando era pequena, tudo bem, mas agora? Mas o médico insistiu a 

dizer que dava, que dava, que conseguia»,  

já que esta perspectiva clínico-terapêutica considera que a surdez é uma doença ou 

deficiência e, como tal, deve ser tratada ou recuperada.  

A visão do/a surdo/a como diferente é sustentada pelas comunidades surdas e pelas 

Ciências Sociais e Humanas que defendem que a Língua Gestual é a língua do/a surdo/a e que 

ele/a pertence a uma cultura surda, construindo, assim, a sua identidade (Santana, 2007). O 

sujeito não constrói a sua identidade sozinho, mas sim na relação com o Outro. Segundo 

Gomes (2009:42), «A identidade é compósita, ou seja, é constituída por pertenças múltiplas 
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e é o conjunto de todas essas pertenças que constitui o sujeito». Os/As surdos/as, na sua 

construção enquanto indivíduos, são também compósitos/as porque convivem tanto no 

mundo ouvinte como no surdo, aliando as características dos dois lados. O testemunho que se 

segue realça o facto dos/as surdos/as estarem embrenhados/as tanto na comunidade surda 

como na ouvinte, criando, até, incertezas: 

«Acho que existe uma cultura surda. Eu não percebo bem a identidade surda e a 

cultura surda. Eu não consigo perceber bem a cultura surda. A cultura surda o que é? 

Eu acho que sim, que há uma cultura surda, é diferente. A cultura surda é estar sempre 

em grupo de surdos e conversar entre si. Eu acho que é isso. Penso que a identidade e 

a cultura surdas estão presentes tanto enquanto estou no grupo de surdos como no de 

ouvintes. Antes, na escola de Paranhos, eu sentia que éramos mesmo só os surdos, 

unidos e um grupo, mas depois quando comecei a estar no grupo dos ouvintes senti-

me, assim, dividida, e também não aceito bem ser surda. Eu sei que tenho de aceitar o 

facto de ser surda, mas não aceito muito bem, tenho alguma relutância» (Rita, 24). 

 

Santana (2007) defende que a identidade surda está ligada ao uso da língua. «Não existe 

uma identidade exclusiva e única como a surda. Ela é construída por papéis sociais diferentes 

(pode-se ser surdo, rico, heterossexual, branco, professor, pai) e também pela língua que 

constrói nossa subjectividade» (Santana, 2007:42). 

 As comunidades surdas também consideram que têm uma cultura própria. Segundo 

Thoma (2006), a definição de cultura não tem tanto a ver com o que uma determinada 

comunidade ou sociedade produz em termos culturais, mas mais com o conjunto de vivências 

e de troca de significados que se estabelece entre os membros dessa mesma comunidade ou 

sociedade. Leonor mostra-nos como pode ser única e rica a cultura surda: 

«Os surdos podem ter campainhas luminosas, é próprio da cultura deles e deve-

se respeitar isso. Há pessoas que dizem que não há uma cultura surda, mas não o 

podem fazer porque há! Existe e é bastante diferente da dos ouvintes. Por exemplo, 

a comer os surdos fazem muito barulho. Os ouvintes ouvem, mas nós não ouvimos. 

Faz parte da nossa cultura» (Leonor, 38). 

Benoît (2006), por seu lado, afirma que não se pode falar de surdez sem abordar a 

cultura surda, sendo que esta é tudo o que diz respeito aos surdos e à sua comunidade. 

Coelho (2007) apresenta o termo “marcadores culturais”, inerentes a todas as pessoas 

que estão inseridas numa comunidade e numa cultura, e que têm como objectivo construir a 

sua própria identidade.  

 

A ideia de luta pelo direito de ser surdo e pelos direitos dos surdos, pelo seu 

lugar na sociedade e no mundo, de luta histórica pelo reconhecimento das 

Língua Gestuais, assim como a simples existência e fluência da Língua Gestual, a 
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pertença a um mundo de experiência visual e não auditiva, e a identidade 

política surda, são exemplos de marcadores culturais surdos  

(Coelho, 2007:106). 

 

Quando a criança surda, filha de pais ouvintes, se insere no seio escolar com outros/as 

colegas surdos/as, eles/as vão comunicar em Língua Gestual e conhecem-se pelo nome 

gestual que cada um possui (uma característica física ou um traço psicológico) adquirindo um 

novo nome, uma nova identidade (Benoît, 2006).  

Deste modo, cruzam-se Língua Gestual, identidade e cultura surdas. A comunidade 

surda defende que as crianças surdas só constroem a sua identidade junto de adultos/as 

surdos/as, porque estes/as funcionam como um modelo de identificação. Desta forma, é 

necessário colocar professores/as surdos/as nas escolas para servirem de referência a estes/as 

alunos/as. 

Encarar os/as surdos/as como membros de uma comunidade linguística e cultural 

implica ver a educação sob uma outra perspectiva. A ênfase não é dada tanto à reabilitação 

(embora esta não seja eliminada), mas mais à aquisição de conteúdos académicos através da 

Língua Gestual que é a primeira língua dos/as surdos/as. Os estudos têm apontado para a 

proposta do bilinguismo «como sendo a mais adequada para o ensino de crianças surdas, 

tendo em vista que considera a língua gestual como língua natural e parte desse pressuposto 

para o ensino da língua escrita» (Cabral & Coelho, 2006:218).   

Compete às famílias a escolha do modelo de ensino e estes sentem-se muitas vezes 

divididos entre as duas opções. Aqueles que defendem uma visão médica submetem os seus 

filhos a processos de reabilitação e a uma educação oralista. Os médicos defendem que a 

surdez é uma deficiência e, como tal, tem de ter tratamento para o surdo ser “normalizado” 

e através da tecnologia chegar à fala, ao oralismo. São visões tão antagónicas que, em certas 

alturas, leva a dúvidas e discórdia entre os familiares dos/as surdos/as: 

«A minha mãe não concordou com o médico porque achou que eu é que tinha 

de decidir. O meu pai queria que eu colocasse o implante e insistiu comigo e porquê? 

Porque a comunicação entre mim e o meu pai é mais difícil e com a minha mãe não, 

é perfeita, a comunicação é muito boa. O meu pai tem dificuldades, então, por isso, 

ele insistia para que colocasse o implante. O meu pai achava que era um milagre, que 

com ele ouviria bem» (Rita, 24).  

Do outro lado da barricada existe o bilinguismo que defende a Língua Gestual como a 

língua natural dos/as surdos/as, que estão inseridos numa comunidade surda, de modo a 

«diminuir os estigmas», como nos diz Santana (2007:14).  

Os pais e mães têm de fazer uma opção entre as modalidades audioverbal ou 

visuomanual, mas não quer dizer que o/a filho/a a aceite para sempre. 

A primeira tem como objectivo levar a criança «a aproximar-se dos 



ouvintes e integrar-se na comunidade maioritariamente ouvinte» (Valente, Correia & 

Dias, 2005:83). Os/As mesmos/as autores/as referem que, com este método, não se 

aproveita o tempo para a «transmissão de saberes culturais, informações e desenvolvimento 

de competências e autonomia» (Valente, Correia & Dias, 2005:83), pois só se trabalha a 

fala. Contra este “poder hegemónico” da sociedade ouvinte sobre os/as surdos/as, surge a 

perspectiva sócio-antropológica que defende o uso da Língua Gestual para aceder à educação, 

para construção da identidade surda e para autonomia dos sujeitos surdos.  

 

Currículo, conhecimento e poder  

O conhecimento não dá apenas acesso à aquisição de informações. Também dá poder. 

Quantos mais competências o/a aluno/a tiver, maiores serão as suas probabilidades de 

prosseguir estudos, ingressar no ensino superior e ter uma boa profissão. Um indivíduo com 

formação superior tem mais capacidade para fazer ouvir a sua voz, congregar esforços e ter 

influência política. Young (2009) atribuiu o nome de “Powerful Kownledge” a este tipo de 

conhecimento: um conhecimento sólido e significativo a que todos os/as alunos/as têm 

direito.  

Para se chegar a este tipo de conhecimento é necessário debruçarmo-nos sobre ele 

próprio, nomeadamente sobre o currículo e as suas implicações, já que as questões educativas 

e em particular as escolares aquelas que aqui nos interessam. Young (2009) aponta duas 

implicações. Uma é a questão das barreiras existentes entre as escolas propriamente ditas e o 

quotidiano fora da escola. Estas barreiras são sociais, mas não arbitrárias, já que possuem 

uma história e consequências para a educação. A escola não pode ignorar a origem social 

dos/as seus/suas alunos/as, as suas culturas, línguas e etnias, bem como os conhecimentos e 

interesses particulares. Leonor apresenta-nos um pouco do cenário que viveu num colégio de 

freiras: 

«Lá, no colégio, elas não ensinavam tudo da vida fora do colégio, era um 

bocadinho diferente, era mais aquela situação só dentro da escola, castigos, trabalho, 

muito do que se passava lá dentro. Quando nós saíamos, a vida de fora passava um 

bocadinho ao lado. Quando saí na quarta classe senti uma grande mudança porque a 

vida fora do colégio era um bocadinho diferente. Era mais fácil porque os ouvintes 

falavam comigo, não era a única surda, antigamente não existiam muitas fábricas, 

era mais a agricultura, não sabia o que ia ser da minha vida» (Leonor, 56).  

A segunda questão tem a ver com o facto de o conhecimento ser diferenciado 

socialmente. Existem, assim, diferenças entre o conhecimento teórico adquirido na escola e 

o conhecimento adquirido através da experiência, na vida do dia-a-dia, como também está 

expresso no relato acima transcrito. Muitas vezes, os/as alunos/as não têm interesse pela 

escola, porque o que se aprende lá não se articula com as suas vivências do dia-a-dia. É 

necessário inverter esta tendência e dar importância aos dois cenários (aprendizagem na 

escola e fora dela) e adicionar as aprendizagens em contexto. Stoer & Magalhães (2005) 
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consideram que a pressão que o Estado exerce “de cima para baixo” se traduz na forma 

como o conhecimento é encarado numa perspectiva neoliberal, ou seja, ele serve apenas 

para dar acesso ao mercado de trabalho. Não é válido por si mesmo. Nas últimas décadas 

estamos a assistir a um fenómeno contrário, ou seja, a uma pressão ”de baixo para cima” em 

que «parece estar em curso uma deslocação do conhecimento da escola (nacional) para a 

comunidade (local) em que esta última é interpretada como a “cidade educativa”» (Stoer & 

Magalhães, 2005:43). Neste último caso, já são tidos em conta os interesses das 

comunidades locais e o currículo tenta dar conta das várias especificidades existentes. 

A aprovação do Programa Curricular de LGP resulta de uma pressão deste segundo 

tipo. A comunidade surda portuguesa conseguiu que no currículo nacional fosse dado um 

espaço próprio à LGP, contemplando áreas não só respeitantes ao funcionamento da língua, 

mas também à cultura e identidade surdas. Importante também é que tenham acesso a 

aprendizagens sólidas e ao currículo na sua totalidade, sem cortes. Tal como os/as ouvintes, 

os/as alunos/as surdos/as precisam de «operacionalizar esses conhecimentos, transformá-los 

em instrumentos com utilidade no seu dia-a-dia» (Valente, Correia & Dias, 2005:86). Sendo 

um dos objectivos da escola, preparar os/as alunos/as para o mercado de trabalho, a falta de 

aquisição de determinadas competências pode colocar em risco a consecução de 

determinados projectos profissionais. Para que tal não ocorra «impõe-se que os professores 

recorram a dispositivos que incorporem os problemas que afligem o mundo e (…) procurem 

respostas adequadas às situações concretas e aos alunos e alunas reais a quem têm a 

responsabilidade de formar» (Leite & Fernandes, 2007:207).  

Apple (1985) refere que muitas vezes, os esforços de simplificação curricular 

reflectem preocupações sobretudo de ordem ideológica, tendentes a camuflar por um lado, e 

resolver por outro, um problema que na sua origem não é de ordem educativa, mas 

económica e política. É por isso preciso ter cuidado com as adequações curriculares que se 

fazem, pois estas não devem colocar em causa a aquisição das competências terminais de 

ciclo. O relato que se segue ilustra bem as alterações no percurso educativo dos/as surdos/as 

(turmas de surdos/as, turmas de ouvintes): 

«Quando eu entrei no 5º ano, foi normal, também era uma boa aluna, mas 

estava integrada com ouvintes, pela primeira vez, em Educação Física, Educação 

Visual e Tecnológica, mas só nessas três disciplinas, o que era um bocadinho 

complicado porque era a primeira vez, mas correu normal. Depois, no 10º ano, na 

secundária, tive grandes dificuldades porque era a primeira vez que estava integrada 

com ouvintes em todas as disciplinas e sentia muitas dificuldades. Os professores não 

escreviam nada no quadro, só falavam e os ouvintes escreviam mas eu só olhava, era 

horrível» (Rita, 24).  

De certo modo, a escola continua a contribuir para a manutenção do baixo estatuto 

social dos grupos que se apresentam na escola como minoritários, nem sempre em termos 

numéricos, mas sempre em termos de poder (Stoer & Cortesão, 1999). É a reprodução 
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social de que fala Bourdieu & Passeron (s/d). A escola, ao reproduzir a estrutura da 

distribuição do capital cultural entre os diversos grupos ou classes, está a contribuir ao 

mesmo tempo para a reprodução da estrutura social (Bourdieu & Passeron, s/d).  

«No 10º o professor tentava esforçar-se e escrevia em Português e em 

Francês, mas achava que era uma perda de tempo para os ouvintes e uma vez que só 

tinha três surdos (porque o outro estava em Desporto) e então só falava Francês, 

porque não queria adaptar só para três surdos. E então o professor fez uma proposta 

que consistia em conseguir uma turma só de surdos no 11º e então correu bem» (Rita, 

24). 

A solução que o professor conseguiu foi benéfica para a Rita, mas muitas vezes as 

soluções apontadas (adequações curriculares, currículo específico individual, etc.) encerram 

os[/as] alunos[/as] em «soluções que são meias-soluções» (Magalhães & Stoer, 2002:46), 

porque ao serem efectuados cortes no currículo, não são proporcionados aos/às alunos/as «os 

meios necessários para uma integração que não seja pelo constrangimento das suas 

oportunidades na vida» (Magalhães & Stoer, 2002:46). Para colmatar esta situação «o 

currículo tem de ser recontextualizado, prestando atenção às questões da diversidade cultural 

que caracteriza hoje as populações escolares» (Leite & Fernandes, 2007:210), em geral, 

os/as alunos/as surdos/as, em particular. 

Para que estes/as alunos/as possam ter a mesma igualdade de oportunidades em termos 

de acesso ao Ensino Superior e ao Emprego, têm que adquirir as mesmas competências dos/as 

alunos/as ouvintes, o que se consegue atingindo as competências previstas de final de ciclo 

que têm como padrão o currículo comum.    

É importante que seja garantido a todos os/as alunos/as surdos/as o acesso ao currículo 

através da sua primeira língua, no ensino básico, secundário e superior. Os/As intérpretes 

devem cobrir todos os/as alunos/as (pelo menos a partir do 2º ciclo) em todas as disciplinas. 

Para além dos pais e mães, dos/as familiares, dos/as intérpretes e dos/as professores/as 

surdos/as, somos da opinião que os/as professores/as ouvintes e toda a comunidade escolar 

deveria ser competente em Língua Gestual. Dizemos “deveria” porque, pela nossa 

experiência7 , são poucas as pessoas, que contactam directamente com os/as alunos/as 

surdos/as, que sabem Língua Gestual ou que, pelo menos, têm alguns conhecimentos da 

mesma. 

 

Considerações Finais 

A partir das narrativas biográficas e educacionais de três mulheres surdas percebemos 

alguns aspectos dos seus percursos educativos, quais as dificuldades e como fizeram para as 

ultrapassarem. 

                                                        
7 Uma vez que somos tradutoras e intérpretes de LGP, de profissão. 
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Este estudo tentou demonstrar que as dificuldades por que estas mulheres passaram 

e/ou passam se devem sobretudo aos problemas de ordem comunicativa com que elas se 

deparam desde o início da sua vida.  

Os testemunhos destas mulheres trouxeram contributos relevantes no campo das 

Ciências Sociais e Humanas. Por um lado, algumas das suas revelações corroboram o que os 

estudos nos relatam, nomeadamente no que concerne à evolução educativa dos/as surdos/as. 

Por outro lado, os seus depoimentos acompanham novos conhecimentos na área dos 

Estudos Surdos, como sendo novas visões em relação à cultura surda. 

Estas mulheres, assim como a maioria dos/as surdos/as nascem no seio de famílias 

ouvintes, muitas das quais ainda se recusam a facultar aos/às seus/suas filhos/as o acesso à 

Língua Gestual. A falta de uma intervenção precoce nestas crianças, que garanta o acesso 

atempado a uma língua estruturada condiciona a forma como estas se relacionam com o 

mundo, os conhecimentos que adquirem e o seu desenvolvimento psicológico, cognitivo e 

social. Esses problemas continuam na escola, se esta não encontrar respostas adequadas à 

especificidade dos/as alunos/as surdos/as. A educação bilingue é aquela que mais vai de 

encontro às necessidades destes/as alunos/as, isto se forem cumpridos todos os pressupostos 

teóricos subjacentes a esta filosofia: intervenção precoce, acesso a todos os conteúdos 

escolares através da primeira língua (a Língua Gestual), ensino do Português como segunda 

língua, valorização da língua, cultura e identidade surdas.  

É importante também que os/as alunos/as surdos/as tenham acesso a todos os 

conteúdos e não apenas a parte deles. Só a aquisição das mesmas competências dos/as 

alunos/as ouvintes lhes garantirá as mesmas condições no acesso e sucesso escolares.   

No nosso ponto de vista, é de extrema importância que a sociedade adopte uma visão 

sócio-antropológica e cultural da surdez, para que haja uma mudança social e os/as surdos/as 

tenham o mesmo desenvolvimento linguístico e cognitivo dos/as ouvintes. É também 

necessário que a teoria passe à prática, ou seja, que as leis não fiquem só no papel. Tal como 

Valente, Correia & Dias: 

Constatamos que, apesar das medidas legislativas assegurarem os direitos 

dos surdos, de se verificarem alterações e avanços significativos nas comunidades 

científica, tecnológica e filosófica, o sucesso dos surdos, a nível académico, 

profissional e social, continua algo limitado, não só pelas concepções de surdez 

enraizadas, mas também pela realidade do país, pela insuficiente aplicação das 

medidas preconizadas, pela reduzida divulgação de informação sobre a surdez e, 

por vezes, lamentavelmente, por medidas economicistas.                      

(Valente, Correia & Dias, 2005:89).   

 

Esperamos que o futuro traga uma melhor educação para os/as surdos/as de modo a 

atingirmos a igualdade de oportunidades a que todos/as temos direito. 
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Resumo 

Integrada num trabalho de investigação mais vasto sobre as dimensões 

culturais e simbólicas das organizações educativas, esta comunicação pretende 

explorar algumas vertentes da excelência escolar, tomando, neste texto, o 

sucesso académico como um indicador de partida. A partir de um estudo de 

caso em curso numa escola secundária do norte de Portugal, pretendemos, 

num primeiro momento, caracterizar o universo dos estudantes que nos últimos 

sete anos têm figurado no quadro de excelência dessa escola, cuja média dos 

resultados escolares se tem situado em valores iguais ou superiores a 18 

valores. Após traçarmos o perfil sociográfico de cerca de três centenas e meia 

de “alunos excelentes” nalgumas das suas múltiplas dimensões (escolares, 

familiares, culturais), apoiados na informação obtida pela análise de conteúdo 

aos seus registos biográficos, evoluímos posteriormente para a sua localização 

no par instituição/curso do ensino superior. Por fim, daremos conta dos 

resultados obtidos pela administração de um inquérito por questionário ao 

universo dos alunos laureados desde o ano lectivo de 2003-2004, com o 

propósito de explorar o percurso e a experiência de excelência escolar, 

construída na escola e para além dela, mobilizando para o efeito o capital 

teórico da sociologia da educação e os contributos das abordagens culturais 

da escola. 

 

 

1. Introdução 

O objectivo central desta comunicação reside na análise dos percursos, das 

representações e das práticas dos alunos distinguidos do quadro de excelência de uma escola 

secundária. Dando continuidade às linhas de investigação que os autores têm vindo a 

desenvolver nos últimos anos, pretende-se agora ampliar e articular dois campos teórico-

disciplinares na abordagem desta problemática: a sociologia da educação não-escolar – 

com destaque para a análise dos percursos de educação não-formal e informal dos alunos, das 

                                                        
8 jpalhares@ie.uminho.pt 
9 leonort@ie.uminho.pt 
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condições sociais, económicas e culturais das famílias e das subculturas juvenis – e a 

sociologia das organizações educativas – com ênfase na democratização da organização 

escolar, nos processos culturais e simbólicos e no advento de novos modos de governação e 

liderança das escolas. 

O enfoque que propomos visa compreender a combinação de algumas dimensões 

intervenientes no processo de construção da excelência académica, na convicção de que os 

elevados graus de desempenho dos alunos só se explicam se considerarmos a rede de 

interdependências que se estabelecem entre o universo escolar e o universo social e familiar. 

Contudo, neste texto, circunscrevemos a abordagem a uma análise mais panorâmica dos 

perfis, percursos, representações e práticas destes alunos, condição fundamental para 

apreender os múltiplos factores que contribuem para a construção da excelência académica. 

O texto apresenta uma estruturação clássica: após um breve enquadramento teórico 

do tema e das estratégias metodológicas adoptadas, privilegia-se a discussão de alguns 

resultados de investigação à volta de quatro tópicos: perfil sociográfico dos alunos 

excelentes, percursos escolares, representações e práticas. 

 

2. Enquadramento 

A partir da década de oitenta do século XX, a excelência académica tornou-se num 

tema recorrente nos discursos políticos sobre a educação, assumindo uma importância 

crescente à medida que foi sendo associado a preocupações relacionadas com a qualidade, a 

competitividade, o mérito e a eficácia do sistema educativo. No plano europeu, a prioridade 

no domínio da educação passou a focar-se no desenvolvimento de sistemas educativos 

competitivos, regulados pelos interesses e necessidades do mercado de trabalho e por formas 

de governação eficazes e performativas (Ball, 2002; Lima & Afonso, 2002). A ênfase 

política colocada na produção de resultados escolares implicou a reconfiguração da missão da 

escola pública (Maurin, 2007), progressivamente mais refém dos desempenhos e da 

prestação de contas (mandato meritocrático) e menos implicada na consolidação da 

democratização dos processos escolares (mandato democrático). À medida que alguns países 

se lançaram no combate ao insucesso e ao abandono escolares, intensificaram-se, por outro 

lado, as exigências colocadas na produção da excelência académica, numa clara apologia do 

culto da meritocracia (McNamee & Miller Jr., 2004; Dench, 2006; Michaud, 2009; Duru-

Bellat, 2009; e Dubet, 2010). Inserido neste enquadramento macro-estrutural, o sistema de 

ensino português apresenta algumas dificuldades na conciliação dos mandatos que lhe são 

exigidos. Sendo recorrente no debate político, a discussão sobre a excelência escolar foi 

também despolatada na comunicação social, tendo posteriormente encontrado eco em 

alguns trabalhos de índole académica (Mónica, 1997; Magalhães & Stoer, 2002, Crato, 

2006; Cortesão, coord., 2007). 

A produção científica desenvolvida em torno do objecto excelência académica é 

recente e ainda pouco diversificada. Apesar das diferenças de enfoque teórico e 



 422 

metodológico, esta problemática tem beneficiado de contributos importantes oriundos do 

movimento das escolas eficazes, desenvolvido nos EUA na década de setenta e com forte 

impacto em todo o mundo (cf. Reynolds, Jones & Leger, 1976; Brookover et al., 1978, 

1979; Edmonds, 1979; Rutter et al., 1979), e de forma mais significativa, das abordagens 

em torno do efeito escola e do efeito estabelecimento bastante aprofundadas pelos autores 

franceses (Brunet, 1992; Dubet, Cousin & Guillemet, 1989; Cousin & Guillemet, 1992, 

Cousin, 1993, 1998; Bressoux, 1994). Esta diversidade de abordagens explorou a 

importância dos factores organizacionais (clima, cultura, liderança, organização pedagógica, 

...) na produção dos resultados escolares aos mais diversos níveis: académico (sucesso), 

profissional (desempenho pedagógico dos professores), organizacional (gestão escolar), 

cultural (identidade da escola). Contudo, a maioria das investigações procurou identificar 

relações de causalidade entre um conjunto limitado de variáveis organizacionais e a produção 

genérica de resultados. Só mais recentemente é que começaram a surgir trabalhos teóricos e 

empíricos sobre o tema da excelência académica no contexto da escola pública, sendo os 

mais conhecidos da autoria de Philippe Perrenoud (1984, 1987, 1999) sobre as formas de 

fabricação das hierarquias da excelência e suas relações com o currículo real e o processo de 

avaliação formal das aprendizagens. O estudo editado por Michel Ferrari (2002) oferece-nos 

uma visão global deste fenómeno, ao percorrer os vários factores que contribuem para a 

promoção da excelência. Já em 2006, a pesquisa efectuada por Vasconcellos (2006) nos 

lycées da cidade de Lille (França), demonstra a importância da acção pedagógica na 

construção da excelência escolar. Na esteira dos trabalhos sobre o efeito escola, algumas 

pesquisas debruçaram-se sobre o impacto das características organizacionais das escolas 

(clima, cultura, liderança) na promoção do êxito escolar (Brandão, Mandelert & Paula, 

2005; Brandão, 2007; Cortesão, coord., 2007; Dumay, 2009). 

Percorrendo os vários trabalhos desenvolvidos, o enfoque predominante centrou-se 

na relação clássica entre a origem social dos alunos e o seu desempenho escolar. Inspiradas 

nos trabalhos de Bourdieu e Passeron (1964, 1970), de Bourdieu (1989) e de toda uma 

geração posterior de sociólogos da educação que analisaram as condições de classe dos alunos 

e as suas trajectórias escolares, estas abordagens incidiram sobre a influência do capital 

cultural na produção da distinção escolar. As variáveis económicas e culturais das famílias 

constituiram dimensões centrais no estudo da excelência académica, tendência investigativa 

com significativa expressão no contexto francês e brasileiro (Lahire, 1995; Ferrand, Imbert 

& Marry, 1999; Almeida & Nogueira, 2002; Brandão & Lelis, 2003; Nogueira, 2000, 2004; 

Lacerda, 2010). De uma forma geral, os estudos publicados sobre esta temática são ainda 

pouco diversificados e parcelares. Na maioria dos casos, privilegia-se uma análise focada em 

duas ou três variáveis significativas, não se investindo numa abordagem holística e 

contextualizada do fenómeno. 

A presente comunicação visa justamente analisar como se constrói a excelência 

académica na escola pública, partindo de um enfoque holístico e contextualizado do 
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fenómeno. Elegendo como população-alvo o universo de alunos com desempenhos 

excelentes (classificações iguais e superiores a 18 valores, numa escala de 0 a 20 valores), é 

nosso objectivo conhecer a combinatória de factores que condicionaram as suas trajectórias 

de excelência. A focagem empírica nos “alunos excelentes” permitirá elucidar o impacto 

dos factores organizacionais e culturais (Torres, 1997, 2004, 2006; Torres & Palhares, 

2009), bem como dos factores não-escolares (Palhares, 2008, 2009) na construção da 

experiência académica e na definição dos percursos de excelência deste grupo de jovens. 

 

3. Desenho metodológico 

Tendo em consideração as orientações teóricas que presidem a esta pesquisa, 

adoptamos uma metodologia predominantemente qualitativa, com recurso ao estudo de 

caso, no pressuposto de melhor captar os sentidos das trajectórias de excelência, bem como 

os diversos factores-chave que intervêm quotidianamente no seu processo de construção. O 

estudo de caso, que ainda se encontra em curso, decorre numa escola secundária do norte do 

país, instituição centenária herdeira do ensino liceal, que desde o ano lectivo de 2003-2004 

instituiu o quadro de excelência escolar. O nosso estudo centrou-se no universo dos 

estudantes que nos últimos sete anos figuraram no referido quadro dessa escola e que 

obtiveram a média igual ou superior a 18 valores nos resultados escolares. 

Num primeiro momento, traçamos o perfil sociográfico de cerca de 350 “alunos 

excelentes”, com base na informação obtida pela análise de conteúdo aos seus registos 

biográficos. Numa fase posterior, avançamos para a sua localização no par instituição/curso 

do ensino superior, de modo a compreendermos os sentidos dos distintos percursos 

escolares. Por último, a identificação de perfis de excelência, bem como de contextos 

favoráveis à sua ocorrência, não dispensou também uma abordagem mais quantitativa e 

extensiva voltada para a exploração de tendências e regularidades que emergiram como 

padrões socioculturais significativos. Seguiu-se a administração de um inquérito por 

questionário ao universo dos alunos laureados desde o ano lectivo de 2003-2004, tendo sido 

recolhidas até ao momento 176 respostas – 60 questionários foram auto-administrados na 

forma clássica e 116 foram preenchidos online, estando ainda o questionário activo. Estes 

inquéritos são idênticos, compostos por perto de 60 questões (270 variáveis), tendo ambos 

sido adaptados ao actual percurso académico dos inquiridos: o primeiro para os alunos que 

ainda frequentavam a escola e o segundo para alunos que ingressaram no ensino superior ou 

que já exerciam uma actividade profissional. 

 Os dados que a seguir submetemos à discussão resultaram destas três démarches 

metodológicas (registos biográficos dos alunos, listas de ingresso no ensino superior e 

inquérito por questionário), procurando oferecer uma primeira imagem global da excelência 

académica na escola em estudo. 

 

4. A excelência académica numa escola secundária 
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Desde que a escola instituiu a figura do quadro de excelência no ano lectivo de 2003-

2004 verificou-se um aumento progressivo de alunos com classificações acima do patamar 

dos 18 valores. Com a excepção do ano lectivo 2005-2006, que apresenta valores similares 

ao ano anterior – a que não será alheia a diminuição ligeira do contingente de alunos 

matriculados no ensino secundário nesse ano lectivo – no período temporal em análise 

assistiu-se a uma subida significativa de alunos laureados, chegando a representar, no último 

ano, cerca de 10% do total dos alunos matriculados na escola. 

Gráfico 1 - Evolução dos alunos excelentes (2003-2009) 

(N=55) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Listagens dos alunos 

integrantes no quadro de excelência (2003-2009) 

 

 Quando observamos a classificação obtida em cada ano de escolaridade sobressai uma 

distribuição das melhores classificações nos anos terminais do secundário, isto é, denota-se 

uma maior concentração da nota 19 e 20 valores nos 11º e 12º anos. A pressão exercida 

pela entrada no ensino superior poderá constituir um factor preponderante no 

impulsionamento do estudo, no empenhamento e no investimento académico por parte 

destes estudantes. 

 

Gráfico 2 – Classificação obtida em cada ano de escolaridade 

(N=455) 

 

 

Fonte: Listagens dos alunos integrantes no quadro de excelência (2003-2009) 
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 4.1. Perfil sociográfico dos alunos excelentes 

 A maioria dos alunos bem sucedidos são raparigas (64,5%), o que reforça ainda mais 

a taxa média de feminização do ensino secundário verificado nesta escola e neste período de 

seis anos (57%). Os dados revelam ainda que o sucesso académico é bastante maior no 

domínio científico das Ciências e Tecnologias (70,3%), área considerada emblemática nesta 

escola. Mesmo relativizando este valor face à distribuição desequilibrada das turmas por área 

científica (em média, as turmas de Ciências e Tecnologias representam o triplo das outras 

áreas), esta área mantém-se destacada ao nível do desempenho académico. 

Gráfico 3 –Género (N=277) 

 
 

Gráfico 4 – Área científica (N=277) 

 
Fonte: Listagens dos alunos integrantes no quadro de excelência (2003-2009) 

 

 O trajecto escolar destes alunos revela-se bastante homogéneo na medida em que 

quase todos os alunos provêm de estabelecimentos de 2º e 3º ciclos localizados nas 

proximidades desta escola, tendo a grande maioria transitado directamente de uma escola EB 

2,3 vizinha. Sendo óbvio que a área de recrutamento dos alunos desta escola incide 

essencialmente no concelho em que está implantada (83,9%), contudo assiste-se a uma 

abertura cada vez mais declarada a alunos do concelho vizinho (12,3%) e de outros 

concelhos limítrofes (3,6%), dando expressão, ainda que ténue, a lógicas concorrenciais e 

selectivas de admissão de alunos, identificadas neste contexto geográfico pela investigação 

de doutoramento de Martins (2009). 

 Do ponto de vista da caracterização socioeconómica, a maioria destes alunos 

provém de famílias de reduzida dimensão: 54,5% apenas tem um irmão e 37,6% é filho 

único. Ainda neste âmbito, referência ao reduzido apoio social prestado a estes alunos, 

constatando-se que apenas 9% usufrui de apoio, valor bastante abaixo das percentagens 

globais verificadas nos últimos quatro anos nesta escola (respectivamente, 33%, 37%, 25% 

e 10%).  

 

Gráfico 5 – Nº de irmãos (N=277) Gráfico 6 – Acção social (N=277) 
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Fonte: Processos individuais dos alunos que integraram o quadro de excelência (2003-2009) 

 

A consulta aos registos biográficos dos alunos disponibilizados pelos arquivos da escola 

permitiu-nos aceder à profissão dos progenitores (declarada pelos próprios) e à sua 

subsequente agregação de acordo com a tipologia da Classificação Nacional de Profissões. Se 

num primeiro olhar ressalta o evidente, isto é, que parte significativa dos pais e mães 

(respectivamente 35,7% e 38,3%) destes alunos exercem profissões intelectuais e científicas 

(designadamente professores, médicos, advogados e engenheiros); por outro lado, a tabela 1 

também nos dá acesso a outros indicadores socioprofissionais relevantes: a presença de 

desempenhos escolares elevados entre alunos cujas famílias exercem profissões na indústria 

(como operários), no comércio e na agricultura e pescas, entre outras actividades 

económicas de menor estatuto social. 

 

Tabela 1 – Profissão dos pais 

Grupos profissionais Pai 
N=255 

Mãe 
N=264 

Quadros superiores e dirigentes 3,9 0,0 
Profissões intelectuais e científicas 35,7 38,3 
Técnicos e profissionais intermédios 7,1 6,4 
Pessoal administrativo e similares 9,0 9,8 
Pessoal dos serviços e vendedores 11,8 10,6 
Agricultores e trabalhadores qualificados da 
agricultura e pescas 

5,5 2,3 

Operários, artífices e trabalhadores similares 11,4 4,2 
Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores 
de montagem 

3,1 0,4 

Trabalhadores não qualificados 2,0 6,1 
Empresários/Industriais não especificados 7,1 3,4 
Doméstica 0,0 15,2 
Desempregados 0,8 3,0 
Falecidos (profissão não constante nos registos 
biográficos) 

2,7 0,4 

Fonte: Processos individuais dos alunos que integraram o quadro de excelência (2003-2009) 

 

Podemos confirmar ainda a existência de distintas relações entre a escolaridade dos 

progenitores e a excelência escolar, que ultrapassam a mera relação clássica com o capital 

cultural. Se é visível um grupo de alunos cujos pais e mães possuem um grau superior de 

escolaridade (35%), também se destaca o contingente de familiares que tem no máximo a 

escolaridade obrigatória (37%). Sendo os registos biográficos omissos em muita informação 
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sobre a escolaridade dos progenitores, não deixa de ser pertinente a confrontação deste 

indicador com os dados recolhidos pelos inquéritos por questionário administrados aos 

alunos (N=175), revelando-se uma tendência muito similar quanto à distribuição da 

escolaridade das famílias – até ao 9º ano encontramos o pai e a mãe, respectivamente, com 

37% e 37,4%, e com licenciatura e pós-graduação, com 35,8% e 35,6%. Os dados acima 

expostos revelam que os alunos distinguidos nesta escola parecem contradizer as lógicas 

meramente reprodutivas imputadas à instituição escolar. A presença nos quadros de 

excelência de muitos “transfugas” (Bourdieu, 1989; Lahire, 1995) a um destino social pré-

determinado pelas origens sociais e culturais das famílias, remete-nos para a necessidade de 

aprofundarmos o debate sobre as questões mais amplas da democratização da escola pública, 

assim como para a identificação de variáveis intra e extra organizacionais na compreensão 

do desempenho académico dos alunos. 

 

Tabela 2 – Grau de escolaridade dos pais 

Grau de Escolaridade Pai 
N=122 

Mãe 
N=128 

Não sabe ler nem escrever 0,0 0,0 
Ensino Primário (4ª classe) ou equivalente 13,3 12,1 
Ensino Preparatório (2º ano do ciclo) ou equivalente 11,0 14,9 
9º ano de escolaridade ou equivalente 12,7 10,3 
Ensino Secundário (10º, 11º e 12º anos) ou equivalente 22,5 24,7 
Bacharelato/Licenciatura 32,9 33,3 
Pós-graduação 2,9 2,3 
Sem informação 56,3 45,1 

Fonte: Processos individuais dos alunos que integraram o quadro de excelência (2003-2009) 

 

 4.2. Trajectórias escolares 

 A tabela 3 apresenta os resultados das colocações no ensino superior dos alunos 

distinguidos no quadro de excelência, identificadas, caso-a-caso, a partir da consulta do sítio 

da Direcção Geral do Ensino Superior (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/). Os dados 

revelam-nos objectivamente uma nova etapa das trajectórias escolares destes alunos, muitas 

delas descoincidindo com as expectativas e projectos de vida por eles planeados. Face a 

percursos académicos tidos como exemplares e referenciáveis para os demais alunos da 

escola, não seria de supor que o ingresso no ensino superior representasse uma transição 

linear, pouco condicionada pelos constrangimentos de acesso ao par instituição/curso que 

impende sobre os demais candidatos? 

Sem que constitua surpresa, a colocação em cursos socialmente mais prestigiados 

constitui um primeiro elemento a destacar, surgindo o curso de Medicina (26,8%) a encimar 

o leque de preferências destes alunos. Os cursos de Arquitectura (6,7%), Direito (6,3%) e 

Economia (5,9%) aparecem nos lugares subsequentes, muito embora com números de 

ingressados muito inferiores ao curso de Medicina. Nesta tabela, para além dos cursos 

seriados, observa-se ainda uma grande variedade de cursos ingressados reunidos na categoria 
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“outros cursos” (33 cursos), e 8 casos de alunos não colocados no sistema público de ensino. 

Outro dado a reter é que 55% destes alunos concentram-se em apenas 6 cursos, estando os 

restantes 45% distribuídos por 40 cursos. Não dispondo ainda de elementos que nos ajudem a 

compreender os sentidos destas escolhas, convém não ignorar que as notas de ingresso nem 

sempre reflectiram as classificações obtidas na escola, o que poderá ter condicionado o 

ingresso no par curso/instituição indicado como 1ª opção. 

 

 

Tabela 3 – Ingresso no ensino superior (N=239) 
Cursos Fi % 
Medicina 64 26,8 
Arquitectura 16 6,7 
Direito 15 6,3 
Economia 14 5,9 
Ciências Farmacêuticas 12 5,0 
Enfermagem 11 4,6 
Engenharia Electrotécnica e de Computadores 7 2,9 
Ciências da Comunicação 5 2,1 
Gestão 5 2,1 
Medicina Veterinária 5 2,1 
Biologia 4 1,7 
Engenharia Informática 4 1,7 
Matemática 4 1,7 
Outros cursos 51 21,3 
Não colocados 8 3,3 
Sem informação 6 2,5 
Total 239 100 

Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/) 

 

O gráfico 7 confronta-nos com o facto de apenas 56% dos alunos em questão terem 

entrado no curso/instituição escolhido como 1ª opção. Esta realidade deve, porém, ser 

relativizada, pois muitas das 2ª e 3ª opções representam não uma impossibilidade de 

frequentarem o curso desejado, mas da instituição de ensino superior onde eles pretendiam 

desenvolver a sua formação académica. Mesmo assim, esta última constatação não ofusca as 

tensões introduzidas pela não concretização de projectos de vida objectivados ao longo do 

percurso da escolaridade básica e secundária. Tal não significa, contudo, que os distintos 

percursos destes alunos em particular não possam ser refeitos ou até reiniciados nesta última 

etapa de escolarização, como pudemos observar nalguns casos em que houve alunos que 

efectuaram melhorias nas classificações e, numa fase seguinte, procederam à sua 

recandidatura. A tabela 5 acrescenta alguma compreensibilidade ao que acabamos de dizer, 

sendo notória a larga preferência dos alunos pelo curso de Medicina, reunindo 65% das 

primeiras opções. 
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Gráfico 7 - Opção de ingresso no ensino superior 

 
Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/) 

 

Tabela 5 - Curso indicado em 1ª opção dos ingressados da 2ª à 6ª opção 

Curso Fi % 
Medicina 63 64,9 
Arquitectura 7 7,2 
Bioengenharia 4 4,1 
Medicina Dentária 4 4,1 
Fisioterapia 3 3,1 
Outros 16 16,6 
Total 97 100 

Fonte: Direcção Geral do Ensino Superior (http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/) 
 

 4.3. A experiência escolar e não-escolar 

 Uma linha de força a explorar neste projecto de investigação consiste na apreensão 

da importância do envolvimento dos alunos do quadro de excelência em actividades de 

diversa natureza na escola e para além dela. Poderemos mesmo tentar indagar, num 

momento mais avançado, se existe ou não relação entre a frequência de actividades não-

escolares e o desempenho académico. Mas no que aos objectivos deste trabalho diz respeito, 

a nossa preocupação cingir-se-á a uma análise mais descritiva, procurando sinalizar os traços 

mais evidentes que emergiram da administração de um inquérito por questionário ao 

universo de alunos até agora distinguidos. A tabela 6 mostra-nos um perfil de aluno não 

muito envolvido nos órgãos de governo da escola, não obstante os dados destacarem o 

desempenho de delegado de turma e a inerente representação no Conselho de Turma, cuja 

eleição pode estar associada ao estatuto de “bom aluno” no contexto turma e às correlativas 

representações simbólicas do cargo que são sustentadas no quotidiano daquela escola. A 

participação em projectos e em clubes, de natureza mais episódica, aparece aqui com algum 
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destaque, remetendo-nos para um tipo de actividade extra-curricular complementar e 

associada a determinado professor ou disciplina. 

 

Tabela 6 – Participação dos alunos na organização escolar 
Tipo de participação Fi % 
Delegado de turma (n=172) 66 38,4 
Conselho de Turma (n=69) 25 36,2 
Projectos e clubes (n=175) 44 25,1 
Assembleia de Escola (n=57) 4 7,0 
Conselho Geral (n=55) 3 5,5 
Associação de Estudantes (n=172) 6 3,5 
Grupo Coral (n=169) 4 2,4 
Conselho Pedagógico (n=54) 1 1,9 

 

Fonte: Inquérito por questionário aos alunos do quadro de excelência 2003-2009. 

 

 Fora da escola, o elenco das actividades mais praticadas indica-nos uma diversidade 

de opções, sobressaindo as actividades desportivas como aquelas que congregam as 

preferências dos alunos. Dando força à ideia de que o trabalho escolar não se esgota nos 

espaços e tempos escolares (Glasman & Besson, 2004), assim como à constatação de que 

os bons desempenhos escolares carecem de apoio extra-escolar (Costa, Neto-Mendes & 

Ventura, 2008), a observação de que mais de 40% dos inquiridos frequentam Centros de 

Estudos /Explicações coloca-nos perante o desafio de compreender as cambiantes deste 

fenómeno associado à condição socioeconómica das famílias e às estratégias diferenciais 

dos alunos na construção de percursos escolares e de projecções profissionais. A leitura da 

tabela 7 indicia também uma baixa participação em contextos de natureza cívico-política, 

ainda que o envolvimento de alguns jovens em actividades de voluntariado mereça algum 

relevo. 

 

Tabela 7 – Participação dos alunos em actividades extra-escolares  
(N=172) 

Actividades Fi % 
Desporto 83 48,3 
Centros de Estudos/Explicações 69 40,1 
Actividades de natureza religiosa 38 22,1 
Música 35 20,3 
Dança 34 19,8 
Ginásio/Fitness 33 19,2 
Actividades de voluntariado 25 14,5 
Actividades em Associações 10 5,8 
Escutismo 6 3,5 
Partido político 5 2,9 

Fonte: Inquérito por questionário aos alunos do quadro de excelência 2003-2009. 
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 Procurando carrear informações sobre o ofício do aluno (Perrenoud, 1995), 

sobretudo no que respeita ao método de estudo (cf. gráfico 8), solicitamos aos inquiridos que 

indicassem de que forma organizavam o processo de aprendizagem nas distintas disciplinas. 

O perfil-tipo do aluno excelente parece sublinhar as estratégias clássicas de estudo, isto é, o 

estudo de conteúdos em manuais e a posterior dilucidação de dúvidas juntos dos respectivos 

professores. O recurso ao explicador aparece aqui de igual forma com algum relevo, ainda 

que esta percentagem não confira com dados anteriormente avançados, que em nosso 

entender se prende com o entendimento do sentido do estudo como prática prioritariamente 

individual. Por fim, a internet parece afirmar-se como um recurso emergente no apoio ao 

estudo, relegando a tradicional biblioteca para um plano residual. 

 

Gráfico 8 – Método de estudo 

48,5

62,3

27,4

7,4

29,7

3,4
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Estudo(ava) apenas pelos manuais

Estudo(ava) pelos manuais e tiro(ava) dúvidas com prof.

Complemento(ava) estudo com pesquisas internet

Procuro(ava) outras informações bibliotecas

Estudo(ava) com apoio de um explicador/centro estudos

Outra situação

Fonte: Inquérito por questionário aos alunos do quadro de excelência 2003-2009. 

 

 Questionados sobre as razões subjacentes à obtenção de excelentes classificações (cf. 

gráfico 9), os inquiridos apontaram primordialmente o empenho diário nas aulas, a 

facilidade na memorização dos conteúdos e o apoio familiar. Inversamente, as razões menos 

invocadas foram a pressão da família, o bom relacionamento com os professores e as 

elevadas capacidades intelectuais quando comparadas com os demais colegas. O estudo das 

matérias após as aulas, o gosto pelo conhecimento e, inclusive, as explicações parecem não 

se enquadrar entre as principais razões justificativas dos resultados obtidos. Na perspectiva 

destes alunos parece sobressair uma imagem de excelência ancorada em dimensões 

cognitivas desenvolvidas no contexto da sala de aula, assim como na capacidade de 

assimilação de conteúdos e de saberes escolocentrados, o que nos pode remeter para a 

identificação da excelência com os processos clássicos de ensino-aprendizagem, 

tendencialmente mais reprodutivos do que críticos, reflexivos e participados. A referência 

ao contexto familiar poderá estar associada não só à existência de condições 

socioeconómicas e culturais que favoreçam o investimento escolar, mas também à partilha 

de um ideário de vida e ao reconhecimento das possibilidades educativas e formativas da 

escola. 
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Gráfico 9 - “Consigo obter excelentes classificações porque...” 

()
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...me empenho diariamente nas aulas

...tenho facilidade em memorizar os conteúdos

...tenho um excelente apoio familiar
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...a minha cultura geral permite -me acompanhar as matérias

...após as aulas estudo as matérias leccionadas

...adoro estudar e ampliar os meus conhecimentos

...aprofundo os meus conhecimentos nas explicações

...me apoio em recursos complementares às matérias dadas pelos professores …

...porque tenho capacidades intelectuais acima da média dos meus colegas e …

...mantenho uma boa relação com os professores

...os meus pais me obrigam

 

Fonte: Inquérito por questionário aos alunos do quadro de excelência 2003-2009. 

 

 O gráfico seguinte (gráfico 10) sugere mais algumas pistas para o entendimento 

(preliminar) dos factores intervenientes na construção da excelência escolar. Torna-se clara 

a necessidade de se repensar a importância da instituição-escola na produção de resultados 

escolares, pois, na óptica dos inquiridos, as dimensões pedagógicas e organizacionais são as 

que mais promovem a excelência académica. A centralidade do professor, o clima 

pedagógico, a organização da escola e o seu projecto educativo foram as razões mais 

valorizadas nas respostas dos alunos, o que pode configurar um elevado reconhecimento do 

papel da escola no desenvolvimento do seu sucesso escolar. Há um visível descentramento 

das condições sociais objectivas e subjectivas inerentes ao seu desempenho escolar, 

atribuindo-se aos actores e às estruturas organizativas e pedagógicas da escola um papel 

decisivo no desencadear das performances individuais. O sentido das respostas destes alunos 

reintroduz o debate sociológico sobre o efeito-escola ou efeito-estabelecimento, apesar de 

existirem nos dados em análise algumas tendências que apelam igualmente à compreensão da 

distintividade académica à luz de complementaridades educativas que se desenvolvem no 

espectro das temporalidades escolares. 

 

 

Gráfico 10 - Factores na promoção da excelência escolar (Média) 

(1 = Nada Importante; 5 = Muito Importante) 
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 Fonte: Inquérito por questionário aos alunos do quadro de excelência 2003-2009. 

  

Para terminar esta incursão empírica, aduzimos a esta leitura alguns itens sobre as 

representações da escola frequentada por estes alunos. As respostas reafirmam algumas das 

observações atrás tecidas, evidenciando algumas das singularidades culturais e organizacionais 

por nós anteriormente identificadas (Torres, 1997, 2004, 2006), isto é, a ênfase colocada 

na eficácia organizacional, na preparação dos alunos para o ensino superior, na cultura de 

exigência e da qualidade, na igualdade de oportunidades de sucesso, entre outras. Sobressai 

ainda um forte sentido de pertença dos alunos à instituição, sendo estes sensíveis à 

diversidade de percursos e de estratégias perante a escola, refutando a existência de esquemas 

e de políticas de selectividade académica do público escolar. Uma vez mais transparece nesta 

escola um clima pedagógico pautado por lógicas formais de ensino e aprendizagem, bem 

como a ideia de que o seu modo de funcionamento propicia o desenvolvimento da 

democracia e cidadania. 

 

 

Gráfico 11 - Representações sobre o modo de funcionamento da Escola 

(Média) 

(N=175) 
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Fonte: Inquérito por 

questionário aos alunos do quadro de excelência 2003-2009. 

 

5. Notas finais 

 Ao longo da presente comunicação pusemos em evidência o carácter preliminar 

deste estudo, sobretudo no que respeita ao aprofundamento de algumas linhas de força que 

afloraram na primeira abordagem da informação empírica. Algumas das tendências 

observadas carecem do correspondente diálogo com a massa de dados já reunida no âmbito 

deste projecto, assim como da posterior confrontação destes resultados com outros dados 

provenientes de diferentes contextos e realidades educativas. 

Este estudo de caso constituirá um referente investigativo para o desenvolvimento da 

nossa abordagem noutras escolas onde a prática do quadro de excelência esteja 

implementada, procurando aí capitalizar algumas das seguintes ideias e perplexidades 

avançadas neste texto: i) a composição social da excelência escolar aqui apreendida será 

apenas específica da cultura desta escola, ou replicar-se-á noutros contextos escolares?; ii) 

os indicadores recolhidos sobre as estruturas socioeconómicas destes alunos permitir-nos-ão 

captar indícios na transformação das funções da escola, designadamente aos níveis da 

democratização e da reprodução social?; iii) tendo presente a exemplaridade destes alunos 

para a escola e para as famílias, e considerando que estes jovens tentam construir uma ideia 

de futuro alicerçada no investimento do trabalho escolar e extra-escolar, a constatação de 

uma percentagem significativa de alunos que não ingressa no curso superior desejado não 

constituirá um revés no entendimento da excelência escolar?; iv) representando os quadros 

da excelência apenas uma concepção de sucesso centrada nas dimensões cognitivas, qual o 

impacto deste processo no desenvolvimento da cidadania democrática entre estes jovens?; 

v) a adopção de um método de estudo mais reprodutor de conteúdos, baseado na 

memorização dos manuais e na assiduidade às aulas, não constituirá um handicap à 

adaptação e integração das lógicas de trabalho no ensino superior?; vi) qual o papel do 
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estabelecimento escolar na determinação da excelência académica?; vii) qual o peso dos 

factores não-escolares na construção de percursos de excelência escolar? 

 A abordagem a este fenómeno educativo exige o cruzamento de distintos patamares 

de análise, o que justificou neste texto um olhar mais extensivo do que circunscrito a um 

número limitado de variáveis. O nosso objectivo principal é a compreensão do sucesso 

escolar na escola pública, a partir da perspectiva de quem concretizou os níveis mais 

elevados definidos pela instituição escolar. Será, em nosso entender, uma focalização que 

não se esgota no estudo da exemplaridade escolar mas que permitirá a problematização da 

diversidade de situações que configuram, num primeiro plano, o sucesso e o insucesso escolar 

e, em última instância, os sentidos actuais do paradigma dominante de escola. 
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Um Retrato dos Trajectos de Contratendência de Sentido 
Ascendente no Ensino Secundário 

 

Cristina Roldão (CIES – IUL) 
 

Resumo 
Os casos de elevado sucesso escolar de alguns estudantes com origens sociais 

menos privilegiadas, quer em termos socioeconómicos como culturais, são 

particularmente sedutores por desafiarem, à primeira vista, a “esperada” 

sobreposição entre desigualdades sociais e desigualdades escolares, 

amplamente estudada pela sociologia das décadas de 60 e 70, destacando-se 

nessa linha de pesquisa as obras Os Herdeiros e A Reprodução (Bourdieu e 

Passeron, 2003, 1964 e 2008, 1970), assim como o conhecido Relatório 

Coleman. Estes estudos tiveram um forte impacto na sociologia portuguesa, no 

seu surgimento e ainda hoje10. 

É sempre difícil fazer uma listagem exaustiva, mas os primeiros estudos sobre 

este tipo de trajectos parecem ter surgido na década de 90 (Zerroulou, 1985 e 

1988; Laacher, 1990 e 2005; Terrail, 1990; Laurens, 1992; Lahire, 1995; 

Gándara, 1995).  

Em Portugal, só mais recentemente e através do “Projecto ETES” (Costa e 

Lopes et al, 2008), é que estes trajectos atípicos foram alvo de análise, embora 

não sendo o objecto principal de pesquisa. Através da abordagem biográfica, 

nomeadamente a metodologia dos retratos sociológicos desenvolvida por 

Lahire (2004), são analisados vários trajectos-tipo dos estudantes no ensino 

superior, nomeadamente, aqueles que denominam como “trajectos de 

contratendência de sentido ascendente”. Por se referir ao mesmo tipo de 

realidade que pretendemos estudar, isto é, percursos escolares integrados dos 

jovens de origens menos favorecidas, tomámos de empréstimo esse termo, 

assim como algumas pistas de análise que exporemos mais adiante. 

Várias são as dimensões de análise e aspectos a mobilizar para o 

entendimento deste tipo de trajecto 11  (como aliás, em qualquer tipo de 

trajecto), algo visível nos vários estudos sobre o tema. Não será, contudo, 

                                                        
10 Das várias discussões sobre o desenvolvimento desta linha de pesquisa a nível internacional e nacional, 
tivemos como referência as sínteses realizadas por Diogo (2010), Seabra (2009 e 2008), Sebastião (2009), 
Vieira, (2007) e Abrantes (2004). 
11 A presente análise enquadra-se no projecto de doutoramento “Factores e Perfis de Sucesso Escolar 
“Inesperado”: Trajectos de Contratendência de Sentido Ascendente” actualmente a decorrer. Entre as 
dimensões analíticas seleccionadas encontram-se: origens sociais e trajectórias intergeracionais das famílias; 
socialização familiar; redes de sociabilidades; trajecto escolar; “efeito escola” (quer numa perspectiva macro, 
quer numa perspectiva meso-institucional). 
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possível cobrir aqui todas essas dimensões, por um lado, dada a natureza do 

dispositivo metodológico que aqui utilizamos, o inquérito por questionário e, 

por outro, devido à pesquisa estar ainda numa fase inicial.  

Assim, iremos deter-nos num primeiro momento sobre a delimitação destes 

casos entre a população abrangida pelo questionário Estudantes à Entrada do 

Secundário 07/08 do Observatório de Trajectos dos Estudantes do Ensino 

Secundário (OTES-GEPE/ME) 12  e sobre a composição sexual desses 

segmentos. 

Posteriormente, debruçar-nos-emos sobre as especificidades destes casos no 

que diz respeito ao trajecto escolar, isto sobre a perspectiva do sucesso 

(experiência de reprovações ao longo do percurso; anos de ocorrência dessas 

reprovações; classificações no final do ensino básico) e orientação da carreira 

escolar (cursos/áreas de estudo e modalidades de ensino frequentados no 

ensino básico e no secundário). 

Os objectivos específicos desta análise estatística são a recolha de pistas que 

alimentem futuros estudos de caso, assim como, dar conta da expressão 

numérica e características gerais dos trajectos de contratendência de sentido 

ascendente no ensino secundário. Contudo, a finalidade geral desta pesquisa é 

contribuir para o entendimento das causas da vulnerabilidade dos estudantes 

de classes populares ao insucesso escolar e de possíveis estratégias para as 

ultrapassar. A opção pelos trajectos de contratendência ascendente, resulta do 

facto destes, pela sua “excepcionalidade”, poderem revelar mecanismos de 

produção do sucesso escolar normalmente menos visíveis nos trajectos 

tendenciais. Como referem Costa e Lopes et al (2008:562) “Os percursos de 

contratendência (…) têm o condão de trazer à superfície, de maneira 

particularmente nítida, o jogo de possibilidades que emerge das relações entre 

estrutura e acção.”  

 

 

1. Estado da arte e início de uma problemática 
Na década de 90 surgem, sobretudo em França, os primeiros estudos sobre trajectos de 

contratendência: Zeroulou (1988 e 1985), Laacher (1990 e 2005) e Gándara (1995) 

                                                        
12 O Observatório de Trajectos dos Estudantes do Ensino Secundário (OTES), organismo do Ministério da 
Educação, sedeado no Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE), consiste num sistema de 
inquirição e análise longitudinal dos trajectos dos estudantes do ensino secundário (10º ano, 12º e Pós-
secundário). Boa parte das escolas com oferta de ensino secundário foi envolvida, não se chegando ao universo 
de escolas dado o carácter facultativo da participação. Os inquéritos, formulários electrónicos, são aplicados em 
sala de aula, com a presença de um professor, previamente envolvido no processo de inquirição (estabelecimento 
de contactos directos por e-mail e telefone, envio de um manual de aplicação do questionário). Os dados são 
automaticamente enviados para uma base de dados geral, que é sujeita a um processo de validação. 
Posteriormente os dados são disponibilizados às escolas (sistema on-line de acesso restrito), mas já com algum 
nível de agregação. Até ao momento a equipa responsável produziu dois estudos (Duarte et al., 2008; 
Rodrigues et al., 2009) ambos disponíveis on-line. 
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debruçam-se sobre os trajectos dos estudantes universitários cujos pais são imigrantes 

laborais; Terrail (1990) e Laurens, (1992) centram-se nos trajectos escolares de estudantes 

universitários de origem popular; e Lahire (2004, 1995) estuda os contextos familiares de 

crianças ainda no ensino primário e de diferentes origens. 

Laacher (1992 e 2005), a propósito dos trajectos de sucesso inesperado de estudantes 

universitários imigrantes, assinala a maior presença feminina e interpreta este dado, não do 

ponto de vista accionalista, de uma estratégia de emancipação, mas das disposições. A 

socialização feminina parece dotar as raparigas de disposições consonantes com aquelas que 

a escola privilegia. No estudo de Gandara (1995), sobre estudantes mexicanos, os resultados 

são diferentes, constata que os rapazes têm condições mais favoráveis para o 

desenvolvimento do seu trajecto escolar. 

Nas pesquisas de Zeroulou (1988 e 1985), Laacher (1990 e 2005), Terrail (1990), 

Laurens (1992) e Gándara (1995), é destacada a existência, quer na geração dos avós, como 

dos pais destes jovens, de inserções em localizações de fronteira entre a classe popular e a 

pequena-burguesia. Constatam também que na família mais alargada (primos, tios, 

padrinhos, etc.) existem casos de mobilidade ascendente e que os exemplos dessas 

“personagens” são tidos como horizonte de referência. “The pervasiveness of the 

phenomenon of family stories of lost fortunes and of illustrious ancestors and extended 

family members is so great among this sample that it cannot be ignored in attempting to 

explain the origins of their extraordinary aspirations” (Gándara, 1995:55) 

Estes autores dão especial relevo à história intergeracional das famílias, contudo, 

tendem a fazê-lo exclusivamente na óptica das estratégias de mobilidade, enquanto histórias 

que motivam, que dão “boas razões” para a orientação da acção num certo sentido. 

Contudo, essas mesmas evidências de trajectória social poderiam também ser explorados, 

por exemplo, na óptica da variabilidade dos patrimónios disposicionais (Lahire, 2001). 

Para além das trajectórias intergeracionais, outro aspecto que pode distinguir 

internamente as classes populares na relação face ao sucesso escolar, remete para a 

estabilidade profissional das famílias (emprego fixo; contratos de trabalho e respectivas 

regalias e segurança; horários de trabalho regulares; salários razoáveis; etc.). Como referido 

num estudo clássico sobre o insucesso escolar nas classes populares (Benavente et al, 

1987:128), é nos segmentos “periféricos, instabilizados e marginalizados das classes 

populares urbanas” e não tanto nas “faixas centrais e estabilizadas das classes populares”, 

que tendem a ocorrer as formas mais acentuadas de insucesso escolar. Este é um traço que o 

próprio Pierre Bourdieu (1966) sublinha quando se refere, ainda que de forma rápida aos 

casos de estudantes de classe popular no ensino superior 

Lahire (2004, 1995), refere também a importância da estabilidade profissional dos 

pais, assim como a gestão disciplinada dos ganhos e despesas familiares (condições e 

disposições económicas), na formação de um contexto propício para a transmissão de 

disposições potencialmente úteis para o trabalho escolar, para a transmissão de uma certa 
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ordem quotidiana que se traduz numa ordem cognitiva. “A estabilidade profissional do chefe 

de família permite, claro, sair da gestão do quotidiano “no dia-a-dia”, mas também 

oferecer os fundamentos de uma regularidade doméstica de conjunto: regularidade das 

actividades e dos horários familiares, limites temporais estruturados e estruturantes” 

(Lahire, 2004, 1995: 24). 

A militância política, sindical ou a participação religiosa parecem fornecer, embora de 

forma indirecta, maior capacidade de relacionamento com a escola, segundo Laacher (1990 

e 2005) nessas instituições estimulam-se determinadas formas de proceder, determinados 

valores que, embora de forma indirecta, podem ser transpostos para o mundo da escola, 

sendo de frisar que esta argumentação está mais próxima da corrente disposicionalista, do 

que das perspectivas accionalistas que são o centro gravítico da abordagem deste autor13.  

No estudo de Lahire (2004, 1995) não é dado especial relevo às trajectórias 

intergeracionais das famílias, nem aos seus múltiplos contextos de pertença, o investimento 

analítico é dirigido para os processos de socialização familiar, o que é transmitido 

(voluntariamente ou não, conscientemente ou não) e como é transmitido, por forma a dar 

origem a disposições compatíveis com as exigências escolares14. 

Laacher (1990 e 2005) faz referência ao facto de nas famílias dos alunos em trajectos 

de contratendência ascendente ser frequente os pais saberem ler e escrever e, talvez mais 

assinalável do que isso, a existência de práticas de leitura de jornais. Contudo, a forma como 

as práticas de leitura das famílias potenciam o sucesso escolar não é explicitada. 

Em Lahire (2004, 1995) este dado é interpretado a partir da relação entre a cultura 

escrita da escola e as formas familiares de cultura escrita (relação entre a escrita e os actos 

de afecto entre pais e filhos e entre escrita quotidiana e racionalização do tempo e espaço), 

em que a relação quotidiana das famílias com a escrita (calendários, blocos de notas, agendas, 

cartas, leitura de jornais, etc.) são “verdadeiros actos de ruptura em relação ao sentido 

prático; mantêm uma relação negativa com a memória prática do habitus e tornam 

possível um controlo simbólico de certas actividades, assim como sua racionalização” 

(Lahire, 2004: 1995.23).  

Segundo boa parte dos autores (Zeroulou, 1988 e 1985; Laacher, 1990 e 2005; 

Terrail, 1990; Laurens, 1992), o trajecto escolar dos filhos assume muitas vezes um papel 

fundamental na gestão do quotidiano e do investimento material destas famílias. Existe um 

esforço de acompanhamento escolar, de controlo das sociabilidades, dos tempos de lazer e 

da conduta dos filhos. Zeroulou (1988 e 1985) fala ainda de uma “ética do sacrifício” e 
                                                        
13 “Ces substituts au capital scolaire et professionnel que sont le militantisme politique, syndical et, peut-
être plus que tout autre, la pratique religieuse, viennent en quelque sort pallier le manque de proximité avec 
l’institution scolaire et il ne serait pas abusif d’affirmer que ces expériences possèdent finalement de 
nombreuses similitudes structurales et institutionnelles avec l’école : sélection,  épreuve, socialisation, 
oralité, respect du savoir et de l’autorité qui sait, programme, échéance, réunion, vénération pour la 
science» (Laacher, 1990:33). 
14 Posteriormente, nos seus trabalhos sobre a variabilidade disposicional – O Homem Plural: As Molas da 
Acção (2001) e Retratos Sociológicos (2004) – a pluralidade dos contextos de pertença e as trajectórias 
familiares ganharão maior relevo sendo mobilizadas como vectores importantes na explicação da variabilidade 
dos reportórios de disposições. 
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Laacher (1990 e 2005) refere a existência de uma moral de prudência e perseverança que é 

transmitida e associada ao trabalho escolar.  

Nestes estudos as estratégias de escolarização dos filhos e as estratégias de mobilidade 

das famílias são os factores chave para a explicação dos trajectos de contratendência de 

sentido ascendente. Contudo, no estudo de Lahire (2004, 1995) o investimento pedagógico 

das famílias (que é um conceito próximo do de estratégias de escolarização, mas mais 

circunscrito, com um pendor menos “estrategista”) assume alguma importância, embora, 

não seja considerado o único tipo ou principal factor do sucesso escolar dos casos analisados. 

Dialogando com os estudos anteriores (Lahire 2004, 1995:28-29), refere que a sua 

abordagem não exclui o potencial estratégico de algumas famílias, mas que nem todos os 

casos de contratendência derivam daí, e mesmo naqueles em que isso acontece, o conceito 

de estratégias familiares não tem em si a chave que permite passar do comportamento dos 

pais aos bons resultados dos filhos. Na esteira de Bourdieu, considera que a abordagem 

disposicionalista, centrada na socialização familiar, é aquela que melhor poderá explicar 

estes casos. “Nosso trabalho construiu-se em parte contra a ideia segundo a qual as 

famílias populares cujos filhos tiveram “sucesso” na escola se caracterizariam 

essencialmente por práticas de superescolarização. (…) A existência de um “projecto” ou 

de uma “intenção familiar” inteiramente orientados para a escola seria somente um caso 

entre outros casos sociais possíveis” (Lahire 2004, 1995:28). 

Distingue ainda o conceito de ordem doméstica, que podemos decompor em ordem 

moral e ordem material domésticas. O primeiro refere-se a questões como o controlo da 

conduta, das sociabilidades, do tempo dispendido e da prioridade dada ao lazer versus 

trabalho. O segundo, a ordem material doméstica, remete para questões como a arrumação, 

os horários, a regularidade das actividades domésticas, a estabilidade das configurações 

familiares. Tanto a ordem moral como a material imprimem uma organização do mundo 

doméstico que fornece uma ordem cognitiva tendencialmente consonante com, ou 

transponível para, o mundo escolar. 

As formas de autoridade familiar, são também um eixo de análise, sendo que estas 

podem ser mais voltadas para o autocontrolo e interiorização das regras ou para a simples 

reacção às formas de exercício explícito da autoridade, e, portanto, mais ou menos 

consonantes com as formas de exercício da autoridade na escola. Como refere o autor, em 

ambiente escolar é esperado que os estudantes tenham autocontrolo, que tenham 

interiorizados certas normas de comportamento e que as regras tenham efeito sem 

necessidade de serem enunciadas explicitamente (Lahire, 2004, 1995). 

A centralidade da dimensão familiar é uma das características dos estudos sobre 

trajectos de contratendência da década de 90, quer na óptica das estratégias familiares, quer 

na óptica da socialização familiar, como aliás acontecia na restante sociologia das 

desigualdades sociais na educação. A presente pesquisa procurará contribuir para o 

aprofundamento daquilo que é o “efeito trajecto escolar” e o “efeito escola” na produção do 
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sucesso escolar. No caso do último, apesar de ser um vector reconhecidamente relevante na 

sociologia da educação, não tem ainda a expressão que ganhou nos países anglosaxónicos, 

especialmente no que diz respeito à análise meso-institucional (Diogo, 2010; Torres e 

Palhares, 2010). Recentemente foram realizadas alguns estudos sobre estas questões 

(Abrantes 2010a, 2010b, 2011; Veloso et. al, 2010). As “escolas integradoras” 

caracterizam-se por apresentar uma melhoria dos resultados e processos, ainda que situadas 

em contextos sociais vulneráveis. Entre as várias dimensões exploradas, encontram-se a 

inovação e diversificação pedagógica; a abertura à comunidade educativa; organização e 

lideranças escolares; apoio na orientação escolar e de vida; capacidade de planeamento, 

avaliação e aprendizagem organizacional/ auto-regulação; articulação inter-ciclos; 

estratégias de composição social das turmas e de definição da respectiva equipa docente e 

direcção de turma. 

Mais próximo do efeito “trajecto escolar” do que de “escola”, Laurens (1992) 

identifica sub-perfis de trajectos escolares de contratendência ascendente, tipificação que 

remete para as vias de ensino (vias profissionalizantes, vias de ensino geral) e para o 

prestígio dos estabelecimentos universitários frequentados.  

Num estudo recente (Costa e Lopes et al, 2008) sobre os estudantes do ensino 

superior português, de onde se tomou de empréstimo o termo trajectos de contratendência 

de sentido ascendente, para além do investimento pedagógico das famílias, da determinação 

pessoal destes estudantes ou do papel de outros significativos, é também dado relevo ao tipo 

de trajecto escolar, evidenciando-se que existe alguma tendência para a frequência de cursos 

e instituições do ensino superior em que o acesso é menos dificultado e, tendencialmente, de 

menor prestígio social15.  

Esta é uma questão que se prende com dinâmicas mais gerais de diferenciação interna 

dos sistemas de ensino, isto é, embora, em termos gerais, exista um aumento do acesso por 

parte das classes menos favorecidas à educação, assim como dos estudantes em posições 

sociais mais vantajosas, as vias pelas quais os primeiros acedem ao sistema (estatuto dos 

estabelecimentos de ensino, dos cursos e fileiras formativas) tendem a ser socialmente 

menos valorizadas (Van Zanten, 1996), existe um efeito de exclusão relativa (Dubet, 1996), 

ou, usando a terminologia de Merle (2000) uma democratização segregativa. São 

denominações próximas daquilo a que Bourdieu e Champagne (1992) denominam “excluídos 

do interior”. Seria interessante perceber se para além dessas situações, a diversificação da 

oferta de ensino não poderá constituir-se como uma oportunidade efectiva para os jovens 

das classes populares, enquanto contextos potenciadores da inflexão de trajectos de 

                                                        
15 Existem pelo menos mais duas pesquisas nacionais sobre este tipo de trajecto no ensino superior: “Construir 
o que não é Herdado: Casos de Sucesso Escolar na Minoria Cigana” (Antunes, 2008), dissertação de mestrado; 
“Histórias Singulares. Trajectórias de Sucesso Escolar no Ensino Superior de Jovens Provenientes de 
Contextos Descapitalizados” (Teixeira 2008). À semelhança do que acontece em alguns estudos brasileiros 
sobre o tema (Zago, 2000 e 2006; Viana, 2000 e 2005; Portes, 2000), as referidas pesquisas nacionais partem 
fundamentalmente dos contributos de Lahire (2004,1995) com a incorporação simultânea de referenciais 
teóricos mais accionalistas. 
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insucesso. Alguns estudos nacionais (Abrantes, 2010a; Abrantes, 2011) revelam que essas 

vias escolares podem fazer a diferença na construção de uma relação positiva com a escola e 

o trabalho escolar se acompanhadas de mecanismos de orientação sistemática e alargada: 

escolar, cívica, profissional e pessoal. 

O efeito da estrutura escolar no sucesso académico fica também visível nas elevadas 

taxas de reprovação nos momentos de transição escolar (no ensino básico e secundário), 

como se sabe (Abrantes, 2005 e 2008), para além de serem em geral momentos 

particularmente penalizadores, são-no em especial para os jovens de contextos 

desfavorecidos. No caso dos estudantes em trajectos de contratendência de sentido 

ascendente importaria, por exemplo, averiguar como é que estes experienciaram esses 

momentos de forte selectividade escolar. 

Outro “efeito escola”, mas agora de índole sistémica, fica patente nas diferenças 

internacionais ao nível do grau de correlação entre origens sociais e acesso à educação e ao 

sucesso escolar, que podem ser lidas como diferenças ao nível da democratização do acesso 

ao ensino (Thélot e Vallet, 2000; Merle, 2000; Goux e Mourin, 1995; Duru-Bellat e 

Kieffer, 2000). Alguns estudos PISA (2010 e 2007a), apontam também nesse sentido, 

chamando à atenção para o facto da relação entre origens sociais e nível de literacia 

(científica, matemática e de leitura) não se comportar da mesma forma nos diferentes países 

participantes, chegam mesmo a fazer uma análise comparativa do peso dos estudantes 

“resilientes” sobre o conjunto total de estudantes de classe popular (PISA, 2009:62-63). 

Enquanto na China a percentagem de estudantes de origens menos favorecidas e com níveis 

de literacia acima do expectável ronda os 70%, isto é, a grande maioria dos estudantes com 

esse nível socioeconómico apresentam níveis de literacia elevados, na OCDE a média situa-

se nos 31%. Em Portugal a proporção destes casos está próxima dos 40% e na Finlândia 

sobe para os 45%, sendo assim o país europeu com maior proporção de “resilientes” entre 

os estudantes mais desfavorecidos,  

Também um relatório da OCDE (2007b), com base na probabilidade de acesso ao 

ensino superior segundo as origens sociais dos estudantes, revela que Portugal, assim como, a 

França, Áustria e Alemanha, têm sistemas de ensino menos equitativos que, por exemplo, os 

de Espanha e Irlanda.  

Poderia pensar-se que num estudo dos trajectos de contratendência, faria pouco 

sentido mobilizar o nível macro de análise, mas a análise sistémica e das estruturas escolares 

são importantes mesmo nos casos de “excepção”, porque estes parecem tornar mais visíveis 

de que forma diferentes níveis e dimensões dos processos de reprodução e transformação se 

articulam. 

A nível meso-institucional, vários estudos têm sublinhado a importância dos 

processos locais de composição socioeconómica das escolas e turmas (Ball, 1986; Van 

Zanten, 1996; Barroso, 2003) no desempenho escolar dos estudantes das classes populares, 

assim como das formas de gestão e organização pedagógica (Verdasca, 2002). Também 
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Gándara (1995), no seu estudo sobre trajectos de contratendência, desenvolve um pouco 

esta dimensão de análise, referindo, por exemplo, que as instituições escolares religiosas 

(pelo sentido de comunidade e pelo nível de exigência académica) parecem ter um efeito 

especialmente positivo sobre o sucesso escolar dos jovens de classes populares. 

Apesar da diversidade de níveis e dimensões de análise que estes trajectos, assim como 

outros, reclamam, os dados que aqui se irá trabalhar, acabam por abarcar somente parte 

dessas dimensões. Iremos deter-nos nos próximos capítulos sobre as especificidades dos 

percursos escolares dos trajectos de contratendência ascendente, isto na perspectiva do 

sucesso (experiência de reprovações ao longo do percurso; anos de ocorrência dessas 

reprovações; classificações no final do ensino básico) e da orientação da carreira escolar 

(cursos/áreas de estudo e modalidades de ensino frequentados no ensino básico e no 

secundário).  

 

 

2. Opções Metodológicas  
A partir dos dados recolhidos pelo Observatório de Trajectos dos Estudantes do 

Ensino Secundário (OTES-GEPE), com o inquérito Estudantes à Entrada do Secundário 

07/08 procurou-se uma operacionalização estatística daquilo a que se denominou “trajectos 

de contratendência de sentido ascendente”. Essa tarefa consistiu na delimitação, enquanto 

segmento da população inquirida, dos casos de estudantes que, apesar de condições 

socioeconómicas adversas, conseguiram desenvolver trajectos de sucesso na escola, mas 

também de outros segmentos que permitissem uma análise comparativa. 

O referido inquérito por questionário foi aplicado, entre 14 de Abril e 18 de Julho de 

2008, a uma amostra não representativa das escolas e dos alunos do 10º ano ou equivalente. 

Foram envolvidos 46175 alunos do 10º ano ou equivalente (44% do universo de alunos a 

inquirir) e 588 escolas públicas e privadas de diferentes regiões de Portugal continental 

(74,6% do universo de escolas com o 10º ano ou equivalente nas modalidades abrangidas 

pelo OTES/GEPE: cursos científico-humanísticos, ensino artístico especializado - artes 

visuais e audiovisuais, cursos de educação e formação – formação complementar e tipo 4, 

cursos profissionais e cursos tecnológicos). 

Para a circunscrição dos trajectos de contratendência de sentido ascendente teve-se 

em conta as respostas dos alunos às questões relativas à origem socioprofissional e 

desempenho escolar.  

A operacionalização das origens socioprofissionais baseou-se na proposta de Almeida, 

Costa e Machado (1988), Costa (1999) e Machado et al. (2003), a tipologia ACM, embora 

numa versão bem mais agregada. Seguindo essa linha de trabalho realizou-se um conjunto de 

combinações entre a variável “situação na profissão” e “profissão” (categorizada a partir da 

Classificação Nacional de Profissões de 1994) de cada um dos responsáveis pelo aluno, 

combinações que desembocaram em cinco categorias de posições sociais (Quadro 1): 
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Quadro 1: Matriz de Construção do Indicador Socioprofissional Individual 

Situação na Profissão 

Grupos  
Profissionais (CNP94) Patrões 

Trabalhadores  
por Conta Própria e 

Trabalhadores 
Familiares 

Trabalhadores  
por Conta de 

Outrem 

GP1 - Quadros Superiores da Administração Pública, 
Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa  EDL EDL EDL 

GP2 - Especialistas das Profissões Intelectuais e 
Científicas  EDL EDL PTE 

GP3 - Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio EDL EDL PTE 
GP4 - Pessoal Administrativo e Similares EDL TI EE 
GP5 - Pessoal dos Serviços e Vendedores EDL TI EE 
GP6 - Agricultores e Trabalhadores Qualificados da 
Agricultura e Pescas EDL TI O 

GP7- Operários, Artífices e Trabalhadores Similares EDL TI O 
GP8 - Operadores de Instalações e Máquinas e 
Trabalhadores da Montagem EDL TI O 

GP9.1- Trabalhadores Não Qualificados dos Serviços 
e Comércio EDL TI EE 

GP9.2- Trabalhadores Não Qualificados da 
Agricultura e Pescas EDL TI O 

GP9.3- Trabalhadores Não Qualificados das Minas, 
da Construção Civil e Obras Públicas, da Indústria 
Transformadora e dos Transportes 

EDL TI O 

EDL – Empresários, Dirigentes e Profissionais Liberais; PTE – Profissionais Técnicos e de 
Enquadramento; TI – Trabalhadores Independentes; EE – Empregados Executantes; O – Operários. 
 
 
 

Procedeu-se posteriormente à combinação das categorias socioprofissionais atribuídas 

a cada um dos responsáveis dos estudantes, definindo-se a “origem socioprofissional” a 

partir do elemento que neste campo detivesse uma posição social mais favorável. Nos casos 

em que existisse apenas um responsável, foi atribuída a posição social deste. Contudo esta 

variável, origem socioprofisisonal, entrou para a análise de clusters num formato 

dicotomizado - “classes médias e altas” e “classes populares” – seguindo-se aqui a proposta 

de Machado, Matias e Leal (2005) na agregação das categorias de classe da tipologia ACM. 

Aquilo a que se denominou «classes médias e altas» correspondem à agregação das categorias 

EDL, PTE, TI e à parte mais qualificada e estável dos empregados executantes, entendendo-
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se por isso aquelas famílias cujos membros têm profissões do grupo 4 da Classificação 

Nacional de Profissões, «pessoal administrativo». As «classes populares» incluem todos os 

outros empregados executantes e a categoria dos Operários.  

Interessa ainda sublinhar, que a opção pelas origens socioprofissionais ao invés das 

habilitações escolares dos pais, que como se sabe tende a ser um “factor mais explicativo”, 

prendeu-se com o facto do indicador socioprofissional parecer-nos, pela sua 

pruridimensional, mais rico. Acaba por cobrir não só os critérios clássicos na definição de 

classes sociais (propriedade dos meios de produção e assalariamento), como aspectos 

relativos ao capital cultural, indirectamente observado pelo nível de qualificação associado à 

profissão desenvolvida (existe aliás uma relação estreita entre nível de escolaridade e nível 

de qualificação subjacente à profissão desenvolvida). 

No que diz respeito à operacionalização do desempenho escolar, utilizaram-se as 

variáveis “existência ou não de reprovações ao longo do trajecto escolar” e “média das 

classificações no final do 9º ano”, calculada a partir das classificações finais a disciplinas nos 

domínios da Matemática, das Ciências Físico-Químicas, Língua Portuguesa e Língua 

Estrangeira. 

Ao invés de se definir àpriori os critérios de delimitação dos trajectos de 

contratendência ascendente e restantes segmentos, isto é, uma delimitação desgarrada da 

posição relativa desses segmentos face aos restantes, optou-se por realizar uma análise Two 

Step Cluster16 em que esse aspecto é de certa forma salvaguardado.  

Um dos benefícios desta opção tornou-se logo evidente, na medida em que o resultado 

da análise de clusters apontava não para 4 segmentos, como se havia idealizado em 

abstracto (trajectos de contratendência de sentido ascendente e descendente e trajectos 

tendenciais de reprodução das classes populares e classes médias e altas), mas de 8 clusters 

que interessava conhecer em pormenor. 
 

3. Perfis de Trajectos 
A partir da referida análise estatística foram delimitados 8 clusters correspondentes a 

perfis-tipo de trajectos escolares segundo as classes sociais de origem (Quadro 2). As 

denominações avançadas, mas ainda provisórias, tiveram como principal inspiração o 

trabalho desenvolvido pelo Projecto ETES (Costa e Lopes et al, 2008), cujos trajectos 

analisados para o ensino superior, coincidem, até certo ponto, com as características dos 

trajectos aqui delimitados a partir dos dados do inquérito Estudantes à Entrada do 

Secundário 07/08 (OTES/GEPE). 
 
 
 

                                                        
16 A opção pelo método Two Step Cluster em detrimento, por exemplo, do K-Means Cluster ou do Hierarchical 
Clusters Analysis, prendeu-se com a grande dimensão da base de dados e com o facto de as variáveis em análise 
serem na sua maioria de tipo qualitativo (Ávila, Carvalho e Ramos, 2007). O número de clusters obtido foi 
definido automaticamente, isto é, não foram definidos àpriori pelo investigador. 
 



 449 

 
 
 
 
 
 

Quadro 2 – Perfis de Trajecto 

Denominação N % Reprovações Média das  
Classificações 

Origem  
Socioprofissional 

Trajectos de contratendência de 
sentido descendente (TC-D) 4387 16,6 >=1reprovação <=3 Classes  

Médias e Altas 
Trajectos tendenciais nas classes 
populares (TT-P) 2538 9,6 >=1reprovação <=3 Classes  

Populares 
Trajectos de inflexão nas classes 
populares (TI-P) 509 1,9 >=1reprovação >=4 Classes  

Populares 
Trajectos de inflexão nas classes 
médias e altas (TI-MA) 1102 4,2 >=1reprovação >=4 Classes  

Médias e Altas 
Trajectos tendenciais das classes 
médias e altas (TT-MA) 8450 31,9 Nenhuma >=4 Classes  

Médias e Altas 
Trajectos de sucesso intermédio 
nas classes médias e altas (TSI-
MA) 

5214 19,7 Nenhuma <=3 Classes  
Médias e Altas 

Trajectos de sucesso intermédio 
nas classes populares (TSI-P) 2452 9,3 Nenhuma <=3 Classes  

Populares 
Trajectos de contratendência de 
sentido ascendente (TC-A) 1836 6,9 Nenhuma >=4 Classes  

Populares 
 26488 100       
      

Fonte: Estudantes à Entrada do Secundário 07/08 (OTES/GEPE) 

 

● Trajectos de contratendência de sentido ascendente (TC-A), caracterizam-se 

por origens sociais pouco favorecidas e um nível elevado de sucesso escolar, sem 

qualquer reprovação, e tendo obtido no final do ensino básico classificações 

elevadas, iguais ou acima do nível 4. Representam, como seria de esperar, uma 

pequena parcela da população inquirida, 6,9%; 

● No que diz respeito aos indicadores de sucesso escolar, os trajectos escolares 

tendenciais das classes populares (TT-P) são idênticos ao anterior, contudo, tratam-

se de estudantes provenientes de famílias de classe popular; 

● Trajectos tendenciais das classes médias e altas (TT-MA), as reprovações 

são inexistentes e as classificações elevadas, encontrando-se, portanto, em trajectos 

escolares de excelência. 

● Trajectos de contratendência de sentido descendente (TC-D), constituído 

também por estudantes provenientes de famílias numa posição socioeconómica 

confortável, mas que revelam menor excelência escolar, apresentando já algumas 

reprovações e classificações tendencialmente baixas (ainda que na sua maioria 

positivas) no final do ensino básico. Um sinal dos mecanismos de selecção que 

operam no, e a montante do, ensino secundário está bem espelhado no facto dos 

TC-D (16,6%), terem na globalidade dos casos um peso superior ao encontrado para 
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os TT-P (9,6%), assim como no facto, dos TT-MA serem aqueles com maior 

expressão (31,9%). Se os dados se referissem ao ensino básico ter-se-ia, com 

certeza, uma proporção maior de alunos de classe popular, especialmente em 

trajectos tendenciais, fazendo com que os segmentos tendenciais e de 

contratendência das classes médias e altas tivessem um peso relativo inferior17.  

● Mais difíceis de classificar são as restantes situações na medida em que a 

relação entre reprovações e classificações é menos linear ou menos acentuada. 

Adiciona-se ainda, que no seu conjunto representam 35,1% dos inquiridos, uma 

fracção não menosprezável, especialmente no caso dos segmentos. Abrangem aquilo 

a que denominá-mos TSI-P, TSI-MA, trajectos de sucesso escolar intermédio, no 

primeiro caso das classes populares e no segundo das classes médias altas, em que 

apesar de não existirem atrasos no percurso, as classificações são relativamente mais 

baixas, ainda que positivas. O termo “intermédio” serve para sublinhar que se tratam 

de percursos cujo nível de sucesso escolar se encontra relativamente abaixo, 

nomeadamente ao nível das classificações, dos trajectos de excelência observados 

em TT-MA e TC-A e acima, pela ausência de reprovações, dos TT-P e TC-D. 

Por fim os segmentos TI-P e TI-MA, os primeiros de classe popular e os segundos das 

classes relativamente mais favorecidas, caracterizam-se por apesar de apresentarem 

reprovações, a média das classificações no final do ensino básico é elevada. Os dados 

fornecem pistas (parte delas exploradas mais adiante) que nos levam a considerar que estes 

clusters apresentam traços daquilo a que Costa e Lopes et al (2008) denominam trajectos de 

inflexão. Os trajectos de inflexão escolar referem-se a percursos que em determinados se 

assiste a uma mudança de “orientação”, por exemplo, ao nível do sucesso escolar e das vias 

de ensino seguidas. Os segmentos TI-P e TI-MA, parecem caracterizar-se exactamente por 

isso, ainda que ao longo do ensino básico estes alunos tenham sofrido reprovações, 

concluíram o 9º ano com classificações bastante positivas e ingressaram no ensino 

secundário, parecendo ter existido a determinado momento uma reorientação, com 

resultados positivos, no trajecto escolar. Estes trajectos poderão ser considerados um sub-

tipo dps trajectos de contratendência ascendente, cujo elemento qualitativo distintivo seria 

a reorientação do percurso escolar. Provisoriamente, não avançaremos aqui nesse sentido, 

preferindo-se aguardar pelo avançar da pesquisa. 

 

4. Uma regularidade na contratendência:  
O sucesso escolar das raparigas 
Se, em Portugal, nas décadas de 60 e 70 as raparigas estavam em desvantagem clara 

face à escola, a partir da década de 80 e 90 assiste-se, a um crescimento expressivo da sua 

                                                        
17 Tomando por referência os dados do European Social Survey de 2004 trabalhados noutro lugar (Roldão, 
2008), para uma amostra representativa da população portuguesa, a categoria “Empregados Executantes” 
representa 36,1% da população e a de “Operários” 30,7%. Na população inquirida a distribuição é a seguinte: 
“Empregados Executantes” 22% e “Operários” 11,1%. 
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presença na escola, fenómeno que outros países experienciaram mais cedo (Almeida e 

Vieira, 2006). Sabe-se que reprovam menos que os rapazes, que estão em maior número nos 

níveis de ensino mais avançados, que procuram menos as vias de ensino profissionalizante, 

que esperam mais prosseguir estudos no ensino superior (Mateus, 2002; Silva, 1999; Alves, 

1998).  

O debate sobre as razões desta vantagem têm apontado que, por um lado, a 

socialização das raparigas tende a desenvolver disposições mais favoráveis à escola, pela 

interiorização de modelos de socialização feminina que se adequam, isto é, que podem ser 

transferidos com sucesso, para o contexto escolar, (DuruBellat, 1990; Baudelot e Establet, 

1992; Laacher, 1990 e 2003). Por outro, dado o lugar subalterno a que estão votadas 

noutras esferas sociais, as raparigas tendem a valorizar mais a escola como garantia de 

valorização e independência (Grácio, 1997; Amâncio, 1999). 

É interessante constatar como aquilo que é um fenómeno social e escolar mais geral, a 

maior sobrevivência escolar das raparigas, parece operar até naquilo que podemos considerar 

trajectos singulares. 

 

Quadro 3 – Perfis de trajecto segundo sexo 

  TC-D TT-P TI-P TI-MA TT-MA TSI-MA TSI-P TC-A Total 
Masculino 54,9 43,3 49,1 63,6 42 45,4 37,1 35,3 45 
Feminino 45,1 56,7 50,9 36,4 58 54,6 62,9 64,7 55 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Estudantes à Entrada do Secundário 07/08 (OTES/GEPE) 

 

As alunas estão em maioria nos trajectos de maior sucesso escolar, mas mais nos TC-

A (64,7%) do que em TT-MA (58%) (Quadro 3). Aliás, é nos TC-A que encontramos a 

maior proporção de raparigas, evidenciando que os trajectos de contratendência beneficiam 

de forma mais acentuada de uma dinâmica mais geral, a “maior energia escolar” das 

raparigas (Baudelot e Establet, 1992), do que os trajectos tendenciais das classes médias e 

altas. 

 

5. Resultados Escolares: Reprovações, Transições e Classificações 
Como já se havia visto, os segmentos TC-D, TT-P, TI-P e TI-MA referem-se a 

trajectos em que ocorreram reprovações e, como revela o Quadro 4, não existem grandes 

diferenças ao nível da proporção de reincidências, isto é, casos de 2, 3 ou mais reprovações. 

Contudo, em TI-P, trajectos de inflexão das classes populares, essas situações são mais 

pronunciadas (49,9%), do que em TT-P (41,4%), TI-MA (41,2%) ou TC-D (39,4%). 

 

Quadro 4 - Número de reprovações no trajecto escolar pelo ensino básico 

  TC-D TT-P TI-P TI-MA TT-MA TSI-MA TSI-P TC-A Total 
Nenhuma reprovação 0 0 0 0 100 100 100 100 67,8 
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1 reprovação 60,5 58,7 50,1 58,7 0 0 0 0 19,1 
2 reprovações 30,7 32,9 37,1 29,9 0 0 0 0 10,2 
>=3 reprovações 8,7 8,5 12,8 11,3 0 0 0 0 3,0 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Estudantes à Entrada do Secundário 07/08 (OTES/GEPE) 

 

Tal como realizado noutro lugar (Roldão et al., 2009), fez-se uma análise 

comparativa entre os dados obtidos através do questionário OTES/GEPE e os dados globais 

das Estatísticas da Educação, no que diz respeito ao grau de incidência da retenção em cada 

um dos anos escolares do ensino básico. Comparou-se o percurso escolar dos inquiridos com 

o percurso da globalidade dos alunos que, teoricamente, iniciaram a sua carreira escolar na 

mesma altura que os primeiros. Isto é, os alunos inquiridos são tomados enquanto uma sub-

coorte de uma coorte escolar definida a partir da matrícula em 1998/99 no 1º ano do ensino 

básico (coorte 98/99). 

Independentemente do segmento em análise, verifica-se que as taxas de retenção se 

tornam mais elevadas quanto mais avançados são os ciclos de estudos. Os estudantes 

inquiridos, na sua globalidade, têm valores mais baixos de retenção do que aqueles 

encontrados na coorte 98/99 em qualquer dos anos escolares (Quadro 5 e Gráfico 1), dado 

indicador do carácter seleccionado da população estudantil que chega ao ensino secundário. 

Contudo, comparando as taxas de retenção da coorte 98/99 com as dos clusters em que se 

experienciou a retenção, vemos que somente no 2º e 5º ano é que as primeiras (15,8% e 

14,9%, respectivamente) estão claramente acima das dos segmentos TC-D (4,9% e 6,6%), 

TT-P (6,9% e 6,7%), TI-P (7,5% e 3,9%) e TI-MA (4,4% e 4,9%). 

O que revela que esses são os anos escolares em que parece começar a acentuar-se a 

selecção escolar junto dos jovens menos favorecidos. Os trajectos de menor sucesso escolar, 

aqueles que não conseguimos captar na população OTES, pelo carácter seleccionado da 

população do ensino secundário, são trajectos que desde cedo começam mal. 

 

Quadro 5 – Incidência das reprovações por ano escolar do ensino 

básico 

 TC-D TT-P TI-P TI-MA Total OTES Geração 
98/99 

1º ano 1,3 1,8 1,4 1,5 0,5 0 
2º ano 4,9 6,9 7,5 4,4 1,8 15,8 
3º ano 4,0 6,4 4,9 4,0 1,5 8,7 
4º ano 7,5 10,8 10,6 6,2 2,7 9,8 
5º ano 6,6 6,7 3,9 4,9 2,0 14,9 
6º ano 9,8 11,5 12,4 9,9 3,4 13,9 
7º ano 23,2 22,1 22,2 18,1 7,2 22,3 
8º ano 19,6 18,8 24,0 19,0 6,3 14,9 
9º ano 36,0 37,4 41,8 38,8 12,0 20,1 

Fonte: Estudantes à Entrada do Secundário 07/08 (OTES/GEPE) e Séries 

Cronológicas 1977-2006, GIASE 
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Gráfico 1 – Incidência das reprovações por ano escolar do ensino 

básico 

 
Fonte: Estudantes à Entrada do Secundário 07/08 (OTES/GEPE) e Séries 

Cronológicas 1977-2006, GIASE 

 

No 4º ano as taxas de reprovação dos segmentos TT-P e TI-P (10,8% e 10,6%) 

aproximam-se bastante, ultrapassando até ligeiramente, aquelas encontradas para a coorte 

98/99 (9,8%), mostrando a maior vulnerabilidade destes segmentos (ambos referentes a 

jovens de origem popular) à reprovação precoce que os segmentos TC-D (7,5%) e TI-MA 

(6,2%). 

No 6º e 7º ano as taxas de retenção dos quatro clusters em análise voltam a 

reaproximar-se das da coorte 98/99 e no final do 3º ciclo, no 8º e 9º ano, as taxa de 

retenção para os TC-D (19,6% e 36,6%), TT-P (18,8 e 37,4%), TI-P (24% e 41,8%) e TI-

MA (19% e 38,8%) já as ultrapassam largamente (14,9% e 20,1%). Mas porquê que isso 

acontece? Do nosso ponto de vista esta característica prende-se com os próprios 

mecanismos de recrutamento do sistema escolar. Se os estudantes em TC-D, TT-P, TI-P e 

os TI-MA que chegaram ao ensino secundário estiveram no 1º e no 2º ciclo numa posição de 

vantagem relativa face à coorte escolar 98/99 a que pertencem, no 3º ciclo do ensino básico 

ficam numa posição de desvantagem, reprovam comparativamente mais do que o verificado 

para a coorte 98/99 nesse ciclo de estudos, que nesse patamar de ensino já não inclui muitos 

dos estudantes que faziam elevar as taxas de reprovação do 1º e 2º ciclo.  
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Os anos de transição de ciclo, 2º18, 5º e 7º ano, assim como o 9º ano, são momentos 

de maior incidência da retenção, quer para a coorte 98/99, quer para os segmentos TC-D, 

TT-P, TI-P e TI-MA.  

O “efeito de transição” tende a ser explicado pelos seguintes factores: por um lado, o 

desfasamento entre níveis de exigência (ME/MSST, 2004) e entre objectivos associados a 

cada um dos ciclos (Ferreira, 1998), tradições de ensino e lógicas de funcionamento 

distintas; por outro, factores que se prendem com a adaptação dos estudantes às diferentes 

mudanças associadas à transição de ciclo, tais como as mudanças de estabelecimento de 

ensino, de linguagem, de modos de gerir o tempo e o espaço, e a passagem de um regime de 

monodocência para um regime com vários professores (na passagem do 1º para o 2º ciclo) 

(Abrantes, 2005 e 2008).  

Sabe-se que (Abrantes, 2005 e 2008) o efeito dos anos de transição afecta muitos 

alunos e que afecta particularmente aqueles com origens sociais desfavorecidas, existem no 

entanto casos, como os dos TC-A, em que o “efeito transição” parece não operar. Que 

condições têm e tiveram estes alunos de classe popular que outros, como muitos dos que não 

chegaram ao ensino secundário e que não analisamos aqui ou, por exemplo, os delimitados 

no cluster TT-P, não tiveram? 

No que diz respeito às classificações, nos segmentos TT-MA e TC-A, a maioria dos 

estudantes concluiu o 3º ciclo sem nenhuma classificação negativa (95,9% e 95,4%). Nos 

TC-D e TT-P as situações de 2 ou mais negativas, são bem mais frequentes (31,8% e 

31,3%), para além de, como já visto, terem já algumas reprovações (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Número de classificações negativas no final do 3º CEB 

  TC-D TT-P TI-P TI-MA TT-MA TSI-MA TSI-P TC-A Total 
Nenhuma negativa 23,5 25,1 78,2 72,8 95,9 44,5 39,1 95,4 60,4 
1 Negativa 44,7 43,5 19,1 23 3,7 38,1 41,6 4,4 25,8 
2 Negativas 30,2 29,8 2,6 3,7 0,4 16,9 18,8 0,2 13,3 
>=3 Negativas 1,6 1,5 0,2 0,5 0 0,4 0,5 0 0,6 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 Estes dados, como os próximos referentes às classificações, são particularmente 

interessantes para observar as especificidades dos segmentos TI-P, TI-MA, TSI-MA e TSI-

P, que como se viu anteriormente não apresentam uma relação linear entre classificações e 

reprovações. Nos dois primeiros, trajectos de inflexão, apesar de existirem reprovações, a 

média das classificações é igual ou superior a 4 e, como se observa no gráfico, têm uma 

elevada proporção de alunos que concluíram o 3º ciclo sem qualquer classificação negativa 

(78,2% e 72,8%). Nos TSI-MA e TSI-P, trajectos de sucesso intermédio, ainda que não 

                                                        
18 O 2º ano acaba também por corresponder artificialmente a uma transição de ciclo, uma vez que em, termos legais, 
não pode haver retenção no 1º ano escolar (Despacho Normativo nº 1/2005, DR 1ª Série – B - nº 3, de 5 de Janeiro 
de 2005). 
. 
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existam reprovações, a média das classificações é igual ou inferior a 3 e as classificações 

negativas no final do ensino básico são comuns (55,4% e 60,9%), mas menos do que em 

TC-D e TT-P.  

A análise pormenorizada das classificações às disciplinas de português, matemática, 

ciências físico-químicas e línguas estrangeiras (Quadros 7), permite encontrar também 

algumas pistas novas, das quais destacamos apenas as principais do ponto de vista do objecto 

de estudo: 

 

a) Nos trajectos de contratendência ascendente as classificações iguais ou superiores a 

4 predominam, sempre acima dos 75%, em todas as disciplinas, excepto na matemática, em 

que os valores são mais reduzidos (59%). Olhando exclusivamente para as classificações de 

nível 5, estas têm alguma importância (13,9%), mas mais nas disciplinas de língua 

estrangeira (28%) e no domínio das ciências físico-químicas (26,1%). Como é possível 

constatar, os jovens de classes comparativamente mais favorecidas e em trajectos de 

tendenciais, TT-MA apresentam uma vantagem relativa em qualquer uma das disciplinas, 

talvez menos na de ciências físico-químicas, onde a disparidade é sempre menor. Mas essa 

disparidade acentua-se especialmente na disciplina de matemática e a língua estrangeira. 

Poderíamos aqui nos perguntar até que ponto a procura de explicações, especialmente a 

matemática, por parte das famílias mais favorecidas não joga aqui um papel determinante. 

Como várias pesquisas têm revelado (Sá e Antunes, 2007; Costa, Neto-Mendes, Ventura, 

2006; Costa, Neto-Mendes, Ventura e Azevedo, 2007), a procura destes serviços está mais 

associada à busca da excelência escolar, à melhoria de classificações já positivas, do que à 

superação de situações de insucesso. Por outro lado, são os estudantes de famílias mais 

favorecidas que procuram estes serviços.  

 

Quadro 7 – Classificações às disciplinas de português, matemática, 

ciências físico-químicas e línguas estrangeiras no final do 3ºCEB 

   TC-D TT-P TI-P TI-MA TT-MA TSI-MA TSI-P TC-A Total 
<= Nível 2 16,5 19,5 1 0,9 0,2 10,8 13 0,1 8 
Nível 3 66,8 68,9 38,8 27,9 13,1 67,5 70,3 22,6 45 
Nível 4 15,5 11,2 44,1 49,8 44,3 20,8 16,1 49,3 29,7 
Nível 5 1,1 0,4 16,1 21,4 42,5 0,8 0,6 28 17,2 

C
la

ss
ifi

ca
çõ

es
  

a 
 L

ín
gu

a 
Es

tra
ng

ei
ra

 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

           
<= Nível 2 11,7 9,4 0,7 0,5 0,1 7,5 7,8 0,1 5,1 
Nível 3 76 77 32,2 32,6 14,9 76,9 77,4 14,4 49,8 
Nível 4 12,2 13,6 55,8 57,1 49,9 15,6 14,7 59,5 31,3 
Nível 5 0,1 0 11,3 9,8 35,1 0,1 0,1 26,1 13,8 
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Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

           
<= Nível 2 39,9 42,5 2,2 2,6 1 30,8 36,4 1,3 20,7 
Nível 3 54,5 53 42,7 46 31,4 64,5 59,5 39,7 47,8 
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Nível 4 5,6 4,4 48,2 44,3 46 4,7 4 45,1 23,3 

Nível 5 0 0,1 6,9 7 21,6 0 0 13,9 8,3  
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

           
<= Nível 2 7,2 6 0 0,5 0,1 4,7 5,2 0,1 3,2 
Nível 3 84 86,1 39,6 40,8 20,5 83,1 82,8 23,4 56,8 
Nível 4 8,7 7,9 56,7 54,3 58,1 12,2 11,8 61,3 31,9 
Nível 5 0,1 0 3,7 4,4 21,2 0,1 0,1 15,1 8,1 
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Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 Fonte: Estudantes à Entrada do Secundário 07/08 (OTES/GEPE)  

 

b) Nos segmentos TC-D, TT-P, TSI-MA e TSI-P, aqueles com índices de sucesso 

escolar mais reduzidos que o dos segmentos anteriores, as classificações de nível 3 ou 2 a 

qualquer uma das disciplinas estão quase sempre para cima de 80%. Mas as disciplinas de 

português e matemática são aquelas onde as referidas classificações tendem mais 

frequentemente a acontecer, especialmente no caso da última (39,9%, 42,5%, 30,8% e 

36,4%), revelando-se zonas de maior selectividade, ao que não deverá ser alheia a maior 

importância relativa que lhes é legalmente atribuída, face a outras disciplinas, na definição 

formal de sucesso escolar. A impossibilidade de recorrer a explicações, colocará os jovens de 

classes desfavorecidas em situação de desvantagem face àqueles que perante os mesmos 

processos de selectividade, podem accionar mecanismos de compensação e erudição. 

 

c) Nos trajectos de inflexão, TI-P e TI-MA, apesar de no percurso passado existirem 

reprovações, os alunos chegam ao final do ensino básico com classificações bastante 

positivas a qualquer uma das disciplinas, próximas mas relativamente abaixo do encontrado 

para os trajectos de contratendência ascendente e trajectos tendenciais das classes médias 

altas.  

 

6. Diversificação da Oferta Educativa e Trajectos de Inflexão 
Na distribuição dos 8 perfis de trajecto escolar pelas diferentes modalidades de ensino, 

encontramos informação especialmente relevante para o conhecimento dos trajectos de 

inflexão, assim como dos restantes. Os TI-P e TI-MA, o primeiro de classe popular e o 

segundo de origens sociais mais favorecidas, apresentam classificações tendencialmente 

elevadas, mas também alguma vulnerabilidade às reprovações. Partilham também o facto, 

como se constata no quadro abaixo (Quadro 9), de apresentaram uma percentagem 

relativamente alta de estudantes que concluíram o ensino básico no quadro dos cursos de 

educação e formação (35,2% e 23,4%), quando em termos globais a proporção de alunos 

nessas ofertas é bastante inferior (3,7%) 

 

Quadro 9 – Modalidades de ensino e formação frequentadas no ensino 

básico 

 Total TC-D TT-P TI-P TI-MA TT-MA TSI-MA TSI-P TC-A 
Ensino Básico Regular 95,7 91,9 90 63,5 74,9 99,7 99,5 99,9 99,8 
Ensino Básico Recorrente 0,2 0,5 0,7 0,6 1,1 0 0 0 0 
Ensino Artístico 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0,3 0,2 0 0,2 
Curso de Educação e Formação 3,7 7,2 8,9 35,2 23,4 0 0,2 0 0,1 
Curso de Aprendizagem 0,1 0,3 0,4 0,8 0,4 0 0,1 0 0 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Fonte: Estudantes à Entrada do Secundário 07/08 (OTES/GEPE)  

 

Olhando agora para a modalidade de ensino frequentada no 10º ano, 

constatamos que no quadro geral os cursos profissionais representam uma parte não 

menosprezável dos trajectos no 10º ano (28,3%), mas nos trajectos de inflexão 

predominam claramente estas ofertas, mais nos dos alunos de classe popular (73,5%) 

do que nos de classes médias e altas (57,3%) (Quadro 10). Cabe ainda sublinhar que 

quer nos trajectos de contratendência de sentido descendente (55,5%) quer nos 

trajectos tendências das classes populares (62,7%). 

 

Quadro 10 – Modalidades de ensino e formação frequentadas no ensino 

secundário 

 

Fonte: Estudantes à Entrada do Secundário 07/08 (OTES/GEPE)  

 

Estas características apontam para estudantes que tendo encontrado dificuldades 

(indiciadas pelas reprovações no passado) ao longo do seu percurso, ingressaram, por vezes 

ainda no ensino básico como vimos anteriormente, em vias de ensino alternativas ao ensino 

regular. Aliás, estudos como os de Mateus (2002) e Silva (1999), apontam exactamente 

nesse sentido, para além do “efeito classe de origem”, a escolha de vias profissionalizantes 

está em grande medida relacionada com o nível reduzido de sucesso escolar destes estudantes. 

Mas no caso dos trajectos de inflexão, e apesar das retenções no trajecto passado, as 

classificações que apresentam no final do 9º ano são bastante positivas, pelo que se pode 

indagar se a frequência destas modalidades não pode ser um factor da inversão dos percursos 

de insucesso, de mudança acentuada do percurso a partir de determinado momento19. Aliás, 

existem estudos de índole qualitativa e sobre o ensino básico que permitem observar que os 

CEF podem ser uma resposta, se acompanhados por mudanças a diferentes níveis – 

diversificação pedagógica; a abertura à comunidade educativa; organização e lideranças 

escolares; apoio na orientação escolar e de vida; articulação inter-ciclos; estratégias de 

                                                        
19 Numa das questões relativas à ocorrência de mudanças de curso no ensino secundário, 24,6% dos estudantes 
em TI-MA e 19,3% dos TI-P responderam afirmativamente, quando em termos médios essas mudanças cobriam 
apenas 9,2% dos casos. É também verdade que estas situações têm algum peso entre os estudantes em TC-D 
(20,3%) e TT-P (17%). 

 Total TC-D TT-P TI-P TI-MA TT-MA TSI-MA TSI-P TC-A 
C. Científico-Humanísticos 66,1 35,5 27,6 21,8 37,4 93,4 73,5 60,6 82,9 
C. Tecnológicos 5,1 8,3 8,9 4,3 4,5 1,8 5,8 7 2,9 
E. Artístico Especializado 0,3 0,3 0,2 0 0,3 0,4 0,4 0 0,3 
C. Educação e Formação 0,2 0,4 0,7 0,4 0,5 0 0,1 0,1 0 
C. Profissionais 28,3 55,5 62,7 73,5 57,3 4,3 20,2 32,3 13,8 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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composição social das turmas e de definição da respectiva equipa docente e direcção de 

turma (Abrantes 2010a, 2010b, 2011; Veloso et. al, 2010).  

Olhemos agora exclusivamente para o interior dos cursos científico-humanísticos 

(Quadro 11). Os trajectos de contratendência ascendente, têm cerca de três quartos dos seus 

alunos nos cursos de ciências e tecnologias (73,6%). Nos restantes segmentos, embora esse 

curso tenha um peso substancial (sempre igual ou acima de 40%), o de Línguas e 

Humanidades é bastante procurado nos TT-P (44,9%), TC-D (37,6%), TSI-P (32,3%,), TI-

P (31,5%), TI-MA (26,3%) e TSI-MA (25,3%).  

 

No ensino profissional a análise dos cursos é bem mais complexa, dada a diversidade 

de ofertas. Assim, optou-se por analisar as áreas de estudo dessa modalidade, uma variável 

mais agregada dos cursos, que ainda assim, nos forneceu resultados interessantes (Quadro 

12).  
 

Quadro 12 – Área de estudo do curso profissional frequentado no ensino secundário 

Fonte: Estudantes à Entrada do Secundário 07/08 (OTES/GEPE)  

 

Em termos globais, são os cursos nas áreas de informática (21,9%), ciências 

empresariais (20,1%), engenharias e técnicas afins (15,8%) e serviços sociais (13,5%) que 

maior procura apresentam. Não se pode dizer que existam perfis de trajecto muito mais 

concentrados que outros em determinadas áreas de estudo, mas não deixa de ser relevante 

que enquanto os estudantes de classes médias e altas (TC-D, TI-MA, TT-MA e TSI-MA) 

tendem, mais que os alunos de classe popular (TT-P, TI-P, TSI-P e TC-A), a procurar as 

artes e a informática, os últimos procuram mais que os primeiros os cursos na área das 

ciências empresariais e dos serviços sociais. 

Quadro 11 – Cursos científico-humanísticos frequentados no ensino secundário 

 Total TC-D TT-P TI-P TI-MA TT-MA TSI-MA TSI-P TC-A 
Artes Visuais 6,9 11 10,1 9,9 10,6 5,4 8,3 7,7 3,7 
Ciências e Tecnologias 64,6 43,7 39,5 53,2 56,5 75,3 56,8 54,7 73,6 
Ciências Socioeconómicas 7,4 7,7 5,5 5,4 7,6 7,6 8,5 5,4 6,7 
Línguas e Humanidades 21,1 37,6 44,9 31,5 25,3 11,8 26,3 32,3 16,1 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: Estudantes à Entrada do Secundário 07/08 (OTES/GEPE)  

  TC-D TT-P TI-P TI-MA TT-MA TSI-MA TSI-P TC-A Total 
Informática 21,6 18,8 21,9 24,3 29,4 25,3 19,8 20,5 21,9 
Ciências empresariais 19,5 20,8 19 19,5 15,4 18,7 23,6 27,2 20,1 
Engenharias e técnicas afins 16,7 15,7 16,8 15,2 17,9 14,2 15,3 13,4 15,8 
Serviços sociais 12,7 18,1 14,2 8,3 8,5 11,2 16 12,2 13,5 
Serviços pessoais 9,6 9,3 13,1 11 7,7 9,1 10 10,6 9,7 
Artes 10,3 6,7 7,5 10,6 16,2 11,7 7,4 8,3 9,5 
Outras áreas de estudo 9,4 10,5 7,6 11,1 5 9,9 8 8 9,5 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Os estudantes de classes popular que não apresentam trajectos de excelência, TT-P, 

TI-P e TSI-P, procuram mais que os restantes, os cursos na área dos serviços sociais 

(18,1%, 14,2% e 16%).  

 

Notas Finais 
O texto que aqui se apresentou é um resultado provisório de uma pesquisa ainda em 

andamento, que irá dedicar-se não só à continuação da análise estatística dos dados do 

OTES/GEPE, como ao desenvolvimento de alguns estudos de caso.  

No que diz respeito à análise estatística, é necessário abordar ainda, e com detalhe, 

especificidades das origens sociais dos jovens em trajectos de contratendência ascendente, 

assim como, das trajectórias sociais das suas famílias, seguindo-se para isso várias das pistas 

levantadas na literatura sobre trajectos de contratendência ascendente. 

Quanto ao “efeito escola”, ter-se-á ainda que construir uma base de dados em que a 

unidade de análise é o estabelecimento de ensino, podendo-se nesse processo procurar pistas 

analíticas em alguns textos recentes que estudam a relação entre esse efeito e os resultados 

escolares (Abrantes, 2010a; Abrantes, 2010b; Abrantes et. al, 2011; Veloso et al., 2010). 

Os dados analisados, assim como a literatura mobilizada, forneceram algumas pistas, 

ainda que embrionárias e parcelares, para a explicação dos trajectos de contratendência de 

sentido ascendente e, também, do sucesso escolar em sentido geral: 

 

1) A “energia escolar” das raparigas: Os trajectos de contratendência 

ascendente parecem estar particularmente ligados ao fenómeno mais geral da maior 

longevidade e sucesso escolar das raparigas; 

2) A importância do 1º ciclo: A precocidade das reprovações (2º, 4º e 5º ano) 

continua a ser um sintoma de trajectos escolares de menor sucesso e, a ausência 

destas, uma característica dos trajectos de maior excelência. Interessa assim 

aprofundar ao nível da futura pesquisa qualitativa, a forma como se desenrolou esta 

etapa entre os estudantes em trajectos de contratendência de sentido ascendente e 

aqueles também de classe popular, mas com trajectos menos integrados. 

3) Os anos de transição: Apesar de termos analisado este indicador sobretudo 

pela óptica do insucesso, podemos retirar pistas importantes para a explicação dos 

trajectos de contratendência ascendente a explorar nos estudos de caso. Será de se 

perguntar que condições encontraram esses estudantes no 2º, 4º, 5º, 7º e 9º, que os 

restantes estudantes das classes populares não encontraram. 

4) Matemática e português: Ambas as disciplinas revelaram-se particularmente 

selectivas, no que diz respeito aos resultados escolares, especialmente a Matemática, 

em que a percentagem de alunos com classificações negativas é de longe a maior. Ao 

nível dos estudos de caso será importante abordar esta questão, perceber a 

experiência escolar dos alunos em trajectos de contratendência ascendente nessas 
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disciplinas. Uma componente a ter em atenção prende-se com a frequência ou não 

de explicações, que como vários estudos têm mostrado é uma prática bastante 

associada à procura de sucesso e excelência na disciplina de matemática. 

5) Cursos de Ciências e Tecnologias e Cursos de Línguas e Humanidades: Estas 

vias de ensino geral, albergam a grande maioria dos estudantes no ensino secundário, 

mas os cursos de Línguas e Humanidades concentram mais que os de ciências e 

tecnologias, os estudantes de origens sociais mais desfavorecidas e com trajectos 

mais acidentados. Esta diferença deverá ser analisada de forma mais aprofundada, 

estabelecendo-se, por exemplo, a ponte com os resultados à disciplina de 

matemática, por um lado, e, por outro, com o desigual valor social dos dois cursos. 

6) Vias gerais e vias profissionalizantes: Os trajectos de contratendência 

ascendente fazem-se fundamentalmente pelas vias escolares orientadas para o 

ensino superior. Poder-se-ia esperar que estes estudantes procurassem mais as vias 

profissionalizantes, mas não é o caso, apresentam trajectos aparentemente 

semelhantes aos dos estudantes das classes médias e altas.  

7) Inflexão, Sucesso Intermédio e Contratendência: O ensino profissional é 

muito mais uma aposta dos trajectos de inflexão e essa reorientação da carreira 

escolar parece associada com uma melhoria dos resultados escolares. Assim, será 

necessário nos passos seguintes da pesquisa discutir e perceber em que medida os 

percursos de inflexão das classes populares (TI-P) são ou não um sub-tipo de 

trajectos de contratendência ascendente. O mesmo problema coloca-se nos casos de 

estudantes de classe popular em trajectos de sucesso intermédio. Tratando-se de 

estudantes que chegaram ao ensino secundário, obtendo classificações médias e sem 

ter sofrido reprovações, não deverão ser também considerados trajectos de 

contratendência ascendente?  
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Narrativas de transição de jovens de meios populares: das 
derivas na escola regular à reconstrução da relação com o saber 

no sistema de aprendizagem 
 

Maria Sidalina (ISSSP) 

 

Resumo 

Enfatizando a dinâmica dos percursos de transição procuramos perceber a 

diversidade de elementos que influenciam modalidades de percursos 

heterogéneos em jovens que realizaram cursos de formação profissional do 

sistema de aprendizagem. 

Estes são percursos escolares, de formação, de inserção profissional e de 

emprego que se entrecruzam na sucessão do tempo de transição e que são 

analisados procurando articular dois aspectos essenciais do processo 

biográfico: a “trajectória subjectiva” e a “trajectória objectiva”. Só este 

cruzamento em termos de análise permite apreender identidades sociais como 

processos simultaneamente biográficos e institucionais. Foi fundamental 

conhecer a sucessão das situações ocupadas por cada um dos jovens em 

diferentes esferas da sua vida para compreendemos a história das diversas 

configurações que estrutura a articulação entre essas esferas. Essa história 

coloca em jogo dois níveis da realidade: o dos factos objectivos e o das 

percepções, representações e interpretações subjectivas e das suas 

transformações no encadeamento do percurso.  

As histórias de transição revelam a “remobilização” dos jovens para a 

formação, enquanto sistema baseado na aprendizagem para o trabalho. Para 

a maioria destes jovens a orientação para a aprendizagem foi o momento 

último de uma queda, de “um insucesso” na escola regular, mas também o 

primeiro passo de uma subida no sistema de aprendizagem que lhes 

proporcionou a reconstrução da relação com o saber que sustenta a 

(re)construção identitária. A análise das suas trajectórias escolares permite-nos 

perceber que essa queda na escola regular toma formas de deriva lenta, mais 

rápida ou no seguimento de acontecimentos escolares traumatizantes. 

 

 

Introdução 

Privilegiamos o estudo de percursos de transição de jovens que realizaram cursos de 

formação profissional alternativos à oferta da escola regular, para discutirmos a influência de 

um dispositivo de transição na resignificação da relação dos jovens com o saber, com o 
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trabalho e na reconstrução identitária. Tanto mais que falamos de joven<s que 

maioritariamente vivenciaram na escola regular percursos onde era notória uma relação 

negativa com o saber escolar.  

Estudar os processos de construção dos percursos de transição, privilegiando a análise 

das passagens entre a escola regular e o mundo do trabalho, é tentar expressar as grandes 

transformações que se verificam nas sociedades actuais e que conduzem os jovens a processos 

de transição complexos, articulados em etapas e raramente lineares. Essas mudanças nos 

mecanismos de entrada na vida adulta, embora não deixem de incidir sobre o eixo de passagem 

da família de origem à nova família, incidem de modo particular no eixo escola-formação-

emprego, estando expressas por uma dilatação temporal da entrada no mundo do trabalho: o 

diferimento do acesso a empregos estáveis, a subida da precariedade do emprego, o 

alongamento da escolaridade. Nesse período de transição há uma alternância entre situações 

de trabalho, de procura de emprego, de duplo emprego, ocupação de postos de trabalho com 

situações contratuais diversas, entrecruzados com períodos de espera e com situações de 

ocupação ocasional e de desemprego. São também muitos os jovens que saem da escola e que 

vão trabalhar e que mais tarde retomam os estudos, podendo ou não continuar a trabalhar.  

Temos que juntar a esta situação, o facto dos jovens estarem crescentemente 

implicados em dispositivos de inserção criados pelo Estado20 no domínio da formação como 

sistemas alternativos e complementares ao educativo.  

Afastando-nos de um olhar presidido pelo fatalismo da exclusão social, pensamos que 

o conhecimento de outros destinos possíveis para os jovens que estabeleceram com o saber 

escolar uma relação negativa e o conhecimento da influência dos dispositivos de transição 

na construção desses destinos, é uma questão com actualidade e com interesse, não só no 

âmbito do debate académico, mas também do debate político.  

 

 

Conhecer os percursos de transição: a articulação da “trajectória 

objectiva” e a da “trajectória subjectiva” 

Elegemos o conhecimento da heterogeneidade de caminhos de transição: as 

passagens, as derivas, as paragens entre escola-formação-trabalho num tempo caracterizado 

pelo risco e pela incerteza e pela desinstitucionalização progressiva das transições dos 

jovens para a vida adulta. Procuramos perceber a diversidade de elementos que influenciam 

modalidades de percursos de transição heterogéneos em jovens de meios populares. Estes 

são percursos escolares, de desenvolvimento vocacional, de formação, de inserção 

profissional e de emprego que se entrecruzam na sucessão do tempo de transição e que são 

analisados procurando articular dois aspectos essenciais do processo biográfico: a 

                                                        
20 Olhando para a sociedade portuguesa, o Programa Novas Oportunidades coloca hoje com maior actualidade 
uma diversidade de percursos de educação/formação dirigidos a esses jovens que abandonaram a escola 
precocemente com baixos títulos escolares. 
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“trajectória objectiva” e a “trajectória subjectiva”. A “trajectória objectiva” é definida 

como a sequência das posições sociais ocupadas durante o período de transição e durante a 

vida. As trajectórias dos jovens são assim olhadas como uma “sequência de posições 

objectivas” nos campos da educação, formação, do trabalho ou emprego e nos contextos 

sociais de vida, dando-se importância às categorias institucionais. A “trajectória subjectiva” 

remete para as interpretações e os sentidos atribuídos pelos jovens aos seus percursos e onde 

esses sentidos radicam. Ela será expressa em relatos biográficos, por meio de categorias 

inerentes que remetem para “mundos sociais” e poderá ser condensável em formas 

identitárias heterogéneas. As trajectórias dos jovens podem, assim, ser olhadas 

subjectivamente, como uma “história pessoal”, cujo relato actualiza visões de si e do 

mundo.  

Só este cruzamento em termos de análise nos permitirá apreender identidades sociais 

como processos simultaneamente biográficos e institucionais. Para conhecer a identidade 

dos jovens é necessário combinar a “identidade pessoal” e a “identificação social”: 

compreender a “identificação social” remetendo para quadros sociais de identificação que 

envolvem as categorias utilizadas para os identificar num dado espaço social - “identidade 

para outrem”; compreender as diversas maneiras pelas quais os jovens tentam dar conta das 

suas trajectórias (escolares, de formação, profissionais, familiares) por meio de uma 

“história”, justificando a sua posição num dado momento e antecipando os seus possíveis 

futuros - “identidade para si”. 

Para elucidar a dinâmica social desses percursos temos de correlacionar análises 

objectivantes dos “movimentos de mobilidade” com análises compreensivas dos “discursos 

biográficos” que são ao mesmo tempo expressões pessoais de mundos vividos, espaços de 

referência e temporalidades subjectivas – as formas identitárias. Procuraremos integrar as 

relações entre a imposição das categorizações institucionais, dos contextos de vida e a 

subjectividade dos “relatos” para complementar a análise “objectivista” das trajectórias com 

o sentido subjectivo que os indivíduos atribuem ao seu próprio percurso. 

Reagrupando a multiplicidade dos percursos demarcados a partir da relação entre as 

posições sucessivas ocupadas pelos jovens que concluíram cursos de formação profissional 

num período de diversos anos consecutivos compreendidos entre a saída da escola regular e a 

inserção profissional, distinguindo etapas de emprego, de desemprego, de formação, de 

retorno aos estudos e de inactividade, construímos um pequeno número de “perfis de 

trajectórias” que reuniram os itinerários considerados semelhantes. 

A partir dos materiais biográficos conhecemos a lógica reconstruída pelos jovens para 

dar conta dos acontecimentos significativos nos seus percursos, transformados em enredo 

pelas entrevistas biográficas. Tal foi feito a partir de um corpus de relatos de inserção e dos 

esquemas construídos a partir deles e que permitiram delimitar, de maneira indutiva, tipos de 

argumentação, disposições típicas, configurações significativas de categorias que chamámos 

formas identitárias.  
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Este trabalho pretendeu reconstruir perfis de percursos para os aproximar das 

categorias consideradas como mais ou menos “objectivas” e também interpretar relatos 

biográficos de maneira mais compreensiva, recorrendo a categorias mais “subjectivas”. Pode 

dizer-se que a combinação dos inquéritos de caminho com as entrevistas biográficas nos 

permitiu estabelecer relações entre processos estruturais de determinação social e esquemas 

discursivos e relatos biográficos. 

 

Os caminhos da transição da escola ao mundo do trabalho em jovens de 

meios populares  

Atendendo às propostas da perspectiva do curso de vida, mais do que ter informação 

sobre o conjunto dos jovens em termos da transição, e alertados por Canals para o facto da 

análise dos inquéritos de caminho colocar como dificuldade a redução da diversidade do real 

com vista à sua análise (1998: 89), interessou-nos desenhar o percurso biográfico de cada 

jovem no eixo escola-formação-trabalho e fazê-lo em interacção com as passagens 

inerentes ao eixo familiar. Pois, na análise dos caminhos seguidos, a questão central é a da 

passagem de um estatuto a outro e a transformação dos estatutos ocupados no curso da 

transição. 

Um primeiro nível de diferenciação dos percursos biográficos tomando como eixo de 

análise o percurso de formação em articulação com o percurso de inserção profissional, 

realça diversas condições perante o trabalho de jovens que designamos como trabalhadores-

estudantes e como trabalhadores: os trabalhadores-estudantes exercendo todos a sua 

actividade profissional por conta de outrem e com um contracto de efectivos, associaram à 

trajectória de inserção profissional, percursos de formação pelo retorno à escola regular, 

sendo diversos os níveis aí frequentados ou os diplomas por eles já obtidos;21 os agora 

trabalhadores que numa fase inicial como estudantes prosseguiram a formação pela 

realização de cursos de qualificação profissional de nível III (com certificação escolar de 12º 

ano) e de nível IV; os trabalhadores que após a conclusão da formação se inseriram no 

mundo do trabalho, não realizando nenhuma formação que lhes conferisse um diploma de 

certificação escolar ou de qualificação profissional, tendo, contudo, a grande maioria, 

realizado pequenos cursos de formação a partir de necessidades identificadas pelo exercício 

da sua actividade profissional. 

Para evidenciar a heterogeneidade dos percursos numa lógica de reforço da análise 

longitudinal, ainda neste eixo escola-formação trabalho, podemos distinguir entre os jovens 

que após a saída da escola regular trabalharam antes da entrada para a formação e aqueles 

que iniciaram a sua actividade profissional apenas depois de concluída a formação no 

sistema de aprendizagem.  

                                                        
21 Um dos jovens frequenta o 12º ano numa escola secundária, dois jovens frequentam o bacharelato em 
Contabilidade -, sendo que um deles frequenta o 4º ano da licenciatura em Gestão no ISVouga e o outro o 5º ano 
da licenciatura em gestão no ISPAB -, uma jovem frequenta o 3º ano da licenciatura em Arqueologia na FLUP. 
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A heterogeneidade dos percursos de transição é visível se atendermos ao facto dos 

jovens trabalhadores-estudantes e dos apenas trabalhadores terem uma situação diferente em 

termos de trajectórias de inserção profissional. O exercício actual da profissão é feito em 

diferentes situações: o trabalho por conta própria e a existência de patrões, o emprego 

estável com contracto de duração indeterminada e o emprego precário com contracto de 

duração determinada. A diferenciação surge ainda considerando a atitude dos jovens 

trabalhadores face à procura ou não de novo emprego, o que, em caso afirmativo, pode 

traduzir uma insatisfação com o emprego actual ou pode tratar-se de uma mobilização por 

uma “lógica de nível” para aceder a empregos mais valorizados na hierarquia social, numa 

perspectiva de promoção social. Também diferenciamos os jovens relativamente ao 

número de empregos e aos períodos de desemprego que estão entrecruzados nas suas 

trajectórias de inserção profissional. 

Para dar conta das modalidades de transição constituiu-se uma tipologia expressa num 

esquema que toma como elemento principal o entrecruzamento dos diferentes percursos, 

nas esferas da formação e do trabalho e na esfera familiar doméstica. Distinguem-se os 

percursos que priorizaram a vida laboral em relação à continuação da formação e os que 

associam ao trabalho também a formação. Nestes dois grandes grupos distinguem-se ainda 

diferentes sub-grupos, pelas diferentes situações vividas em termos de formação e de 

trabalho. Acresce ainda referir que os seus percursos divergem também na esfera da vida 

familiar, tendo alguns jovens combinado as diversas dimensões da passagem para a vida 

adulta, iniciando a sua vida conjugal possibilitada pelo acesso ao emprego, sendo que, em 

outras situações, pode falar-se de um “sacrifício” ou de uma recusa da vida conjugal em 

detrimento da estabilidade profissional. 

Encontramos então percursos em que é notória a sequencialidade entre uma etapa 

escolar, uma etapa de formação profissional e uma etapa de inserção profissional, 

acompanhadas no eixo da vida familiar por uma transição da família de origem para uma 

nova família. 

 

Caminhos de transição para a vida adulta 

Eixo escola-formação-emprego 
    Percurso escolar 

/-------------------------- 

   Percurso de formação 

   -------------------------- 

      Percurso profissional 

      ----------------------------------------------------/ 

Eixo da vida familiar – passagem entre família de origem e constituição de uma nova família 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------/ 

 

Esses percursos podem ainda divergir pela existência de experiências de trabalho 

entre a saída da escola regular e a entrada na formação profissional. 
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Eixo escola-formação-emprego 
    Percurso escolar 

/------------------- 

    Percurso de formação 

       ---------------------- 

   Percurso profissional 

     --------------    -------------------------------------------/ 

Eixo da vida familiar – passagem entre família de origem e constituição de nova família 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------/ 

 

A heterogeneidade desses percursos pode existir também pela permanência dos 

jovens na família de origem. 
 

 

 

 

Eixo escola-formação-emprego 
    Percurso escolar 

/-------------------      

    Percurso de formação 

       ---------------------- 

   Percurso profissional 

     --------------    -------------------------------------------/ 

Eixo da vida familiar – permanência na família de origem 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------/ 

 

Nos percursos dos jovens das classes populares encontramos no eixo escola-

formação-trabalho, percursos em que é claro, paralelamente à entrada e permanência no 

mercado de trabalho, um retorno à escola regular ou a continuação da formação para níveis 

mais elevados de qualificação e de certificação escolar, acompanhado pela transição entre a 

família de origem e a constituição de nova família. 
 

Eixo escola-formação-emprego 
    Percurso escolar 

/-------------------                                                                           ------------------------------------------/  

   

    Percurso de formação 

       ----------------------------- 

   Percurso profissional 

     --------------             ------------------------------------/ 

Eixo da vida familiar - passagem entre família de origem e constituição de nova família 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------/ 
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Os percursos de alguns jovens, se associam nos seus percursos a entrada no mundo 

do trabalho e a continuação da formação, ela pode não ser acompanhada de uma passagem 

da família de origem para a nova família. 

 

Eixo escola-formação-emprego 
    Percurso escolar 

/-------------------                                                                           ------------------------------------------/  

   

    Percurso de formação 

       ----------------------------- 

   Percurso profissional 

     --------------             ------------------------------------/ 

Eixo da vida familiar – permanência na família de origem 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------/ 

 

Os percursos destes jovens que associam a entrada no mundo do trabalho e a 

continuação da formação podem, ainda, no domínio da vida familiar, estarem 

caracterizados por um retorno à família de origem. 

 
Eixo escola-formação-emprego 

    Percurso escolar 

/-------------------                                                                           ------------------------------------------/  

   

    Percurso de formação 

       ----------------------------- 

   Percurso profissional 

     --------------             ------------------------------------/ 

Eixo da vida familiar– retorno à família de origem após uma situação de divórcio 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------/ 

 

Embora esta tipologia nos permita perceber a heterogeneidade existente nos 

percursos, ela não esgota a diversidade de modalidades de transição e não permite entender e 

restituir a singularidade de cada percurso de transição.22 Esta caracterização mais objectiva 

dos itinerários atenta às diferentes etapas e acontecimentos mais “objectivados” da vida dos 

jovens, levou-nos a propor a realização de uma análise da informação que atenda à 

singularidade de cada história de transição. Numa perspectiva de compreensão dos 

processos, privilegiou-se a reconstrução que esses jovens fazem dos seus percursos a partir 

                                                        
22Uma análise atenta à diversidade, mesmo que neste primeiro nível eleja apenas uma análise mais “estatutária,” 
permitiria ver que os jovens que à partida seriam identificados como pertencentes a uma categoria homogénea, 
podem ter iniciado a sua trajectória profissional com uma idade diferente, podem ter tido níveis diversos de 
escolaridade antes da realização da formação, podem ter tido um diferente número de empregos, terem estado 
numa situação contratual diversa, terem estado empregados e terem pretendido ou não mudar de emprego, podem 
estar ou já ter estado a exercer uma actividade profissional que considerem estar ou não de acordo com a 
formação realizada, podem ter um número de anos de experiência de trabalho diferente e podem ter tido uma 
trajectória profissional com períodos de desemprego ou com uma actividade contínua, alternando ou não 
períodos de trabalho com períodos de desemprego. 
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das significações que utilizam para justificar os caminhos seguidos na escola, na formação e 

no trabalho, percebendo o sentido por eles atribuído aos seus percursos a partir das suas 

narrativas de vida sobre este período de transição. Nesta comunicação detemo-nos apenas 

na compreensão da primeira passagem dos jovens da escola regular para o curso de 

formação profissional, identificando esse acontecimento e a forma como os jovens lhe 

atribuem significado. 

 

Das derivas na escola regular à reconstrução da relação com o saber no 

sistema de aprendizagem 

 

A relação negativa com o saber escolar 

É enunciado por todos os jovens entrevistados o peso de uma relação negativa com o 

saber escolar construída na escola regular, mesmo por aqueles que frequentam o sistema de 

aprendizagem numa lógica de nível associada ou não à lógica de ofício e que voltam à escola 

regular reconstruindo a sua relação com o saber escolar. 

Parece que o “amor pelo ofício” aumenta na proporção inversa “do desamor pela 

escola.” Estes jovens da sua passagem pela escola regular trouxeram uma relação muito 

negativa com o saber escolar que os orienta para o sistema de aprendizagem. E apesar deste 

sistema também ser escola, ela ganha um sentido através da aprendizagem, do qual é vazia 

no ensino regular. A identidade dos jovens que frequentam o sistema de aprendizagem, pelo 

menos na fase de orientação para esta formação, constrói-se em muito contra a escola 

regular anteriormente frequentada e contra o saber escolar que ela propõe, pois esta era a 

sua única experiência como alunos. 

Poderíamos até dizer que, parafraseando Charlot (1999), nestes jovens se verifica 

uma “não entrada verdadeiramente na escola,” considerando que, de certa maneira, eles não 

entraram na lógica escolar, quer seja a do saber ou a da instituição. 

É assim que o discurso sobre a orientação para a aprendizagem dos jovens se organiza 

na base das dificuldades sentidas na escola, ilustradas com as reprovações e com os maus 

resultados escolares e/ou com uma relação negativa com o saber escolar. 

 

Derivas na trajectória escolar 

As trajectórias escolares na escola regular destes jovens testemunham um número 

elevado de jovens que reprova (16 jovens em 20).23 É predominantemente uma relação 

negativa com o saber-objecto que é invocada quando justificaram a entrada no centro de 

formação profissional. 

                                                        
23 Podemos construir relativamente às trajectórias na escola regular diferentes figuras dos percursos de 
escolaridade. Convém salientar que temos quatro jovens que não reprovaram na escola regular nessa primeira 
etapa de passagem pela escola regular e que seguem apenas até ao 6º ano de escolaridade que era a escolaridade 
obrigatória da altura. Apesar de não terem reprovado vão expressando uma relação negativa com o saber escolar. 
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Para a maioria destes jovens a orientação para a aprendizagem é o momento último 

de uma queda, de “um insucesso” na escola regular, mas também o primeiro passo de uma 

subida no sistema de aprendizagem que é um espaço que proporciona a reconstrução da 

relação com o saber e também com o saber-objecto.24 

A análise das trajectórias escolares destes jovens permite-nos perceber que a queda na 

escola, nos termos de Charlot (1999), toma formas diversas: deriva lenta, mais rápida ou no 

seguimento de acontecimentos escolares traumatizantes. Se seis dos jovens reprovaram e 

saíram da escola regular com a escolaridade de 6 anos, três começaram a reprovar já na 

escola primária, e dois reprovam sobretudo quando transitam para o “ciclo preparatório.” 

Percebemos que a passagem da escola primária para a escola preparatória acentua esta 

“deriva.” Com efeito, alguns construíram uma relação positiva com o saber na escola 

primária e foram aí considerados bons alunos. Com a passagem para o ciclo preparatório 

acentua-se o carácter abstracto do ensino e eles desligam-se, reprovam e seguem formações 

alternativas.25  

Outros dizem que as rupturas com a escola regular decorrem do comportamento de 

um professor e que os conduz à saída da escola e mais tarde à entrada no sistema de 

aprendizagem. Terminar a sua passagem pela escola quando cumprem seis anos de 

escolaridade também está relacionado com o facto de frequentarem o ciclo preparatório em 

regime de tele-escola. Dos cinco jovens que passaram pela tele-escola, apenas um continuou 

para além do 6º ano. Relacionada com o facto da escola não lhes interessar, a entrada na 

adolescência e a importância que nessa fase da vida os jovens atribuem aos companheiros, 

contribui para a sua deriva da escola regular. Divertir-se com os colegas leva os jovens a 

“uma queda em espiral” (Charlot, 1999). 

 

                                                        
24 Aprender para além de ser a “apropriação de um saber considerado objecto, é também aprender a fazer, entrar 
em formas de dispositivos relacionais, é observar e reflectir”. O modelo epistémico, segundo Charlot (1997, 
1998, 2001), distingue diferentes figuras do aprender. Uma primeira figura do “aprender é apropriar-se de um 
saber considerado como objecto, sem referência às situações e actividades através das quais o objecto é 
constituído.” Aprender é também fazer, ser capaz de matrizar uma operação ou um conjunto de operações. Estas 
operações podem ser feitas sobre um objecto material que utilizamos e que transformamos ou ser uma operação 
simbólica. O que é aprendido não é um objecto enunciável, mas um acto ou conjunto de actos. Aprender é entrar 
em formas de dispositivos relacionais (esta figura é parente da figura do aprender a fazer. Aprender nos dois 
casos é passar da não matrização à matrização e não apropriar um saber) e, assim, tornar-se capaz de matrizar os 
seus comportamentos e as formas de subjectividade nas relações com os outros e também consigo mesmo. Esta 
figura do aprender integra as aprendizagens relacionais e afectivas e as aprendizagens ligadas ao 
desenvolvimento pessoal – aprende-se comportamentos ou formas de subjectividade (sentimentos) e esta 
aprendizagem implica distanciação-regulação e é acompanhada de reflexividade. Aprender é, ainda, observar e 
reflectir, colocar em relação os factos e os princípios e, assim, dotar-se de um conjunto de referências que 
permitem interpretar a vida e a minha vida, compreender as pessoas e conhecer-se a si próprio. (Os princípios 
são inculcados ou induzidos a partir da experiência e só funcionam como referências se encontrarem um referente 
na vida: um facto, um acontecimento, uma experiência vivida. Fala-se de regas construídas por indução (a partir 
das experiências dos outros e de si mesmo) e princípios recebidos por inculcação de saberes (sobre a evolução 
do desemprego, a fome, a guerra), por factos antropológicos e pelas forças que regem o mundo). Este aprender 
implica distanciação e uma forte reflexividade (Charlot, 1999: 104 a 114). 
25 É também uma etapa da formação marcada pela passagem de um professor e de uma só sala de aula a uma 
pluralidade de professores e de salas que mostram as diferenças institucionais entre estes dois tipos de escolas: 
a escola primária e o ciclo preparatório. 
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 Um percurso de deriva mais acentuado a partir da entrada no secundário 

unificado 

Outros estavam já no secundário (4 no 7º, 4 no 8º e 3 no 9º ano do secundário 

unificado) e embora as reprovações façam parte da sua trajectória escolar desde a escola 

primária e do ensino preparatório (4), é essencialmente a partir do 7º e do 8º anos (7) que 

elas aumentam. Nesta fase, os maus resultados escolares dos jovens acentuam a sua rejeição 

pela escola e os conflitos com os professores tornam os companheiros cada vez mais 

necessários.  

Dos jovens entrevistados que começam a reprovar a partir da entrada no ensino 

secundário unificado, nove falam de más companhias. Estão nesta situação tanto os dos 

cursos do terciário como os dos cursos da indústria. Para Charlot, no curso desta deriva há 

uma luta de influências entre a escola e os companheiros. A escola não é interessante, 

enquanto os companheiros são apaixonantes. A escola devora o tempo e eles escolhem 

entre ouvir os professores ou delirar com os companheiros, fechar-se para fazer os deveres 

ou lições ou sair com os amigos (1999: 159).  

Alguns resistem às exigências escolares por inércia, por delírio, revolta, é necessário 

escolher o seu campo – a escola ou os companheiros. O “conformista” é o que escolheu o 

campo da escola, contra o campo dos companheiros escolhido pelos “resistentes” na escola. 

A abordagem de Willis (1978) é um exemplo desta relação com a escola regular ao falar-nos 

da cultura anti-escolar. Segundo nos diz, os jovens das classes populares26 vivem a escola 

como uma prisão e fazem a resistência inseridos no grupo informal, o grupo dos rapazes. 

Também para Charlot (1999) e Moreau (2003), a cultura anti-escola tem o seu terreno de 

cultivo no grupo informal de amigos. Este é o núcleo fundamental da resistência, regido por 

normas bem opostas às normas estabelecidas na escola e que está fortemente caracterizado 

pela oposição à autoridade do professor, desprestigiando e ridicularizando a sua autoridade 

mediante a chacota, tendo por objectivo nada fazer. 

É a partir da relação negativa que estes jovens desenvolveram com o saber escolar, de 

que são expressão as relações conflituosas entre professores e alunos e a perturbação do 

ambiente da aula, que a resistência à escola regular pode ser entendida como “uma zona 

onde se fazem as tentativas “criativas” para desenvolver e entender uma cultura “informal” 

e onde se elaboram e difundem as estratégias que tomam o controle de um espaço simbólico 

e real em detrimento da autoridade oficial” (Willis, 1978). A resistência é a expressão da sua 

liberdade e de uma espécie particular de poder sobre o mundo. Em análise posterior, Giddens 

mostra como Willis abordou os rapazes como actores que sabem muito, de maneira 

discursiva e tácita, do ambiente escolar em que se encontram. Em seu entender, a cultura 

jocosa dos rapazes mostra um entendimento muito complexo da base da autoridade do 

professor e uma oposição expressa como um processo contínuo perante o que esperam e 

                                                        
26 Willis investiga um grupo informal de jovens britânicos de origem operária de uma escola de uma área pobre 
de Birmingham. 
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mandam os professores. Considera que eles actuam assim porque sabem muito da escola e 

dos outros contextos em que se movem e considera que os níveis de consciência tanto 

discursiva como prática dos rapazes são maiores que os dos conformistas (1984: 315-326). 

Também estes jovens encontram em si (na sua trajectória de vida que é também a sua 

passagem pela escola regular) e na herança que lhes foi transmitida nas famílias, os recursos, 

quer em termos de imagem de si quer em termos de exigências, que lhes permitiram sair 

desta situação negativa que vivenciam na escola regular. A formação só constituiu para eles 

uma saída porque herdaram disposições da família, e também do contexto social local e da 

sua passagem pela escola, e que foram centrais para a remobilização para a nova escola e 

para a reconstrução da relação com o saber. Estes jovens que na escola regular tinham 

determinadas características que os assemelhava aos “rapazes” identificados por Willis, 

“não entraram no mundo da fábrica nem acederam imediatamente a determinados postos de 

trabalho não qualificados e mal remunerados,” entram numa formação em alternância que 

lhes permite aumentar os níveis de qualificação profissional e de certificação escolar e 

reconstruírem-se identitariamente.  

O seu discurso sobre a orientação para o sistema de aprendizagem é argumentado 

como expressão de uma relação negativa com a teoria, por eles considerada como inútil, e 

de maneira extensiva de uma relação negativa com a escola e de um sentimento de recusa 

dessa instituição. 

Se é certo que os jovens reconstroem a sua relação com o saber a partir da formação 

profissional, em alguns casos até mesmo com o saber escolar (consequência à partida por 

nós não esperada), não podemos esquecer que à saída da escola alguns deles procuram como 

“destino profissional a cultura de atelier," em oposição à vida naquela instituição. 

Na adesão dos jovens ao sistema de aprendizagem e numa fase inicial desta 

experiência de formação, concordamos com Moreau (2003) e Charlot (1999) quando citam 

Hoggart e “o anti-intelectualismo popular27 que se expressa no desamor pela escola e na 

depreciação da teoria em proveito da prática.” Trata-se do primado do trabalho concreto e 

da correlativa rejeição pelos jovens da escola regular e do saber-objecto que ela privilegia. 

No entender de Moreau, esta adesão à aprendizagem, manifesta claramente a 

persistência de um “ethos popular,” em virtude do qual os jovens deixam a escola por “um 

desencantamento escolar que os conduz a construírem uma relação positiva com a 

aprendizagem,” espaço de reabilitação de si que foi impossível no seio do sistema escolar 

(2003: 5).  

A esta análise que enfatiza a herança cultural dos jovens e que destaca o valor do 

trabalho como fundamental, acrescentamos também as disposições apropriadas pelos jovens 

                                                        
27 Como refere Moreau, trata-se de uma relação à priori negativa com a teoria na parte global da formação. Eles 
discutem a sua legitimidade e assemelham-na de forma extensiva à escola, à aprendizagem geral e mais 
globalmente ao trabalho assistido e ao trabalho de escritório considerados como inúteis (Moreau, 2003: 154). 
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aquando da sua passagem pela escola regular (o querer aprender, o querer que os professores 

ensinem, etc.), pois sem elas a sua adesão à aprendizagem não teria sido possível. 

 

Algumas narrativas de transição 

Da deriva lenta na escola regular à reconstrução da relação com o saber-

fazer 

Tendo concluído o curso de electricidade de baixa tensão, um jovem de 27 anos com 

o seu irmão gémeo que realizou o curso de técnico básico de metalomecânica no mesmo 

centro de formação, instalou-se há seis anos por conta própria numa pequena empresa de 

instalações eléctricas, chamando a si as esperanças de ascensão social. O sistema de 

aprendizagem foi a única via de ensino possível para aumentar o nível da certificação 

escolar e para a obtenção da qualificação profissional. 

Trata-se de um jovem electricista com uma identidade de ofício construída aquando da 

formação e que foi reforçada ao longo de toda a sua trajectória profissional. A dedicação a 

este ofício de electricista e a instalação por conta própria foram permitidas pelo curso de 

formação onde projectou o futuro profissional que posteriormente reinventou pela vivência 

das experiências profissionais.  

O centro é por ele assumido como um espaço em que predominantemente se aprende 

um ofício. Fortemente remobilizado para a formação pelo aprender a fazer, considera ser 

importante “ter vontade e gostar da profissão,” valorizando a parte prática da 

formação em contexto de trabalho e no centro, referindo que “é uma coisa que você está 

a mexer e o professor a explicar, foi com a prática que comecei a deitar tudo cá 

para fora.” Embora não deixe de considerar que o centro “é bom para ter estudos”, é a 

possibilidade que ele potencia de se poder “optar por uma profissão como técnico 

profissional” que é mais salientada. 

Se o seu percurso escolar foi difícil lembrando as reprovações na escola primária e na 

tele-escola e se dele cultiva essencialmente as lembranças dos amigos, o centro permitiu-lhe 

reconhecer-se a si próprio e ser reconhecido por outros como “um aluno acima da 

média.” É pela experiência de estágio em que considera ter sido “o que mais desenvolvi” 

e em que os mestres de aprendizagem “perderam tempo com ele”  que mais obtém esse 

reconhecimento que lhe permitiu, ainda durante o tempo do curso, trabalhar algumas horas 

como operário: “fazia muitos quadros, montagem de quadros e de máquinas.”  

O efeito autóctone está presente na sua trajectória de inserção tendo sido convidado a 

iniciar a actividade profissional na empresa onde realizou os estágios, recusando propostas 

de trabalho feitas por várias empresas. A longa distância a percorrer entre a sua área de 

residência e o local de trabalho levou-o, ao fim de dois meses, a mudar-se para uma empresa 

do ramo da construção civil onde foi chamado “a tomar conta da electricidade,”  

experiência que teve uma duração de sete anos. 
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Define-se como um técnico e salienta no acesso a esse estatuto a importância da sua 

formação no centro: “eu já era técnico mesmo, já tinha formação, pegava num 

projecto e sabia lê-lo.” Para o exercício da sua actividade profissional como 

“responsável pela electricidade”, considera que “o curso ajudou bastante” ao 

permitir-lhe aprender o ofício de electricista: “era preciso fazer um pouco de tudo - 

pavilhões para indústrias e para bancos, tudo o que tinha a ver com 

automatismo.” 

Herdeiro de uma forte relação com o trabalho refere que, depois dos primeiros seis 

meses na empresa de construção civil, o patrão já tinha confiança em si e no seu trabalho, 

tendo começado a dar-lhe “serviços grandes à sua responsabilidade, tendo metido 

homens à sua volta para os pôr a trabalhar e também para orientar as obras pelas 

quais era responsável.” 

Este jovem para quem “a teoria para é 50% e a prática é 100%,” considera que a 

arte aprendida no centro foi aprofundada nas suas experiências profissionais nos contextos 

de trabalho: “através da prática.”  

O curso de formação se lhe possibilitou a aprendizagem de uma arte, teve também 

muita utilidade porque lhe permitiu tirar a carteira profissional que o ajudou a constituir a 

sua empresa. Saiu da empresa de construção civil e “como tinha bases, as do curso de 

formação e as da prática profissional, e sabia o que fazia,” há 6 anos instalou-se por 

sua conta.  

 

Um percurso de deriva mais acentuado e a reconstrução da relação com o 

saber nas diferentes figuras do aprender 

 Uma jovem de 30 anos que frequentou o curso de técnico administrativo é 

proveniente de uma família em que o projecto parental para todas as filhas passava pela 

escola e pela obtenção de elevados níveis de escolaridade para que pudessem vir a ter no 

futuro uma profissão valorizada e reconhecida socialmente. 

A entrada na formação e o seu posicionamento em relação a ela está em muito 

identificada com a necessidade de tentar ultrapassar uma desvalorização pessoal que estava 

ligada à experiência negativa associada à saída da escola apenas com o diploma do 6º ano e à 

decisão dos pais que a tiraram da escola que frequentava. Na sua história está também 

colocada a necessidade de reconhecimento pelo saber: as suas irmãs seguiram o seu percurso 

escolar sem interrupções e sem reprovações, estando a mais velha que é professora 

universitária actualmente a realizar o doutoramento e a mais nova que é professora no 

ensino secundário a fazer o mestrado, superando ambas as expectativas dos seus pais 

relativamente ao projecto escolar.  

Em relação à sua trajectória escolar pode dizer-se que até ao 7º ano de escolaridade ela 

teve com a escola e com o saber escolar uma relação positiva. Os problemas surgiram 

apenas aquando da sua transição para o curso do antigo ensino secundário unificado. Diz ter 
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reprovado pela primeira vez no 7º ano porque “era muito mal comportada, era só 

brincadeira, reprovei por faltas, era a idade e as más companhias. Eu vinha com 

boas notas do 1º período e de um momento para o outro aquilo descambou, 

chamaram a minha mãe porque não se justificava que uma aluna de 4 de um 

momento para o outro passe a ter negativa a quase tudo.” Destes últimos tempos 

passados na escola regular diz ter “recordações péssimas do seu comportamento. Eu 

tinha 12, 13 anos, uma idade crítica, de muitas transformações.” 

Não tendo acatado a decisão da mãe que propunha que mudasse de escola, fica um ano 

inactiva em casa. Hoje valoriza a estratégia educativa da mãe que decide dar-lhe uma lição 

de vida: “naquele período em que estive em casa apercebi-me que a vida não era 

como eu pensava.”  

Foi nesse período que decidiu frequentar o curso de técnico administrativo no centro 

de formação. Ao referir “ser interessante a ideia de voltar a estudar” e ao dizer ter 

andado no centro para “aprender e para fazer o 12º ano,” leva-nos a perceber que está 

privilegiadamente subjacente à sua remobilização para a formação, uma lógica de nível. 

Valorizando a formação que fez no centro de formação, quer a formação teórica, quer a de 

prática simulada, considera que os estágios são determinantes para “ter uma melhor 

percepção daquilo que se estava a trabalhar na parte teórica da formação. Acho 

importante existir as duas partes, a parte prática é muito importante porque 

ganhamos defesas e temos uma maior percepção daquilo que se está a falar”. 

Saliente-se a análise que faz da escola e dos seus modos de funcionamento quando refere as 

melhores condições que tinha o centro que facilitavam todo o processo de ensino-

aprendizagem: “no centro era melhor do que na escola porque as turmas são mais 

pequenas, há um acompanhamento mais personalizado”. 

Porque o seu objectivo era completar o 12º ano, não aceita a proposta de trabalho 

feita pela empresa onde realizou o estágio no curso. Prossegue a formação ingressando 

numa escola profissional onde completou o 12º ano na área de contabilidade, considerada 

como a continuação da formação, o aprofundamento de alguns dos saberes já aprendidos no 

curso. Após a conclusão da formação na escola profissional refere que a entrada na 

faculdade para fazer o curso de serviço social fazia parte dos seus projectos para o futuro. 

Este só não foi concretizado por erros que cometeu durante o processo de candidatura e que 

decorreram de informações incorrectas dadas pelo gabinete de ingresso ao ensino superior. 

Este momento não é identificado como uma interrupção no seu percurso com 

consequências muito negativas. Afirma claramente que aquela não era a melhor opção para 

o seu futuro porque considera que iria viver mal consigo própria quando estivesse 

confrontada com as inúmeras situações de injustiça social nas quais seria chamada a intervir.  

O CITEX foi o centro por ela escolhido para continuar a formação. Refere que os 

três anos em que esteve a frequentar o curso de nível médio de design de moda, foi a 

concretização de um desejo profissional que desde cedo tinha construído e que tinha 
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reforçado no ano de inactividade antes do curso, pelo facto de ter ido aprender costura com 

a vizinha que era modista. 

Revelando uma forte mobilização para esta formação baseada privilegiadamente 

numa lógica do ofício, lembra com saudade todo o processo de aprendizagem no CITEX. 

Longe de ter uma relação instrumental com o saber, salienta a exigência e o rigor com que 

toda a formação teórica e prática estava organizada. Realça como muito positivo e como 

sinal de reconhecimento por ter sido boa aluna, o papel desempenhado pela professora 

coordenadora do seu curso e responsável pela organização dos estágios no seu percurso de 

formação/profissional que lhe possibilitou que ela realizasse estágios em empresas que 

ofereciam boas condições para aprofundar os saberes do ofício e trabalho quando concluísse 

a sua formação. 

Iniciou a sua actividade profissional na empresa em que realizou o estágio e refere, 

com satisfação, o facto de ter sido convidada para aí ficar. Trabalha nesta empresa há três 

anos como designer e “além de fazer o desenho das roupas, pesquisa as tendências 

da moda, o que influencia as pessoas a comprar, os tecidos, as cores.” Um dos 

traços característicos desta narrativa é a sua satisfação com o trabalho, argumentada pelo 

facto de fazer coisas sempre diferentes, por ter oportunidade de viajar e de conhecer outras 

pessoas. 

Projecta o futuro dizendo que ficará na empresa por mais alguns anos e que 

posteriormente pretende instalar-se por conta própria, criando um espaço seu onde alie a 

moda e a estética. No mais curto prazo projecta a construção da sua colecção para organizar 

um desfile e em termos de formação, inscreveu-se num curso “no Citev de planeamento ou 

montagem de colecção, ligando o marchandising e a exposição.” 

Sendo detentora de uma forte aspiração a mudar o seu estatuto social, tanto ao nível 

escolar como profissional, percebe-se que tem uma representação diferente das suas 

capacidades de acção, por relação ao período em que frequentou a escola regular. Toda a 

narrativa reenvia a uma dinâmica de evolução pessoal que se acompanha de uma maior 

estima de si e de uma referência ao seu reconhecimento pelo outro. Num certo momento da 

sua trajectória que esta jovem claramente associa à passagem pelo centro de formação e à 

realização do curso de técnico administrativo, experimenta o sentimento que é possível sair 

do fechamento psíquico e social, para levar a cabo a realização de novos projectos de 

formação e profissionais. O centro de formação é identificado como o reiniciar do seu 

percurso retomando os estudos, após um corte muito grande na sua vida que associa ao 

tempo da frequência do 7º ano de escolaridade e ao tempo em que ficou inactiva em casa.  

 

A relação negativa com o saber na escola regular e a reconstrução da 

relação com o saber-objecto 

Uma jovem de 31 anos após a conclusão do curso de informática de nível II no 

sistema de aprendizagem voltou à escola regular, numa primeira fase à escola secundária 
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onde concluiu o 12º ano e, numa segunda fase, à Universidade do Porto onde se encontra a 

concluir a licenciatura em Arqueologia. Sempre como trabalhadora estudante foi 

implementando um projecto de retorno à escola regular que construiu aquando da sua 

passagem pela formação em alternância e que aí reinventou. 

 Havia abandonado a escola após a realização do 6º ano para ir trabalhar durante 

cinco anos como gaspeadeira numa fábrica de calçado. A propósito desse momento do seu 

percurso de vida dizia-se “estar farta da escola” que era “um meio que não gostava 

muito. Nunca tive professores que explorassem a criatividade das crianças para 

que os levassem a gostar da escola. Os professores eram essencialmente para 

manter a disciplina. (…) Não havia computadores, mas hoje muitas escolas já têm 

disciplinas práticas de util idade para os alunos, pena é que os professores as 

explorem pouco. ” Contudo, refere que a primeira experiência de trabalho a fez repensar a 

importância da escola. 

Remobilizada para a formação a partir de uma lógica claramente de nível, considera 

que o centro “para além de valorização e de conhecimentos,” lhe dava equivalência ao 

9º ano: “o que era óptimo.” Argumenta que esta escolha de frequentar a formação se 

deveu ao facto de, a determinado momento do seu percurso profissional inicial, ter 

começado “a ambicionar um bocadinho mais e cheguei à conclusão que só através 

do estudo é que eu conseguia outra coisa.”  

Esta jovem que ao longo da sua narrativa valoriza fortemente a educação, considera 

que a esta opção pela formação estavam subjacentes expectativas e aspirações de um 

emprego melhor, mas também o gosto por aprender. Até porque valoriza “além do 

trabalho, a educação,” sendo isso que a leva a estudar. 

No curso de informática valorizou “as turmas mais pequenas e um 

relacionamento mais próximo entre aluno e professor, a formação mais geral das 

disciplinas de Português e de Matemática”, considerando que o currículo era 

interessante e que lhe permitiu aprender os saberes de base para o exercício da profissão. 

Destaca as experiências de estágio que lhe permitiram aprender a fazer programação e a 

perceber as diferenças entre o centro e a escola regular, classificando a escola de demasiado 

teórica e o centro como uma espaço que permite ter, além dessa componente mais teórica, 

a componente prática. 

Esta experiência de formação foi vivida como fazendo parte de uma ruptura entre o 

período da sua vida em que foi operária fabril e o outro momento em que retomou os 

estudos na escola regular. Através do curso, “voltar à escola regular e aí seguir os 

estudos” foi o seu objectivo porque “queria saber mais e ter um curso na área da 

história ou da Arqueologia.” 

No prolongamento do seu percurso de formação pelo retorno à escola regular assumiu 

sempre o estatuto de trabalhadora-estudante. Teve uma primeira experiência de trabalho de 

três anos como chefe de redacção de um jornal da Juventude Operária Católica, movimento 
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ao qual esteve ligada grande parte da sua juventude e que a fez entrar logo de imediato no 

mundo do trabalho após ter concluído o curso de nível II. A esta experiência segue-se a 

actual experiência de trabalho que tem já a duração de seis anos, sendo responsável por 

realizar trabalho administrativo numa instituição particular de solidariedade social. Embora 

com um contracto de efectiva e o estatuto de trabalhadora-estudante, assume ser este um 

emprego provisório, agora realizado em part-time, dadas as exigências de estudo impostas 

para a finalização da licenciatura. Tendo por base esta nova experiência de formação 

projecta vir a trabalhar na área da investigação em Arqueologia e fazer “mestrado e 

doutoramento” nessa área.  

Herdeira de uma forte relação com o trabalho desde cedo assumiu o estatuto de 

trabalhadora, embora após a formação lhe tenha associado o estatuto de estudante. A 

remobilização para a formação baseada numa lógica de nível e a passagem pelo curso de 

informática no sistema de aprendizagem, onde aprendeu a fazer e restabeleceu a sua relação 

com o saber-objecto, permitiram-lhes retomar os estudos na escola regular que lhe 

potenciam uma nova definição em termos identitários, não só em termos estudantis como 

também em termos profissionais.  

Se percebemos a existência de uma continuidade em termos das sequências do seu 

percurso de transição, trata-se de um tempo da redundância com um pendor maior para um 

tempo das oportunidades e mais concretamente uma sucessão de oportunidades na 

continuidade. Esta continuidade renovada pelas oportunidades que esta jovem encontra no 

seu percurso profissional e sobretudo no seu percurso de formação, em muito centrado na 

continuação dos estudos na escola regular, permitiu-lhe eleger o tempo da projecção. O 

surgimento de novas experiências de formação e de trabalho introduziram mudanças que são 

definidas como recursos que lhe oferecem fortes possibilidades de projectar o futuro. 

 

Reflexão final  

A acção desenvolvida pelo centro de formação é vivida retrospectivamente pelos 

jovens como um ponto de inflexão determinante na sua história de relação com o saber, 

com as diferentes figuras do aprender. 

 É a natureza dupla do sistema de formação que permite perceber a remobilização 

para a escola e a reconstrução da sua relação com o saber no centro de formação, os 

sentidos que os jovens atribuem às diferentes figuras do aprender que nele estão presentes e 

particularmente à figura do saber-objecto e a sua reconversão como alunos. Tal modelo faz 

a agregação da tradição de uma aprendizagem do ofício em contexto de trabalho com as 

tendências da modernidade que levam que a ela seja associada uma formação sociocultural28 

e científico-tecnológica desenvolvida no centro e que tem por objectivos a compreensão 

                                                        
28 Esta vertente da formação tem como objectivos a aquisição de competências, atitudes e conhecimentos 
orientados para o desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo e para a sua inserção na vida activa. 
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dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento das tecnologias e actividades práticas e 

à resolução de questões que o exercício profissional coloca. 

O modelo do sistema de aprendizagem ao trabalhar nos interstícios trabalho e 

formação e ao privilegiar diferentes figuras do aprender permite construir continuidades no 

percurso de transição e de vida dos jovens. E é sobretudo porque esses jovens dão sentido ao 

“aprender a fazer”, à aprendizagem de um ofício, que reafirmam a importância do valor do 

trabalho precocemente apropriado no contexto familiar e local, havendo uma continuidade 

com o ethos popular, mas reafirmando-se e revalorizando-se no centro como alunos. Tal só 

é possível porque estes jovens já haviam sido alunos na escola regular e nesse espaço 

apropriaram-se de disposições, podendo também aqui ser encontrada uma continuidade. Só 

assim se percebe como eles ao irem para uma escola que é o centro de formação e que lhes 

permite reconstruir a sua relação com as diferentes figuras do aprender e mesmo com o 

saber-objecto, possam ter um percurso caracterizado por continuidades: o ethos popular é 

uma continuidade tão estrutural como o é o facto de terem sido alunos na escola regular e de 

voltarem à escola que é o centro de formação profissional. Tanto mais que a experiência de 

formação vivida de forma positiva e que permitiu reinventar um futuro, ao eleger o 

aprender a fazer dá sentido à escola e às diferentes figuras do aprender, situação diferente da 

ocorrida aquando do período vivido na escola regular. Foi uma experiência de transição da 

qual falam com entusiasmo e na qual não se sentiram dominados nem humilhados como se 

haviam sentido aquando da sua primeira passagem pela escola regular. 
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Capital Social e resultados escolares: a importância da 
participação dos pais 

 

Jorge Almeida (ISCTE-IUL) 

 

Resumo 

Esta apresentação aborda a importância do Capital Social como recurso 

mobilizável pela comunidade educativa – professores, pais, alunos, 

funcionários – para aumentar o grau de sucesso escolar dos alunos. 

Efectua-se uma rápida revisão da literatura desta temática dando particular 

ênfase aos trabalhos pioneiros de James S. Coleman, nomeadamente aos seus 

estudos sobre a Educação. Destacaremos a importância das redes fechadas na 

criação de normas e hábitos favoráveis ao estudo e à obtenção de 

conhecimentos. 

Reflecte-se sobre os níveis de capital Social exibidos pela sociedade portuguesa 

e o seu posicionamento no contexto europeu e internacional, procurando-se 

inquirir sobre a relação entre Capital Social e nível educacional.  

Vários estudos internacionais caracterizam o nosso país como tendo um 

Capital Social diminuto, em que a Confiança dos cidadãos uns nos outros e 

nas instituições é baixo, em que o gregarismo e o associativismo são reduzidos.  

Comparamos os níveis de Capital Social com os resultados dos estudo PISA 

(Program for International Student Assessment) e concluiremos que países com 

níveis baixos de Capital Social tendem a ter menores resultados escolares do 

que os países com níveis de Capital Social mais elevados. 

Por último listam-se algumas ideias que poderiam contribuir para o 

desenvolvimento do Capital Social nas escolas portuguesas. 

 

 

The important thing is not to stop questioning  

Albert Einstein 

 

As distintas políticas educativas, as variadas metodologias pedagógicas, os equipamentos 

escolares existentes, impelem a Escola a assumir diferentes configurações. Estas 

configurações têm, por seu turno, um impacto significativo no Capital Social das 

comunidades, dos agentes educativos e dos alunos. 

 

Existe hoje um amplo consenso académico, o que não excluiu a persistência de vozes 

discordantes, sobre o efeito do Capital Social no desenvolvimento económico da sociedade e  
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na qualidade da suas instituições políticas, cívicas e educativas. Este efeito estende-se mesmo 

ao indivíduo, quer considerando a sua posição material quer a sua aprendizagem, educação, 

saúde e felicidade.  

 

Numerosos estudos mostram que as sociedades com maior Capital Social têm mais facilidade 

em agir colectivamente e, dessa forma, ultrapassar os obstáculos que se lhe deparam. 

Inversamente as sociedades com Capital Social mais baixo têm mais dificuldade em actuar de 

forma concertada e, consequentemente, em resolver os desafios que enfrentam. 

 

A questão que aqui abordaremos é a de que políticas relativas ao envolvimento dos pais dos 

alunos na educação dos filhos adoptar de forma a incrementar o Capital Social da 

comunidade educativa e por essa via promover um maior aproveitamento escolar ao nível 

do ensino básico e secundário.   

 

1. Capital Social 

 

What really matters from the point of view of social capital 

 and civic engagement is not merely nominal membership,  

but active and involved.... 

Robert D. Putnam 

 

Na primeira década do terceiro milénio um conceito, que foi desenvolvido teoricamente no 

último quarto do século anterior, mas cuja origem se pode encontrar cerca de 70 anos antes, 

tem vindo a ser testado e confirmado num conjunto alargado de estudos quer nos Estados 

Unidos quer noutros continentes: o conceito de Capital Social. 

A saúde mental e física dos indivíduos, o desenvolvimento económico das sociedades, o grau 

de desigualdades sociais e o vigor e a qualidade dos sistemas democráticos, são algumas das 

áreas em que o grau e o tipo de Capital Social exibido pelos indivíduos e pelas comunidades 

tem impacto comprovado. 

 

Num estudo pioneiro, publicado sob o título Making Democracy Work,  sobre a experiência 

de regionalização italiana, Robert D. Putnam identificou o Capital Social das  comunidades 

como o principal factor explicativo das diferenças abissais de desempenho verificadas entre 

os vários governos locais. Mais do que o grau de desenvolvimento económico, que é 

obviamente relevante, mais do que as escolhas eleitorais dos cidadãos, e Putman verificou 

que as regiões governadas pelo Partido Comunista Italiano tinham melhor desempenho que 

as lideradas por outros agrupamentos políticos, mais do que todas as outras possíveis 

explicações, o factor que melhor esclarecia as diferenças de resultados dos vários governos 
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regionais ao fim de quase duas décadas decorridas após a reforma institucional era o Capital 

Social. 

 

Putnam constatou que as regiões com maior Capital Social se desenvolveram 

economicamente mais depressa, criaram melhores infra-estruturas e equipamentos sociais e 

diminuíram desigualdades. Nestas zonas os cidadãos intervinham regularmente, votando, 

mas também participando em associações cívicas e políticas e apoiando causas genéricas. Os 

governos eram aqui mais estáveis e a atendiam às preocupações dos eleitores. Inversamente 

as regiões de menor Capital Social, cresceram o seu produto económico a ritmo inferior á 

média nacional, não conseguiram construir os equipamentos escolares, de saúde e sociais 

necessários à sua população e não conseguiram fazer recuar as desigualdades. Aqui os 

cidadãos não intervinham, a taxa de abstenção eleitoral era maior, a participação cívica 

reduzida e os interesses defendidos apenas os individuais e/ou de índole familiar. Os governos 

eram ineficientes e muito instáveis. 

 

Este trabalho abriu caminho a uma miriade de estudos que visam examinar, identificar e 

medir o impacto do Capital Social das elites, dos indivíduos e das comunidades. 

 

De uma forma simplificada, podemos afirmar que o consenso, embora com algumas vozes 

qualificadas discordantes, aponta para a existência de uma relação entre o grau e a qualidade 

do Capital Social e o grau de desenvolvimento económico e social. Ainda mais 

simplificadamente diríamos que em sociedades de baixo Capital Social é expectável 

encontrar graus e ritmos de desenvolvimento inferiores e maiores desigualdades de 

rendimentos e oportunidades. 

 

Definição do Conceito  

 

O primeiro autor a definir claramente um conceito de Capital Social foi o sociólogo francês 

Pierre Bourdieu, que vê o Capital Social como uma das três formas de capital conjuntamente 

com o capital cultural e o capital económico. O Capital Social é definido  como sendo o 

conjunto de recursos de uma rede de contactos, ou de um grupo, que um indivíduo pode 

mobilizar. O Capital Social seria assim um reservatório colectivo de capital económico e 

cultural que cada membro do grupo poderia utilizar, em certas circunstâncias. O Capital 

Social poderia ser convertido em qualquer das outras formas de Capital, processo que 

Boudieu designou de transubstanciação do Capital. 

 

O acesso a este tipo de capital, o Capital Social, seria obtido através da pertença a uma rede 

exclusiva, normalmente identificada por um nome, título ou símbolo, e através do 
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preenchimento de uma série actos específicos. Boudieu vê o Capital Social como 

propriedade exclusiva de certos grupos sociais, nomeadamente da elite aristocrática. 

 

Numa linha diferente James S. Coleman desenvolveu outra perspectiva do conceito de 

Capital Social, que define pela sua função. O Capital Social seria constituído por um 

conjunto de diferentes estruturas sociais que facilitam a acção dos actores – sejam eles 

pessoas individuais ou colectivas (Coleman, 1988).  

 

Coleman indica as várias formas de Capital Social - i) Obrigações, expectativas, ii) canais de 

informação e iii) Normas e sanções efectivas - e identifica as estruturas sociais que facilitam 

a emergência de certas formas de Capital Social: i) o fechamento das redes sociais que 

estimulam a criação de normas, pela possibilidade de imposição de sanções e ii) a existência 

de organizações sociais apropriáveis, isto é que possam ser usadas para múltiplos fins. 

 

O Capital Social é visto como um bem público, um tipo de bem apresenta duas 

características essenciais: i) não-rival - a sua utilização/consumo por uma pessoa não reduz a 

possibilidade de utilização/consumo dos outros e, ii) não-excluível - não permite que 

ninguém dele seja excluído. Desde que exista todos dele podem participar. Esta visão é 

radicalmente diferente da que encontrámos em Bourdieu que associava o Capital Social a 

capital apropriável por um grupo restrito de indivíduos. 

 

Para Coleman o Capital Social é uma propriedade emergente da interacção dos actores em 

circunstâncias facilitadoras. Vemos aqui outra diferença entre Bourdieu e Coleman, enquanto 

para o primeiro as redes de suporte do Capital Social são construídas através do esforço de 

ligação entre membros das elites, em Coleman o Capital Social é uma propriedade 

emergente de actividades com finalidades totalmente outras.   

 

Na senda de Coleman vem Robert D. Putnam. No seu trabalho sobre os governos regionais 

italianos, Putnam conclui que um dos factores que explicava o desempenho muito desigual 

destas instituições era o Capital Social diferente de que cada região dispunha (Putnam, 

1994). Nesta obra Putnam conserva um entendimento do Capital Social muito próximo do 

de Coleman e cito: “por capital quero dizer, aspectos da vida social – redes, normas e 

confiança – que permitem aos participantes agir em conjunto para alcançar objectivos 

comuns” (Putnam, 1994)  

 

Este autor distingue entre dois tipos de Capital Social: o inclusivo e o exclusivo. O tipo 

exclusivo tende a gerar solidariedade grupal e a produzir reciprocidade do tipo específico. É 

uma cola forte que une elementos já com muito em comum e pode levar a fortes 

antagonismos face aos indivíduos exteriores ao grupo. O Capital Social inclusivo, unindo 
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pessoas de diferentes origens socio-económicas, tende a permitir o fluxo de informação e o 

acesso a um conjunto mais amplo de activos. 

 

Putnam distingue também dois tipos de laços interpessoais os de carácter horizontal, entre 

iguais, e os de carácter vertical, entre um superior e um inferior/cliente e verifica que os 

laços horizontais são os mais adequados à criação de normas de reciprocidade consistentes. 

Nos países de menor Capital Social os laços que tendem a predominar são os de tipo 

vertical. 

 

Capital Social e Educação 

 

Nos seus estudos sobre o sistema de educação norte-americano James S. Coleman 

constatando que algumas escolas obtinham melhores resultados que outras elaborou a 

hipótese, que testou com êxito, de que a razão dessa diferença residia no Capital Social de 

que dispunham os alunos.  

Nas escolas com maior sucesso os pais envolviam-se mais na escola, conheciam-se 

mutuamente e participavam conjuntamente noutras actividades (nomeadamente de carácter 

religioso).  Este facto permitia aos alunos beneficiar de uma supervisão alargada por parte 

de um número superior de adultos – não só os pais como os amigos e conhecidos dos pais.  

 

Por outro lado a relação entre os alunos altera-se, na medida em que se estabelece uma rede 

social fechada. Por outras palavras a relação entre o aluno A e o aluno B fica inserida num 

relacionamento mais alargado que inclui a obvia relação entre os Pais de A com A e os Pais 

de B com B, mas também a relação dos Pais de A com os Pais de B. Esta última é a mais 

importante porque é ela que fecha a rede relacional, permitindo por um lado a emergência 

de regras e normas no relacionamento entre A e B e  nos respectivos comportamentos.  É 

ela que cria um alargamento do Capital Social dos alunos. 

 

Comportamentos agressivos entre alunos diminuem fortemente quando sabem que os 

respectivos Pais se conhecem, respeitam e estimam. Comportamentos de violência e 

vandalismo reduzem-se igualmente porque os alunos sabem estar a ser supervisionados por 

um número elevado de adultos que os podem corrigir e punir. Uma maior supervisão de 

adultos também ajuda a criar hábitos de estudo e alarga o número de adultos a que o aluno 

pode recorrer para apoio nos seus trabalhos escolares. 

 

Nalgumas escolas esta rede é ainda mais alargada ao incluir também os professores. Isto é 

não só os pais dos alunos se conhecem mutuamente como também conhecem os 

professores. 
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Na senda do trabalho pioneiro de James S. Coleman tem surgido nos últimos anos uma 

miriade de trabalhos na área da sociologia da educação que recorrem aos conceitos da Teoria 

do Capital Social (TCS). 

 

Muitos destes estudos procuram medir o Capital Social familiar dos alunos e o Capital Social 

da Escola. Os resultados escolares seriam então consequência destes dois factores 

conjugados. 

 

Particularmente profundos são os trabalhos desenvolvidos por Mikaela Durfur que em 

parceria com Toby Parcel estudou os efeitos cruzados da Capital Social da Escola e da 

Família e os respectivos impactos nos resultados dos alunos. Estes autores identificaram três 

efeitos destintos: i) impulsionador (boost) quando o Capital Social da Escola potencia o 

Capital Social da Família, ii) mitigante quando o Capital Social da Escola consegue 

contrariar o fraco, nulo ou negativo Capital Social da Família e iii) dupla penalização 

(double jeopardy) quando o baixo Capital Social da Escola se associa ao também reduzido 

Capital Social da Família prjudicando ainda mais o desempenho académico dos alunos 

 

Capital Social em Portugal 

 

Portugal é um país de baixo Capital Social, a confiança dos portugueses nas instituições 

políticas é fraca quando comparada com a dos países do norte da Europa, a participação 

cívica é igualmente diminuta. 

 

Num muito citado trabalho de 1997, Stephen Knack e Philip Keefer, com base em 

resultados do inquérito do World Values Survey envolvendo 29 países de todos os 

continentes, construíram indicadores para medir a Confiança, Civismo, Associativismo e 

Confiança no Governo. 

 

Portugal apresenta valores muito reduzidos em termos de Confiança (26º lugar, atrás de 

países como a Itália, o Chile ou a Nigéria ou a África do Sul), de Civismo (26º lugar, atrás de 

países como a Nigéria, o Brasil e a Turquia), de Associativismo (sétimo a contar do fim) e 

de Confiança no Governo (27º lugar) (Knack e Keefer, 1997). 

 

Outros estudos, van der Meer (2010) e Morales (2010), construindo indicadores idênticos 

ou distintos, chegam a conclusões semelhantes em termos do posicionamento de Portugal 

em termos de Capital Social e de associativismo. Laura Morales faz mesmo uma 

retrospectiva da evolução do associativismo em 18 países europeus entre 1981 e 2002, um 

período de mais de 20 anos, e Portugal surge sempre nas últimas posições e em 2002 surge 

mesmo em último lugar destacado. 



 491 

 

2. Educação em Portugal uma perspectiva sociológica 

 

É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança 

Provérbio africano 

 

Desde há muito que “o lugar de socialização da criança não é mais o trabalho junto dos 

adultos (pai, mãe, vizinhos da comunidade) ou a aprendizagem de um ofício (junto dos 

mais velhos), mas passa a ser a escola – onde está junto de outras crianças” (Almeida, 

2005).  De facto, a educação das crianças e adolescentes é hoje essencialmente assegurada 

pela escola. O que não significa que os pais, os vizinhos, os outros jovens e a comunidade 

não continuem a ser essenciais. 

 

Décadas de Insucesso 

 

As elites governantes portuguesas tem ao longo das últimas décadas enfrentado com 

espantoso insucesso dois desafios ao nível da educação: o da redução dos níveis elevados do 

abandono escolar precoce e o da eficácia dos métodos e conteúdos de ensino escolhidos. 

 

O primeiro pode medir-se pelo número de portugueses em idade activa que não completou o 

ensino secundário. E as comparações internacionais aí estão atestar o desempenho nesta 

área. (Ver quadro). 
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Fonte: Eurostat 

 

Em 2007 apenas 53% dos jovens portugueses dos 20 aos 24 anos tinham pelo menos o 

ensino secundário completo contra uma média de 78,1% da União Europeia. Portugal 

situava-se no último lugar da União e penúltimo na classificação geral apenas ligeiramente à 

frente da Turquia. 

 

Este falhanço acaba por se traduzir numa mão-de-obra de baixas qualificações: “Registe-se, 

neste domínio, o notável atraso de Portugal: no contexto europeu, o país entra 

tardiamente na modernidade escolar. Ainda em 2001 possui o nível mais baixo de 

escolarização da União Europeia: apenas 21,5% da população portuguesa dos 25 aos 65 

anos tinha completado pelo menos o ensino secundário (EU, 64%!) (INE, 2003)” 

(Almeida, 2005). 

 

O segundo desafio, o dos métodos e conteúdos, pode aferir-se através dos resultados do PISA 

(Programme for International Student Assessment) e também aqui os resultados são 

verdadeiramente decepcionantes, veja-se por exemplo os resultados obtidos em 2006 ao 

nível das ciências (ver quadro baixo).    

 

Verifique-se que ao nível do quinto percentil, o dos piores resultados, a diferença da nota 

obtida pelos alunos portugueses ( 329) para a nota média do grupo (340) cifra-se em 11 

pontos ou seja estamos 3,2% abaixo da média, embora claramente ocupando o 

antepenúltimo lugar entre os países da União Europeia.  Nos alunos do percentil 95, que 

inclui os alunos com melhores notas, o diferencial alarga-se para 35 pontos ou seja a média 

portuguesa está mais de 5% abaixo da média da OCDE. Mesmo os alunos com maior sucesso 

escolar não conseguem ombrear com os seus congéneres estrangeiros – nesta categoria 

Portugal passa mesmo de antepenúltimo para penúltimo na EU tendo apenas a Bulgária um 

resultado pior. 

 

Isto significa que o desafio dos métodos e conteúdos não é só um problema localizado num 

dos extremos do continuo das notas, mas é transversal a todos os grupos de alunos e que o 

maior problema se situa mesmo entre os melhores alunos.  
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Estes maus resultados não caem do céu, são apenas um elo de uma longa cadeia de aferições 

negativas dos métodos e conteúdos escolhidos pelas elites governantes. Um antigo ministro 

da Educação escreveu “Quando em Novembro de 1996 a imprensa escrita divulgou os 

resultados do Third International Mathematics and Science Science Study (TIMSS), os 

portugueses, especialmente aqueles que lêem jornais e se preocupam com os problemas do 

seu país, não queriam acreditar no que estavam a ler .... Quer em matemática quer em 

ciências, o nível médio das classificações obtidas situava-nos no fundo da tabela dos 

países participantes, especialmente dos europeus, e só ligeiramente acima de países como 

a República Islâmica do Irão, a Colômbia, o Kuwait ou a África do Sul” (Justino, 2010)”. 

Quadro 2
Indicador: Média e distribuição dos resultados dos alunos 

Domínio. Ciências 2006

Country

Score SE Score SE Score SE

Tunisia 254,00 4,19 386,00 2,96 527,00 6,94

Argentina 218,00 9,92 391,00 6,08 555,00 6,62

Romania 291,00 4,51 418,00 4,20 557,00 8,18

Turkey 301,00 2,79 424,00 3,84 575,00 9,79

Bulgaria 266,00 8,12 434,00 6,11 612,00 8,35

Greece 317,00 7,25 473,00 3,23 619,00 3,82

Portugal 329,00 5,36 474,00 3,02 617,00 3,21

Italy 318,00 3,13 475,00 2,02 630,00 2,83

Luxembourg 322,00 3,89 486,00 1,05 640,00 2,58

Norway 328,00 7,84 487,00 3,11 641,00 3,42

Slovak Republic 334,00 5,57 488,00 2,59 638,00 3,91

Spain 338,00 4,13 488,00 2,57 633,00 3,06

Lithuania 340,00 3,75 488,00 2,76 633,00 5,47

United States 318,00 4,49 489,00 4,22 662,00 4,77

Latvia 348,00 5,23 490,00 2,97 627,00 3,11

France 320,00 6,26 495,00 3,36 653,00 3,79

Denmark 341,00 5,87 496,00 3,11 646,00 4,25

Poland 352,00 3,81 498,00 2,34 645,00 3,32

OECD Average 340,00 1,03 500,00 0,53 652,00 0,75

Sweden 347,00 3,81 503,00 2,37 654,00 3,38

Hungary 358,00 4,43 504,00 2,68 646,00 4,22

Ireland 351,00 5,84 508,00 3,19 660,00 4,88

Belgium 336,00 7,31 510,00 2,48 660,00 2,65

Austria 341,00 9,34 511,00 3,92 663,00 4,15

Switzerland 340,00 4,99 512,00 3,16 665,00 4,57

Czech Republic 350,00 6,01 513,00 3,48 672,00 4,73

United Kingdom 337,00 5,43 515,00 2,29 685,00 3,48

Germany 345,00 8,07 516,00 3,80 672,00 3,58

Slovenia 358,00 3,83 519,00 1,11 680,00 2,99

Liechtenstein 358,00 11,19 522,00 4,10 675,00 13,36

Netherlands 362,00 5,86 525,00 2,74 675,00 3,62

Estonia 392,00 4,73 531,00 2,52 668,00 3,67

Finland 419,00 4,45 563,00 2,02 700,00 3,08

Fonte: PISA - http://pisacountry.acer.edu.au/

Country 5th Percentile Mean 95th Percentile
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Ilusoriamente auto-convencidas das suas qualidades intelectuais as elites governantes 

receberam então um duro murro no seu amor-próprio. No entanto mais de uma década 

depois os resultados são muito semelhantes. Portugal não voltou a participar no TIMSS mas 

aderiu ao PISA. “Os resultados referentes a 2000, 2003 e 2006, cobrindo a literacia 

matemática, científica e de leitura vieram confirmar, com escassas variações, o valor 

limitado da nossa educação que os estudos anteriores haviam identificado” (Justino, 

2010). 

 

Se bem que a ineficácia dos métodos e conteúdos contribui para o abandono escolar precoce, 

o aluno que não aprende tem um incentivo adicional para não continuar os estudos, ela não 

é a sua única causa, pelo que podemos ver estes dois desafios como relativamente 

independentes um do outro. 

 

Interessante do ponto de vista sociológico seria também analisar o discurso oficial sobre 

estes dois fracassos e que se limita a, não os negando, preferir enfatizar o progresso 

efectuado ao longo do tempo. Significativo, também, que o discurso dos “avanços 

consideráveis” tenha tanto eco e não seja, no essencial, contestado e que ninguém se 

interrogue porque é que depois de tantos “progressos” e “avanços” o País continue ... nos 

últimos lugares!  

 

Fracasso Socialmente Construído 

 

Este fracasso é um facto social e, como tal, uma realidade socialmente construída, no duplo 

sentido de que: i) resulta de causas sociais, que apesar de múltiplas, complexas e interligadas 

podem ser identificadas e, ii) é um conceito socialmente construído, como é claro no 

contraste entre o conceito de sucesso/fracasso externo, o do discurso rigoroso  e numérico 

dos resultados do PISA, e o conceito de sucesso/fracasso das elites governantes portuguesas 

consubstanciado na crença de que o ensino que ministram aos seus filhos e restantes jovens é 

de grande qualidade.  

 

Recusa-se pois a perspectiva que o estado “natural” é o fracasso escolar e que todo o 

“sucesso”, esse sim é construído. Na verdade tanto como o sucesso é construído 

socialmente, também o fracasso o é e na mesma medida. 

 

 

Condições para o fracasso 

 

Existe evidencia empírica que sugere que, de um modo geral quanto maior o Capital Social 

de uma sociedade ou país melhores serão os resultados académicos dos seus alunos.  
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Cruzando os dados do PISA de Ciências de 2006 atrás citado com estimativas de Capital 

Social efectuadas com base nos dados publicados por Stephen Knack e Philip Keefer obtém-

se um clara linha de tendência consistente com a predição da TCS. 
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Ao nível do Capital Social das Famílias este caracteriza-se, pois, pela sua escassez. Acresce 

que o Capital Cultural e Económico da maioria das Famílias com filhos é também reduzido. 

 

As crianças portuguesas nascem no seio de uma sociedade com uma das maiores taxas de 

pobreza e de trabalho feminino da Europa. As famílias não são numerosas mas dispõem de 

poucas horas de convívio, uma vez que os dois pais trabalham em geral longas horas (um dos 

mais longos horários laborais europeus), num trabalho mal remunerado (dos mais baixos 

salários médios da zona Euro) o que não permite o acesso generalizado a bens culturais 

como livros, idas ao cinema ou ao teatro,  computadores e visitas a museus.  

 

Maria Manuel Vieira no seu estudo sobre a educação feminina das classes elevadas 

portuguesas destaca os recursos educativos que estas famílias punham à disposição das filhas: 

“Em casa dispunha de uma extensa biblioteca paterna, contendo cerca de 3.000 volumes  

... o estimulo à leitura, a frequência de espectáculos, a visita e exposições ... as lições em 

casa” (Vieira,1993). Muitas destas famílias dispunham para ensinar línguas “professoras da 

nacionalidade que se deslocam a casa para aí ensinar as crianças; por outro, há quem 

prefira a contratação de uma mademoiselle, miss ou fraulein em regime de co-habitação” 

(Vieira, 1993). A disparidade de recursos continua nos dias de hoje e se alguma tendência 

houve foi para se agravar. 
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Em Portugal estão também estão presentes os dois grandes factores identificados por Robert 

D. Putnam para o decréscimo do Capital Social nos EUA: a televisão com a sua oferta 

diversificada e as longas horas gastas nos trajectos obrigatórios (casa-emprego-casa, casa-

compras-casa, etc.). 

 

Neste entorno o insucesso escolar em larga escala é facilmente expectável. 

 

3. Importância da participação dos pais  

 

Nada melhor pode dar um pai a seu filho do que uma boa educação 

Maomé 

 

A importância dos pais tem sido reconhecida entre nós por numeroso autores. Ana Nunes 

de Almeida citando Augusto Santos Silva escreve “A família molda e condiciona muito 

frequentemente também o sucesso escolar – medido pela duração e qualidade das 

aprendizagens, pela escolha de certas vias profissionais e vocacionais em detrimento de 

outras” (Almeida, 2005). 

 

A família tende a ser o grupo com o qual o aluno tem laços mais fortes. “Tipicamente a 

família forma o grupo primário do jovem, enquanto que a escola e outros grupos são 

grupos secundários. Na maior parte das vezes a escola é vista como o grupo secundário 

mais importante do jovem” (Bassani, 2008). 

 

A teoria do Capital Social coloca um ênfase especial no Capital Social de que o aluno dispõe 

e que se encontra essencialmente em três grandes reservatórios: a Escola, a Família e os 

Pares. Os pais dos alunos têm uma importância central nestas três áreas, na medida em que 

só eles pelas redes de interacção que estabelecem entre si, com os professores e com 

terceiros (pessoas ou organizações) podem enriquecer o Capital Social disponível para os 

filhos. 

 

Os pais jogam, pois, um papel decisivo nesta equação. “No que diz respeito à relação entre 

a escola e os pais, o envolvimento dos pais nas decisões relacionadas com a escola é 

importante para o Capital Social. Para isso é importante saber se os pais dos alunos que 

frequentam a mesma escola se conhecem ou não. Estudos empíricos revelaram que ambos 

os factos aumentam a eficácia da escola e os estudantes têm melhor desempenho” 

(Róbert, 2003). 

 

Isto significa que a melhoria do  desempenho do sistema escolar passa, também, por um 

aumento da participação dos pais. Na verdade existem um conjunto de medidas que a Escola 
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pode tomar para expandir o Capital Social dos seus alunos. Um conjunto de acções e 

iniciativas para que o Capital Social escolar possa ter um feito mitigante e deixe de ter, 

como tantas vezes tem, um efeito de dupla penalização. 

 

Formas de  elevação do Capital Social dos Alunos 

 

Para elevar os níveis de Capital Social dos alunos portugueses uma das vias sugeridas pela 

TCS é o aumentar do nível de envolvimento dos pais na escola. Não de uma minoria de 

representantes dos pais nos órgãos directivos da escola, o que também é indispensável mas 

insuficiente, mas sim através de uma participação alargada que os leve a estabelecer relações 

mais próximas com os pais dos colegas dos filhos e com os professores dos filhos.  

 

A estratégia deve passar por criar as condições para a emergência de um efeito mitigante - 

“o efeito mitigante ocorre quando elevados níveis de capital social num dado grupo 

contrariam os efeitos negativos associados com baixos níveis de capital social de outro 

grupo. Mais especificamente, os efeitos negativos associados com os baixos níveis de 

capital social de uma família pode ser mitigado quando o jovem frequenta uma escola 

rica em capital social” (Bassani, 2008). 

 

Para isso as escolas do ensino básico e secundário deveriam organizar e oferecer um 

conjunto de actividades semanais, em horários adequados, para os pais dos alunos. Estas 

actividades poderiam ser do tipo desportivo, lúdico  ou cultural. A participação numa das 

actividades oferecidas seria obrigatória (com controle de presenças e sanções para os 

faltosos). 

 

O  contacto entre os pais e os professores devia também ser intensificado e enquadrado. 

Esse contacto deveria ocorrer com regularidade, pelo menos uma vez por mês, para 

permitir o conhecimento e a confiança mútua. 

 

A escolaridade é obrigatória. A sociedade criou já mecanismos legais que privilegiam o bem-

estar e os direitos dos filhos em detrimento dos direitos parentais que ficam coarctados (os 

pais não podem decidir não mandar os filhos à escola).  É talvez altura de alargar esses 

mecanismos.  

 

Naturalmente que ajustes nas Leis Laborais poderiam ser necessários para acomodar a 

obrigatoriedade de participação cívica dos pais no ensino dos filhos. O custo de 

produtividade que tal poderia implicar  deve ser visto como um investimento na educação, 

que é dos investimentos mais rentáveis que um indivíduo ou uma sociedade pode fazer. 
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Em terceiro lugar é necessário fomentar a interacção entre os próprios alunos. Também 

aqui a escola tem a obrigação de oferecer um conjunto de actividades extra-escolares, 

eventualmente em conjunto com Organizações Não Governamentais (ONG), clubes 

desportivos ou outras entidades. A participação pelo menos numa actividade deveria ser 

obrigatória. 

 

A intensificação desta tripla interacção, entre pais, entre pais e professores e entre alunos, 

vai permitir um aumento do Capital Social dos alunos portugueses e potenciar a criação de 

um efeito mitigante, contribuindo para um ambiente escolar menos turbulento, mais focado 

na aprendizagem, com menores taxas de abandono e com melhores resultados em ternos de 

aquisição de conhecimentos e competências. 

 

4. Conclusões  

 

A Escola portuguesa confronta-se hoje no inicio da segunda década do terceiro milénio  um 

duplo fracasso das políticas levadas a cabo pelas elites do País nos últimos anos e que se 

consubstancia por um elevado nível de abandono escolar precoce e por outro por níveis de 

literacia muito abaixo do que seria expectável para um país como o nosso. 

 

Na perspectiva da Teoria do Capital Social os resultados escolares estão fortemente 

dependentes do Capital Social dos alunos. Este é em geral baixo no nosso país e ainda mais 

baixo nas classes populares. Segundo a TCS o fraco Capital Social das Famílias pode ser 

mitigado por níveis robustos de Capital Social da Escola e dos Pares. 

 

Para garantir patamares que promovam esse efeito mitigante é crucial o aumento da 

interacção entre pais, entre os pais e os professores e entre os alunos, tarefa que pode ser 

organizado pela Escola com o apoio da sociedade. 
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Para além das imagens da educação e das políticas educativas. 
Representações dos alunos do ensino profissional sobre o papel 

da escola nos seus percursos biográficos29 
 

Nuno Serra (Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Nisa) 30 

 

Resumo 

Neste texto realiza-se uma interpretação das representações dos alunos do 

ensino profissional sobre o papel da escola nos seus percursos biográficos, 

identificando as formas como a operacionalização de uma política educativa 

pode resultar na inversão de vectores de exclusão, criados a partir da 

marginalização em relação ao sistema educativo. Neste sentido procura-se ir 

Para além das imagens da educação e das políticas educativas, conhecendo e 

compreendendo processos da experiência humana, responsáveis pela 

construção de representações sociais sobre a escola, que têm uma relação 

directa com as práticas sociais.  

 

Neste texto realiza-se uma interpretação das representações dos alunos do ensino 

profissional sobre o papel da escola nos seus percursos biográficos, identificando as formas 

como a operacionalização de uma política educativa pode resultar na inversão de vectores 

de exclusão, criados a partir da marginalização em relação ao sistema educativo. Neste 

sentido procurou-se compreender processos da experiência humana, responsáveis pela 

construção de representações sociais, que têm uma relação directa com as práticas sociais. 

As várias interpretações e reflexões deste texto permitem a apreensão de indicadores do 

papel regulador das representações sociais sobre as interacções sociais, sendo perceptíveis os 

mecanismos através dos quais ambas se constroem mutuamente. A própria dinâmica de 

mudança no significado da escola, sugere a valorização de uma epistemologia da curiosidade, 

vulcanizando a vontade de descobrir e empreender experiências (learning-by-doing). Esta é 

paradigmática do desenvolvimento da auto-estima e no acreditar em competências e 

capacidades, depois de um processo de desidentificação e perda de referências. A escola, 

contra a exclusão, é um espaço de políticas de relação, onde se cultivam representações 

sociais com significados que estão Para além das imagens da educação e das políticas 

educativas. 

 

                                                        
29  Este texto reproduz uma comunicação apresentada no II Encontro de Sociologia da Educação intitulado Educação, Territórios e 
(Des)igualdades, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, realizado nos dias 27 e 28 de Janeiro de 2011.  
30  Professor/Coordenador da Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Nisa e Professor da Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre. nunomserr@gmail.com  
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A(s) metodologia(s) e técnicas de abordagem às representações dos alunos do 
ensino profissional sobre o papel da escola nos seus percursos biográficos 

Ao propor-se a realização de um estudo de caso através da observação directa, 

sistemática participante através de participação – observação, entre outros procedimentos 

técnicos, entende-se que a investigação começou com uma observação, para que no final se 

possa elaborar uma proposta de reflexão sobre a forma como as representações sobre um 

objecto podem condicionar a sua relação com este. Como sustenta Manuel Freixo 

(2009:97), a investigação de cariz indutivo radica-se na vivência e experiência pessoal do 

pesquisador, no que diz respeito a situações que contextualizam um fenómeno particular, 

«que pode ser descrito e compreendido a partir dos significados que os participantes dão aos 

acontecimentos». Procurou-se observar de forma intensiva, inquirindo 142 alunos que 

frequentam cursos profissionais Nível III, tendo sido na prática inquiridos 134, ou seja, 

94,4% dos alunos a frequentar este Nível, da instituição do caso de estudo, 18 e 29 de 

Janeiro de 2010. 

A Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Nisa (Etaproni), alvo do estudo de 

caso, encontra-se integrada na rede de escolas profissionais, foi criada ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 26/89 de 21 de Janeiro, posteriormente revogado e substituído pelo Decreto-Lei n.º 

70/93 de 1 de Março, tendo como entidade promotora a Câmara Municipal de Nisa. 

Posteriormente foi integrada em associações, a Associação para o Desenvolvimento de 

Ideias e Projectos e, mais tarde, a Associação de Desenvolvimento de Nisa. Actualmente 

tem 142 alunos, nos três cursos de Nível III (Animador Sociocultural; Técnico de 

Multimédia; Técnico de Termalismo), com equivalência ao 12.º ano, para além daqueles que 

frequentam os cursos de Nível II (Tratador e Desbastador de Equinos; Agente em Geriatria), 

equivalentes ao 9.º ano.  

 

Breve história sobre as raízes das representações sociais sobre o ensino 

profissional 

Interpretando a Lei de Bases do Sistema Educativo, reconhece-se que as Escolas 

Profissionais vieram preencher um espaço nunca antes ocupado. Constituídas ao abrigo do 

Decreto-Lei 26/89, de 21 de Janeiro, substituído pelo Decreto-Lei 70/93, de 10 de Março, 

estas escolas resultaram de candidaturas a concursos anuais e surgiram através da assinatura 

de contratos-programa celebrados entre o Ministério da Educação e entidades privadas, 

empresas, organizações sindicais, autarquias, associações regionais ou locais, entre outras. Os 

programas são organizados em módulos, entendidos como unidades de aprendizagem 

autónomas, integradas num todo coerente. A estrutura modular facilita a superação de 

dificuldades na consecução dos objectivos de formação. Permite transferir para os alunos a 

capacidade de gerirem as suas próprias aprendizagens, através da negociação com o 

professor, quando a conclusão do(s) módulo(s) aconselhe soluções diferenciadas. Os cursos 
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profissionais, desenvolvidos de forma pioneira pelas escolas profissionais criadas pelo 

Decreto-Lei 26/89, de 21 de Janeiro, têm vindo a demonstrar um crescimento significativo.  

 

G1 – Alunos inscritos em cursos profissionais  

 

Fonte: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação, Ministério da Educação. 

 

Esta valorização do ensino profissional constitui-se como uma alternativa de igual 

valor às restantes vias educativas, tornada prática efectiva nos últimos anos, tanto em 

termos da expansão da rede de oferta, como sobretudo pelo crescimento da procura deste 

tipo de cursos. Desde 1998/99, o número de turmas dos cursos profissionais mais do que 

triplicou, passando de cerca de 1.400 para mais de 4.500. Existem hoje disponíveis 96 

cursos cujas variantes dão origem a 122 saídas profissionais. Por outro lado, de um volume 

de aproximadamente 27.000 alunos inscritos em cursos profissionais em 1998/1999 passou-

se para perto de 91.000 em 2008/2009, o que corresponde a um crescimento de 241%. 

O número de alunos matriculados no ensino profissional, nas escolas públicas e escolas 

profissionais, aumenta consideravelmente, principalmente a partir do ano lectivo 

2006/2007, o que atesta os resultados desta política educativa, que inicialmente visava 

responder a indicadores problemáticos perceptíveis no subsistema do ensino secundário, 

segundo o Departamento do Ensino Secundário do Ministério da Educação (Fernandes, 

2001:42). Num estudo realizado por Martins (2005:77) os autores procuram interpretar a 

relação entre a natureza da oferta e da procura do ensino profissional, demonstrando o seu 

carácter «funcional e regulador», assim como uma correlação significativa entre a sua 

frequência e a origem social e o aproveitamento escolar dos alunos até ao 9.º ano. Um outro 

dado importante e curioso do estudo, é aquele que retrata o facto de que apesar de se registar 

uma apreciação positiva da formação Nível III que desenvolvem, as suas ambições centram-
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se no prosseguimento de estudos. A evidente crença nas competências adquiridas e o anseio 

de prosseguimento de estudos, traduzem o sucesso do ensino profissional e desenham uma 

outra imagem sobre a escola. Em 2003, Joaquim Azevedo apresenta os resultados de uma 

pesquisa realizada em Portugal sobre o rendimento escolar dos alunos dos cursos gerais e 

tecnológicos, das escolas secundárias, e dos cursos profissionais, das escolas profissionais. O 

autor afirma a utilidade em comparar o rendimento destes tipos de cursos, embora sublinhe a 

ideia de que «estamos diante de dois tipos de instituições educativas bastante diferentes» 

(2003:3). Azevedo na discussão dos resultados destaca a «elevada ineficácia nas escolas 

secundárias», registando o facto de haver disparidades «abissais» de níveis de rendimento 

entre as escolas secundárias e as escolas profissionais: as segundas apresentam níveis de 

rendimento muito superiores aos das primeiras (idem:31). Estas diferenças resultam da 

(idem:32–33): «dimensão de cada escola»; «modelo pedagógico»; «regime de 

certificação»; «administração e gestão»; «ligação à comunidade e às empresas». Como se 

pode depreender destes factores, há um significado considerável daquilo que Teddlie, 

Reynolds e Sammons (cit. por Azevedo, 2003:34), apelidam de efeito escola. 

 

A aprendizagem como acto de liberdade. O papel da antropologia relacional 

na educação  

Pode questionar-se a contemporaneidade da escola, ou seja, a sua actualidade e 

adaptabilidade às mudanças. É possível reconhecer deste argumento um elemento essencial 

da educação: o tempo. O insucesso, a indisciplina e o abandono escolar parecem ser 

indicadores da incapacidade para gerir as dimensões do tempo numa escola do passado no 

presente, incapaz de projectar o futuro. Talvez a exaustão da educação resulte da sua 

obrigatoriedade, por contraponto à valorização da aprendizagem como «acto de liberdade», 

que exige «motivação, apoio e orientação» (Baptista, 2005:108). Isabel Baptista (ibidem) 

conclui mesmo que a educação deve estar enraizada numa «antropologia relacional», assente 

no contacto, diálogo e interacção pessoal, no sentido de desenvolver um «poder reflexivo e 

projectivo» (idem:146). Nos planos de actividades dos vários cursos da escola estudo de caso 

percebe-se o desenvolvimento de lógicas transdisciplinares e interdisciplinares. Estas 

interdependências contribuem para as classificações da qualidade do ensino e das 

aprendizagens. Mais de ¾ dos inquiridos considera que aquilo que lhes é ensinado e o que é 

aprendido tem Qualidade, enquanto um quinto destes afirma que a qualidade do ensino é 

Excelente e 15,7% avaliam a qualidade das aprendizagens como sendo Excelente. Nenhum 

inquirido classifica o ensino ou as aprendizagens com sendo destituídas de qualquer qualidade: 

Sem qualidade. As classificações referidas induzem uma reflexão sobre o significado de 

implementar estratégias que consigam dar sentido àquilo que se pretende ensinar e fazer 

aprender. 

 A interpretação de representação social de Moscovici (2000:12) permite apreender 

a sua complexidade, que resulta da interacção e comunicação: «um sistema de valores, ideias 
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e práticas que desempenham uma dupla função: primeiro, estabelecer uma ordem que irá 

permitir aos indivíduos orientarem-se eles próprios no seu mundo material e social e 

governá-lo; e em segundo proporcionar que a comunicação exista entre os membros de uma 

comunidade fornecendo-lhes um código para permuta social e um código para nomear e 

classificar claramente os vários aspectos do seu mundo e a sua história individual e do 

grupo.». Pode entender-se que as representações sociais existem independentemente dos 

indivíduos pois emergem da sua interacção, ou seja, são produzidas pelas formas como se 

preparam para acção (Benavente, 1999), sob vários tipos de condicionalismos. 

 Se as representações sociais funcionam como uma construção da realidade, a 

perspectiva que os alunos revelam sobre o papel que a Etaproni poderá ter nos seus futuros, 

traduz a sua estruturação estável que valoriza os significados das suas práticas de ensino-

aprendizagem vivenciadas e participadas, projectando expectativas (positivas). Entre os 

inquiridos, 54% demonstram a expectativa de que o papel da escola será muito importante 

no futuro, 44% esperam que este seja importante, enquanto apenas 2% o perspectivam 

como pouco importante. Nenhum aluno assinalou a opção nada importante. A perspectiva 

sobre o papel da escola no futuro, ilustra bem um vector das representações sociais que os 

indivíduos detêm sobre esta, orientando os seus comportamentos e projectando a acção. 

Como sublinha Jorge Vala (1997:7), as representações sociais desempenham um papel nas 

interacções sociais, assim como são criadas sobre objectos relevantes para o seu campo de 

acção. Recolheram-se vários indicadores sobre o quão importante são as características da 

educação promovida num determinado contexto, tanto mais quanto este se afirmar como 

recorrente, incutindo no indivíduo a predisposição para aprender, mediante mecanismos que 

garantam um feedback quase constante entre aquisição e aplicação de conhecimentos, 

acompanhados por recompensas (Bruner, 1999). As respostas à questão 24 do questionário, 

em que se solicitava aos inquiridos que classificassem a importância do papel da Etaproni no 

futuro, são muito próximas daquelas que foram dadas em relação à questão 4, onde se 

questionava sobre a avaliação que fazem sobre aquele que é desempenhado na socialização e 

preparação para este mesmo amanhã: 49,3% classificam-no de muito importante, 48,5% de 

importante, 1,5% de pouco importante e 0,7% de nada importante. É possível perceber que 

há ao nível das representações sociais sobre a escola um continuum entre as tarefas 

educativas e o reconhecimento da sua utilidade e operacionalidade no futuro, o que 

demonstra a eficácia das estratégias de ensino-aprendizagem.  

Nas respostas à questão 14 do inquérito, onde se procurou identificar a concordância 

em relação a uma série de proposições que caracterizam o trabalho do professor eficaz, 

procurando perceber se os inquiridos as reconhecem na equipa docente da escola, é 

perceptível o significado atribuído ao cariz explícito, flexível, direccionado dos processos de 

transmissão, promotores da «classificação» e «enquadramento». As respostas a esta questão 

revelam indicadores sobre as características associadas ao trabalho do professor, de onde 

sobressai a concordância com as proposições: Relacionam-se com os alunos de forma fácil, 
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o que resulta em menos problemas de comportamento nas aulas; Têm expectativas 

elevadas, relativamente ao sucesso dos alunos; Apresentam a informação ou as 

competências a aprender, de forma clara e dinâmica. Há uma linha de desempenho 

profissional circular que assenta na facilidade de relacionamento, que só por si parece evitar 

possíveis situações problemáticas de comportamentos desviantes, assim como numa forma 

directa e activa de transmissão dos conteúdos, que permitem a formulação e transmissão de 

expectativas elevadas quanto ao sucesso. Este (des)envolvimento do ensino profissional 

permite uma atenção pedagógica de proximidade, que faz com que as proposições: Ensinam 

à turma com um todo; Conseguem manter as aulas focalizadas nas tarefas a realizar; Não 

fazem juízos de valor sobre os alunos, apareçam com níveis de concordância inferiores.  

A estrutura modular do ensino profissional pressupõe a possibilidade de ritmos 

diferentes de progressão, que induz a possibilidade de não ensinar à turma como um todo, 

atendendo às suas especificidades dos seus elementos. Por outro lado, o cariz aberto do 

planeamento curricular, permite ligações permanentes com o exterior, através de propostas 

e respondendo a solicitações de parceiros. O perfil fortemente relacional deste tipo de 

ensino, permite também compreender os juízos de valor sobre os alunos, que podem ser 

entendidos como um direito e dever pessoal e profissional face à receptividade e escuta 

pedagógica que os professores têm em relação às suas necessidades de crescimento e 

desenvolvimento pessoal e social. Identifica-se então outro dos elementos diferenciadores 

da pedagogia do ensino profissional: o sentido. Esta é uma forma de pedagogia que Caria 

(ibidem) entende como detentora de um «sentido forte». Quando um terço dos inquiridos 

(32,8%) afirma que a Etaproni motiva muito para a aprendizagem, e 62,7% afirmam que 

motiva, pode depreender-se que a elevada motivação depende também da diversidade e 

heterogeneidade de práticas e dos juízos que se produzem em relação aos comportamentos 

dos actores sociais da escola, nesta e fora desta. Como destaca Jorge Vala (1997:11), 

conhecimentos e emoções são descritivos e alvo de julgamentos avaliativos, ou seja, 

«mobilizam atitudes».  

 A motivação para a aprendizagem permite uma activação e avaliação das 

representações sobre o seu significado, definindo os espaços de vida dos indivíduos e os 

valores que caracterizam a sua acção. Como defende Denise Jodelet (1989), as 

representações são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado 

com um objectivo prático, que contribui para a estruturação de uma realidade comum a um 

conjunto social. No sentido associado por Jorge Vala (2002), a representação exprime uma 

relação de um sujeito com um objecto, sendo sempre uma actividade de construção e de 

simbolização. A estruturação das representações é perceptível através de uma lógica de 

materialização de conhecimentos e de fortes ligações psicossociais, reconhecidas através da 

identificação das características que os inquiridos mais reconhecem no Curso que 

frequentam, feita nas respostas à questão 15 do inquérito. Nestas são identificadas 

preponderantemente por ordem decrescente: Ambiente de aprendizagem (67,2%); 
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Consistência das práticas (58,2%); Desenvolvimento da auto-estima (55,2%); 

Acompanhamento do aluno (54,5%). No outro extremo, nas características menos 

valorizadas, estão a Maximização do tempo de aprendizagem (21,6%) e a 

Atmosfera/ambiente calmo e ordeiro (17,9%). Pode afirmar-se que a representação da 

escola é influenciada pela qualidade das informações disponíveis que são formadas pelas 

vivências/experiências do aluno, ou pelas mensagens que lhe são transmitidas sobre o meio. 

Como sublinha Artur Gonçalves (2008), as representações de escola são o resultado de 

estilos de vida, onde se verificam níveis de satisfação e de bem-estar, aceitação social e 

qualidade de vida. As informações que os actores dispõem em relação à escola, constituem 

um dos factores mais importantes para a sua representação de escola (Santiago, 1997). 

 

 

 

 

 

 

Os sentidos da educação como raízes de representações sociais. Partenariados 

e novas narrativas 

Na «girândola de significados», como apelidaram Luiza Cortesão et al. (2007), todos 

os actores do palco da educação hoje movem-se da e para a escola, em busca de referências 

para o desenvolvimento, no âmbito do quadrimónio estabelecido por J. Dewey (cit. por 

Simões, 2007:41): educação, crescimento, desenvolvimento, vida. O cariz polissémico dos 

conceitos de aprendizagem e de caminho, deverão segundo Isabel Lelis (2001) estar na base 

da criação de novas formas de trabalhar o conhecimento e o ensino. É destas dinâmicas que 

emergem as principais diferenças que os alunos reconhecem existir entre os Cursos 

Profissionais e os Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário. As distintas e 

valorizadas Formação técnica, Preparação para a vida activa, Expectativas de futuro, 

Motivação e envolvimento dos professores e Promoção do saber-fazer, retratam a 

consolidação de representações sobre o ensino profissional e o seu significado na 

emancipação. Esta complexidade tem que ser compreendida tendo em consideração que, tal 

como defende Elejabeitia (1997:67), os jovens se encontram na posição dupla de agentes e 

alvos da mudança, crescentemente estrutural. Contudo, perante estas tensões um número 

crescente de alunos opta por um percurso escolar que lhes permita fugir à frustração e 

alienação, através de mecanismos de formação marcados pela sua objectividade.  

 A perspectiva de Guilherme d’Oliveira Martins sobre o ensino profissional insere-se 

numa reflexão sobre possibilidades e alternativas, onde se percebe que através deste, é 

possível transpor um enquadramento sistémico homogéneo e linear, conferindo a 

possibilidade de optar por «formações relevantes e motivadoras» de acordo com as 

características e necessidades pessoais (2001:213 – 215). A circulação de experiências neste 
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tipo de ensino proporciona aquilo que Bzuneck apelida este tipo de trocas de «experiências 

vícaras», através das quais a observação de colegas que conseguem bons resultados indica a 

um aluno que ele também consegue enfrentar desafios semelhantes, motivando-se para 

empreender percursos (2004:21). Esta perspectiva converge com a ideia do aproveitamento 

fundamental da experiência, no sentido de assegurar a manutenção de uma identidade 

positiva (Amaral, 1999:118). Nas respostas às questões 19 e 20, onde se solicitava aos 

inquiridos que identificassem as principais diferenças entre o que é estimulado nos cursos 

profissionais e nos científico-humanísticos, a identificação com a escola não foi destacada, 

sendo mesmo das características menos assinalada. A desvalorização da dimensão escolar 

poderá estar relacionada com a experiência do insucesso escolar, sendo complementada pela 

dimensão social da inteligência claramente gratificante e motivadora para o envolvimento 

numa relação de ensino-aprendizagem (ibidem).  

 Numa publicação do início desta década, Bueno (2002:46) afirma que a transição 

para a vida activa é o centro articulador da escola profissional portuguesa e enquadra o seu 

modelo de gestão promotor de interdependências institucionais, aberto e integrado aos 

diversos contextos locais. Esta afirmação revela-se hoje anacrónica, tendo em consideração 

a forma dinâmica do processo de aprendizagem desenvolvido na escola caso de estudo. Por 

exemplo, o Curso de Animador Sociocultural da Escola Tecnológica, Artística e Profissional 

de Nisa, regista aproximadamente cem instituições/associações e/ou empresas parceiras, 

localizadas em vários espaços do território nacional. Conforme sublinha Alves-Mazzotti 

(2008:20), apoiando-se na perspectiva de Moscovici, a pesquisa educacional só poderá ter 

um impacto significativo sobre a prática educativa, se recorrer a «“um olhar psicossocial”», 

capaz de conhecer o preenchimento do actor social com um «mundo interior» que procura 

devolvê-lo na sua individualidade ao mundo social. Quando questionados sobre se a entrada 

no ensino profissional alterou a perspectiva anterior sobre a escola, os alunos revelaram 

respostas que traduzem os vínculos que conseguiram estabelecer em relação a um objecto, a 

um universo, partindo da dialéctica com um conjunto de referências a objecto(s) e a 

universo(s) detidos antes. É de destacar o facto de 47% dos inquiridos afirmarem que a 

entrada no ensino profissional alterou muito a sua perspectiva sobre a escola, assim como o 

de que 38,8% considerarem que esta se alterou. Se a estes dois grupos de inquiridos que 

perfazem 85,8%, se acrescentarem os 10,4% que afirmam que esta perspectiva se alterou 

pouco, regista-se a percentagem de 96,2% de inquiridos que consideram ter havido uma 

reformulação da sua opinião sobre a escola, num sentido bastante positivo. 

 Pode perceber-se que os vínculos estabelecidos em torno de um objecto reflectem 

uma escolha, orientada por experiências e valores. A forma como os alunos e até os 

pais/encarregados de educação classificam a instituição e um subsistema de ensino-

aprendizagem particular, está impregnada de expectativas e pressões que enquadram as 

acções dos indivíduos. As médias de idades das diferentes turmas/cursos que compõem o 

conjunto de Cursos Profissionais Nível III da Etaproni, revelam na sua totalidade desvios em 
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relação à idade que os alunos teriam neste nível de ensino, sem reprovações anteriores. Estes 

indicadores reflectem um contexto marcado por alguma tensão, uma vez que a opção pelo 

ingresso pode não o ser na realidade. Este pode ser entendido como a última alternativa para 

recuperar o tempo perdido. Neste sentido, complementando os dados obtidos através do 

inquérito com aqueles que foram apreendidos com a observação participante, é possível 

perceber que existe um conjunto de constrangimentos psicossociais para que os esforços de 

inserção na escola sejam alvo de um maior investimento. Apenas ¼ dos alunos se matricula 

nos Cursos da Escola sem insucessos anteriores, logo, as médias de idades revelam-se 

superiores àquelas que seriam possíveis de encontrar junto de grupos com percursos 

educativos sem percalços. Pode entender-se que este é um factor importante para configurar 

o imaginário sobre a escola e o ensino profissional, transformando-se num guia para a 

leitura e compreensão da sua realidade.  

 A percentagem de inquiridos que se manifesta Muito satisfeito com a frequência da 

Etaproni (29,9%) é semelhante àquela que se diz Nada satisfeito e Pouco satisfeito (29,1%) 

com as escolas frequentadas antes. A alteração na satisfação com as instituições e com as 

suas dinâmicas educativas revela um processo de desidentificação e identificação, onde são 

produzidos conhecimentos e emoções que são objecto de julgamento avaliativo. Através das 

respostas à questão 22 do inquérito, Indica o número de reprovações anteriores à entrada 

na Etaproni, é possível perceber que a maior parte dos alunos já experienciou o insucesso, 

uma vez que 71,6% dos inquiridos afirmaram já ter reprovado, sublinhando-se o dado de que 

38,0% já o tinham feito entre duas a três vezes. Apenas aproximadamente ¼ dos inquiridos, 

26,1%, indica nunca ter reprovado. Sublinha-se do gráfico seguinte o facto de 10,4% dos 

inquiridos afirmarem que já reprovaram três vezes. Estamos assim perante um grupo 

discente marcado pela ausência de aproveitamento anterior, que uma vez integrado num 

outro subsistema de ensino revela a introdução de elementos para uma nova triagem, novo 

esquema figurativo e uma outra naturalização.  

 Neste sentido, pode perspectivar-se o ensino profissional como uma resposta ao 

insucesso escolar, podendo ser responsável pelo aumento da escolarização, mantendo no 

sistema jovens que o abandonariam se esta alternativa não existisse (Marques cit. por 

Madeira, 2006:125). Em relação à questão 23, Tens expectativa de conclusão do Curso nos 

três anos lectivos a que corresponde a sua estrutura curricular?, as respostas revelam a 

expectativa de mudança face a percursos biográficos anteriores. A representatividade 

daqueles que admitem o insucesso anterior (71,6%) é bastante próxima daquela que traduz os 

que pensam concluir o Curso nos três anos do triénio, equivalentes ao 10.º, 11.º e 12.º anos 

(76,1%). Da certeza do fracasso passado há a evolução para a esperança do sucesso futuro, 

construída através das representações estruturadas no presente. É de destacar o dado de que 

23,9% dos inquiridos reconhecem dificuldade em concluir o Curso nos três anos, o que 

permite identificar internamente o possível enfraquecimento do estereótipo do facilitismo. 

Contudo, é de sublinhar o facto de mais de ¾ dos inquiridos, 76,1%, pensar concluir o Curso 
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nos três anos. Esta afirmação traduz a apropriação de informações e saberes que se assumem 

como vectores de inserção social, ou seja, de reintegração e reinserção na escola. As 

expectativas de sucesso representam uma força significativa para o alcançar. 

 

A escola como objecto de representação sem fronteiras. A vinculação exógena 

e endógena  

Em relação aos processos de vinculação, os dados recolhidos permitiram apreender 

alguns dados curiosos que parecem contradizer outros presentes frequentemente, em 

trabalhos científicos, onde é destacado o potencial convivial e expressivo da escola 

desenvolvido entre os grupos de pares. Indicador disto é o conjunto das respostas à questão 

10, onde de entre uma lista de 24 conceitos, se pedia que os inquiridos seleccionassem os 

quatro que mais associam à Etaproni: apenas 36,6% seleccionaram a Socialização, e, 38,8% 

o Convívio. Dos conceitos mais associados à Etaproni percebe-se que a componente da 

interacção (Convívio e Socialização) é ultrapassada substancialmente por outra constituída 

pela Formação e Aprendizagem.  

 A pesquisa documental permite perceber junto de dossiers de FCT, designação dada 

aos períodos de estágio no ensino profissional, que a comunidade educativa se constrói 

muito para além dos seus limites físicos, estendendo-se por algo que pode ser apelidado de 

diáspora educativa, de onde recebe fluxos importantíssimos de experiências enriquecedoras e 

aferidoras de capacidades e competências. O Plano de Actividades da escola, segmentado 

pelos Cursos de Animador Sociocultural, Técnico de Multimédia e Técnico de Termalismo, 

para além dos períodos de FCT, revelam actividades frequentes que colocam os alunos em 

contacto directo com múltiplos contextos socializadores, o que dilui o papel da escola como 

instituição socializadora. Considerando-se esta dinâmica, o Convívio baseia-se em vários 

pontos de ancoragem, o que remete para a sua internalização em processos de 

Aprendizagem e Formação. Poder-se-á afirmar que no ensino profissional há o 

reconhecimento de representações no sentido de uma aprendizagem em convívio e de uma 

formação em socialização. A Socialização e o Convívio constroem-se on-going, no seio do 

processo de ensino-aprendizagem, e não como algo que lhe é marginal e, curiosamente, 

como pólo da atracção pela frequência da escola. A confirmar esta representação da escola, 

está o facto de nenhum inquirido ter seleccionado o conceito de Obrigação como um dos 

que mais associa à Etaproni. A frequência da escola não é encarada como uma Obrigação 

por nenhum dos alunos questionados. A Obrigação não faz parte das representações sobre a 

escola porque aqui não há um afastamento da realidade, ou seja, esta não representa uma 

construção hermética face a múltiplas facetas do quotidiano.  

 É no contexto do processo educativo que se promovem formas particulares de 

Convívio, Socialização e Motivação. A socialização motivada é então um processo de 

processos, que se alicerça na percepção de aproveitamento. A confirmar a especificidade das 

representações dos alunos do ensino profissional sobre o papel da escola nos seus percursos 
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biográficos, estão também os dados recolhidos através das respostas à questão 8, onde se 

pedia aos inquiridos que indicassem a importância associada às várias dinâmicas 

desenvolvidas no contexto da Etaproni. No conjunto das várias dinâmicas enunciadas, 

destaca-se a Adaptação ao mercado de trabalho, o Facilitar a entrada no mercado de 

trabalho e a Aprendizagem técnica. Estas são claramente objectivas e permitem aos alunos 

desenvolver crenças de auto-eficácia que, segundo José Bzuneck, influenciam nas escolhas de 

trajectos de acção, no esclarecimento de metas, na quantidade de esforço e na perseverança 

em busca de objectivos (2004:117). Percebe-se então o contributo sério da Escola para que 

os jovens se descubram, consigam definir um caminho e o que fazer ao longo deste. Veja-se 

que a seguir às três principais dinâmicas desenvolvidas no contexto da Etaproni, os alunos 

sublinham também o Desenvolvimento de conhecimentos sobre a área de formação e o 

Conhecer professores, o que reflecte o interesse incutido pelo processo de ensino no sentido 

do desenvolvimento de um determinado percurso formativo, onde os professores aqui 

conhecidos são assumidos enquanto promotores de crenças de auto-eficácia.  

A Aprendizagem técnica valorizada, é um indicador de que num determinado 

contexto académico, o aluno é motivado a envolver-se nas actividades de aprendizagem, se 

acreditar que com os seus conhecimentos e aptidões poderá adquirir outros, dominar 

conteúdos e melhorar as suas habilidades (Bzuneck, 2004:117). Esta Aprendizagem técnica, 

mais que a sociocultural e científica, é reconhecida como geradora de crenças de auto-

eficácia, no sentido da realização de esforços persistentes e de uma performance mais 

positiva. Perante a rejeição do papel de alunos essencialmente receptivos, dependentes e 

controlados externamente, percebe-se que procuram espaços de auto-regulação, como 

elementos activos que gerem de forma eficaz e flexível o seu processo de aprendizagem. 

Veja-se como exemplo as respostas à questão 11, onde se solicitava aos inquiridos que 

indicassem a importância que reconhecem nas várias características do ensino profissional. 

Compreende-se facilmente que as quatro especificidades destacadas sejam: Formação em 

Contexto de Trabalho; Experiências práticas; Contacto com o mercado de trabalho; e 

Ligação estreita entre teoria e prática. No topo da hierarquia de características valorizadas 

no ensino profissional encontra-se o período de Formação em Contexto de Trabalho, 

designação para os períodos de estágio no ensino profissional, em que os alunos são 

colocados através de protocolos em entidades de Norte a Sul do país, muitas delas com 

reconhecimento nacional na sua área de intervenção. 

 Como sublinha Bzuneck, o sucesso continuado em tarefas transmite informação ao 

aluno de que pode empreender uma nova tarefa, comunicando-lhe também que tem 

capacidades de prosseguir com êxito (idem, 119). Daí esta espiral funcionar como um 

caminho a percorrer no sentido de alcançar um confronto, continuamente demonstrado 

como crucial, baseado no desafio da integração e possível inserção em contextos adversos, 

na medida em que são desconhecidos, distantes e indutores de possível desprotecção. Se 

interpretarmos agora as quatro características mais valorizadas, percebe-se precisamente o 
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percurso desenvolvido até se alcançar a representação social da Formação em Contexto de 

Trabalho, através da superação de tarefas/provas crescentemente complexas do ponto de 

vista da exigência. Neste processo os alunos caminham de práticas colectivas e partilhadas, 

resguardadas, para outras marcadas pela exposição individual, ainda que sob a égide de uma 

co-responsabilização entre cada um destes e o orientador do período de Formação em 

Contexto de Trabalho. Wertsch (1991) considera que os alunos têm que dar significado ao 

conhecimento que vão apropriar, o que significa que o conhecimento passou a ser 

perspectivado como social antes de se tornar pessoal.  Tendo em consideração que 

71,6% dos inquiridos afirmaram já ter reprovado, pode entender-se através da lógica 

reflectida nesta representação, o trabalhar da resiliência também como competência.  

 

 Encontrar as coisas mais importantes da vida. A epistemologia da 

curiosidade 

 A reconciliação com a escola é acompanhada por uma (re)construção do eu, 

assentes num trabalho efectuado sobre comportamentos concretos. Entende-se aqui a escola 

como um sistema interactivo cujo funcionamento tem que ser compreendido com referência 

a um ambiente social mais amplo, o que quebra claramente a afirmação de mecanismos de 

exclusão: aquela que é criada pela instituição de ensino quando hermeticamente se afasta 

da(s) realidade(s) e a outra que incute no aluno quando este lhe associa representações de 

repulsa. Por oposição a estas, os indicadores de emancipação traduzem um movimento de 

independência e autonomia, que nascem de um ambiente relacional classificado pelos 

inquiridos como Positivo (64,2%) e Excelente (32,8%), registando-se que apenas 3% o 

definem como Pouco positivo. Serão a estabilidade e o equilíbrio as bases para os 

desequilíbrios da mudança, possíveis de associar à descoberta e à capacidade de iniciativa na 

aprendizagem e no protagonismo assumido em múltiplos espaços. Segundo Oscar Wilde (cit. 

por Brito et al., 2004:77), «A instrução é um esforço admirável. Mas as coisas mais 

importantes da vida não se aprendem, encontram-se.». Neste sentido, é evidente que a 

concentração dos esforços na simples aprendizagem, desprovida dos ingredientes 

responsáveis pelo estímulo da descoberta, curiosidade e vontade de conhecer, destrói a 

predisposição para procurar, e, encontrar.  

 Nas respostas dadas em relação à questão 3, onde de solicitou aos alunos que 

classificassem por ordem decrescente de importância um conjunto de componentes da 

Etaproni que facilitam o aproveitamento e o sucesso, identificam-se claramente indicadores 

de que há elementos implantados no contexto institucional, preponderantes na motivação 

para que este seja alcançado: Aprendizagem de conteúdos; Relacionamento com os 

professores; e Apoio contínuo à aprendizagem. Dos dados pode ainda sublinhar-se o 

aparecimento em quarto lugar do Desenvolvimento de formas atractivas de transmissão dos 

conhecimentos. Os inquiridos atribuem então uma grande importância ao que aprendem, o 

que reflecte os significados que associam ao que lhes é transmitido e à forma como é feita a 
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transmissão. A utilidade vislumbrada nos conteúdos desenvolvidos motiva o envolvimento e 

uma maior predisposição para a aprendizagem, daí o destaque da componente Aprendizagem 

de conteúdos. Por outro lado, o significado percebido da componente Relacionamento com 

os professores ilustra bem um eixo fulcral na construção das representações dos alunos sobre 

o ensino profissional. É através desta relação que se projectam modelos de papéis e se criam 

guias, numa fase do desenvolvimento onde prolifera uma espécie de vacuidade imatura. 

Além das duas componentes já referidas, sobressai ainda uma outra, a do Apoio contínuo à 

aprendizagem. Partindo da perspectiva de Jodelet (1984:361) sobre as representações 

sociais, reconhece-se aqui um elemento fundamental na sua construção em relação à escola. 

É a robustez de que se reveste a relação pedagógica que permite a esquematização em que 

uma estrutura imaginante reproduz uma estrutura conceptual.  

A importância do papel dos Professores na motivação para o prosseguimento de 

estudos, traduz o processo pelo qual estes conseguem personificar significados que produzem 

uma representação social, no sentido da definição de Moscovici (1978): «é uma modalidade 

de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre os indivíduos». Aproximadamente um em cada três inquiridos classifica o 

contexto relacional da escola como Excelente, o que constitui um elemento importante da 

representação social em estudo pois, como defende Vygostsky (1962, 1978), percebe-se que 

o meio social desempenha um papel determinante no desenvolvimento do actor social. 

Neste sentido, os processos cognitivos não podem ser compreendidos como exclusivamente 

individuais, assumindo-se que a cognição é uma construção sociocultural (Vala, 2002).  

 

 A escola de relações. O enraizamento social das representações 

A escola, tal como a sociedade, representa um meio e um contexto para favorecer o 

desenvolvimento pessoal (Janosz e Le Blanc, 2007:258). Alguns autores procuraram 

demonstrar que a escola, pela sua estrutura, organização do currículo ou atmosfera geral, 

influenciava a experiência escolar dos alunos. Das várias reflexões sobre o tema, Janosz e Le 

Blanc (ibidem) consideram que é possível sustentar a ideia de que a escola contribui 

consideravelmente para a experiência escolar, influenciando a «qualidade da adaptação e da 

perseverança escolar». No mesmo sentido, Pedro Abrantes sublinha que «é através das 

relações sociais que os jovens vivem a escola» (2003:97), e o estudo de caso revela 

claramente indicadores de que esta afirmação também se aplica aqui, uma vez que são estas 

que dão sentidos à escola, sendo um dos elementos essenciais das representações que 

constroem sobre esta. Stephen Stoer e Helena Araújo (1997:91) elaboraram uma reflexão 

sobre o que designam por «ethos da escola», ou seja, a ordem expressiva e identidade da 

escola.  

 Tendo em consideração os dados sobre a classificação do ambiente relacional e de 

aprendizagem/trabalho na Etaproni, é possível constatar que estamos perante uma realidade 

institucional onde os actos disruptivos são insignificantes, sendo o ambiente relacional 
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propício à constituição de um ambiente potenciador do trabalho de aprendizagem. Quanto 

ao ambiente de aprendizagem, 78,4% dos inquiridos qualificam-no de Positivo, 20,1% de 

Excelente e apenas 1,5% de Pouco positivo. Quando mais de ¾ dos inquiridos afirmam que o 

ambiente de trabalho é Positivo e um em cada cinco considera que este é Excelente, pode 

apreender-se uma representação social da escola baseada na sua coerência, que gera 

conformidade e uma base sólida para a aprendizagem e motivação para as experiências de 

protagonismo.  

 Da aplicação do inquérito no caso específico de suporte a este texto, sobressaem 

alguns dados que permitem perceber que numa comunidade educativa mais restrita a 

interacção focalizada ultrapassa em grande parte os grupos de pares, envolvendo outros 

protagonistas como os professores e os funcionários. Há assim o reconhecimento de 

dinâmicas relacionais com vários sentidos no espaço escola, que permitem destacar o(s) 

seu(s) significado(s) para a formação social do indivíduo. Como sublinha Mireille Cifali 

(1998), a escola é uma das últimas instituições que promove a interacção do indivíduo em 

sociedade. A escala de atitudes presente no instrumento de observação indirecta sistemática 

aplicado no estudo de caso, revela uma concordância muito mais significativa nas 

proposições positivas do que a discordância em relação àquelas que são identificadas como 

negativas, em relação à atitude estruturada sobre o ensino/cursos profissionais. As 

proposições positivas que se destacam pelo seu grau de concordância em relação à atitude 

que se pretende medir foram: Os cursos profissionais ultrapassam as qualificações 

demasiado especializadas, assegurando uma formação geral sólida; Algo muito 

importante no ensino profissional é a atitude de atenção e disponibilidade dos professores 

que ultrapassa os limites físicos e os horários da escola; O ensino profissional permite que 

os alunos desenvolvam a sua auto-confiança na aquisição de competências ao longo da 

formação. Das atitudes demonstradas em relação a estas proposições percebe-se que este 

tipo de ensino é entendido como uma solução para o abandono e insucesso, ou não teria sido 

a opção seleccionada depois dos percursos erráticos anteriores ao ingresso. O ensino 

profissional deixa de significar uma saída, talvez a última e única, e a escola deixa de ser uma 

resposta e transforma-se num desafio, depois da estabilização das referências sobre o seu 

papel enquanto instituição. Em relação à proposição O ensino profissional é a alternativa 

para quem não tem sucesso nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário, é 

possível encontrar uma discordância evidente, o que sugere que os alunos entendem o 

subsistema frequentado como um percurso como outro qualquer, rejeitando um pouco a ideia 

de que optaram por algo alternativo, excluído e marginalizador de quem o frequenta. O 

sucesso agora alcançado faz com que percebam este subsistema como mais um, de onde até 

podem sair melhor preparados, como se apreende através de indicadores recolhidos através 

da observação participante.  

 

 Considerações finais 
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Apesar de se poder considerar que o ingresso no subsistema do ensino profissional 

representa a entrada num percurso alternativo, as informações dos inquéritos e da 

observação participante, conseguem transmitir a ideia de que para alguns, um número 

reduzido, esta ainda não é a alternativa solução perante a saída do percurso regular. 

Mantêm-se também aqui os fenómenos de insucesso, abandono, absentismo, desinteresse e 

recusa dos tempos lectivos, exigindo a criação de mais ofertas de percursos e ofertas 

formativas. Por exemplo, apesar da centralidade da componente técnica, tecnológica e 

prática, sublinham-se os indicadores da afirmação de rotinas e de transmissão/ recepção 

passiva, que sugerem a presença de actores que podem constituir um segmento de procura de 

outro tipo de processo de ensino-aprendizagem. Procuram, provavelmente, algo ainda mais 

prático e flexível. Ao mesmo tempo, num outro extremo, é destacada a extrema 

focalização na transição para a vida activa, que pode dificultar o desenvolvimento de uma 

perspectiva alargada de futuro(s), estreitando as saídas. O número de alunos que terminam os 

triénios dos diferentes Cursos, entendidos também como saídas, traduz uma diferença, em 

alguns casos significativa, em relação àquele com os quais iniciaram. Os handicaps 

anteriores não conseguem ocultar o(s) significado(s) das representações sobre a escola 

profissional, projectando os seus actores para outros espaços, dinamizando processos de 

inserção social, motivadores do incremento da auto-estima, pela selecção de percursos 

biográficos que proporciona. Esta é claramente uma alternativa, sobre a qual é fundamental 

ir Para além das imagens, para que se interprete a sua funcionalidade enquanto política 

social para reduzir a exclusão, cujos vectores se constroem muitas vezes a partir da escola.  

 Sublinhou-se a ideia de que as representações sociais são definidas por um conteúdo 

(informações, imagens, opiniões, atitudes, entre outros) em relação a um objecto, por um 

sujeito na relação com outro sujeito. Neste sentido, o estudo de caso revela que as 

representações dos alunos sobre o papel da escola nos seus percursos biográficos são 

compostas por um conteúdo que estabelece um confronto entre informações, imagens e 

atitudes sobre experiências passadas, presentes e ambicionadas. Enquanto síntese, estas 

representações demonstram que não têm apenas como função reproduzir um conjunto de 

referências, mas também criar individual ou colectivamente com alguma autonomia. Contra 

o desperdício da experiência, o ensino profissional vem demonstrando ao longo de duas 

décadas as potencialidades das suas dinâmicas para a acção pedagógica, no sentido motivar 

para o processo de ensino-aprendizagem. As experiências práticas, enquanto provas de 

aferição da aquisição e aplicação de competências, permitem que os indivíduos desenvolvam 

a convicção na sua auto-eficácia, promotora também de auto-conceito sólido. O estudo 

revela a existência de processos pedagógicos em que os protagonistas do fenómeno 

educativo, estão imbuídos dos papéis de agentes, actores e autores, desenvolvendo uma 

antropologia relacional de aprendizagem. É o sentido da procura de sentidos que justifica a 

sinergia educativa da relação pedagógica entre ensino e aprendizagem e vice-versa, como um 

processo de sustentação mútua. Através deste tipo de relação identifica-se um elemento 
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fundamental na estruturação de representações que assenta no seu carácter construtivo, 

autónomo e criativo. A eficácia e eficiência da comunidade educativa dependem da 

apropriação e disseminação dos olhares sobre a escola como espaço social, onde se constrói 

um ethos que funciona como um símbolo criador de significados. 

 A expectativa sobre a importância do papel da escola no futuro, que traduz o 

significado que os indivíduos atribuem àquilo que experienciam no presente, demonstra um 

vector importante da construção de representações sociais sobre esta instituição, 

estimulando a acção enquanto espaço de ensaio para a emancipação. A escola, para além do 

vazio de muitas imagens inócuas na produção objectiva de representações, fornece um 

sistema pedagógico multirreferencial, com base no desenvolvimento integrado das 

componentes sociocultural, científica e técnica nos variados percursos formativos 

disponibilizados, que procuram uma ancoragem claramente deslocalizada. Os alunos 

transmitem representações sociais sobre a escola que revelam que os cursos frequentados 

ultrapassam a perspectiva que os pode definir pela sua especialização, garantindo uma 

formação alargada através do trabalho interdisciplinar das disciplinas das suas três 

componentes. As práticas da escola objectivam-na, ancorando os alunos a um espaço que de 

material se transforma em algo com um forte perfil simbólico e significante. Desta forma 

entendem-se as representações sobre a escola num sentido reflexivo, ou seja, a ideia de 

escola contribui de forma significativa para a experiência escolar, com impacto na 

adaptação e no investimento que os alunos fazem aqui. A complexidade do social e das 

representações construídas por si, transpõem a inércia da imagem, afirmando o seu alcance 

heurístico sobre a realidade. Para além das imagens e representações sobre a educação e a 

escola, anteriores ao ingresso no ensino profissional, os indivíduos constroem outras com 

novas figuras e simbolismos.  
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Resumo 

Esta apresentação procura lançar a discussão em torno das desigualdades 

sociais e face à escola, centrando-se na procura de soluções para desenvolver 

um sistema educativo equitativo e de excelência. É analisada a relevância e 

pertinência de um tipo particular de resposta política, assente na 

territorialização e descriminação positiva de escolas, tendo por base a 

experiência do 2° Programa dos Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária (TEIP2) do Ministério da Educação e procurando analisar a 

eficácia desta iniciativa. 

Para o efeito, foi analisado um questionário lançado a 35 escolas da segunda 

geração do Programa de Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 

(TEIP2) que desenvolveram projectos entre 2006/2009 (TEIP2 1a fase), sendo 

apresentados e examinados os principais resultados relativos a um conjunto de 

dimensões estratégicas do sucesso escolar e educativo. 

A análise da informação permitiu reconhecer o sucesso do Programa TEIP nos 

agrupamentos de escola e escolas não agrupadas da 1° fase, tendo-se 

verificado, no conjunto, uma diminuição do abandono escolar e das taxas de 

retenção, uma melhoria do clima escolar e dos resultados da avaliação 

externa das aprendizagens, bem como efeitos ao nível da diversificação de 

respostas pedagógicas e sociais e de ofertas educativas e formativas. 

 

 
1. Introdução 

O debate em torno da capacidade do sistema de educação-formação responder aos 

desafios da heterogeneização do espaço escolar – que tornam necessário combinar 

excelência com equidade, garantindo a qualidade no cumprimento de funções educativas e, 

simultaneamente, a resposta a problemas sociais gerados no seu exterior – desde há muito 

que foi aberto e, por todo o mundo, ensaiam-se respostas que têm em comum apresentarem-

se como formas de inscrição territorializada das políticas educativas, de criação de projectos 

e redes locais que visam tratar as questões de forma pluridisciplinar e interinstitucional.  

O projecto que agora se apresenta aborda estas questões, tendo como base a 

experiência dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária – TEIP – medida de 
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política iniciada em 1996 (Despacho nº 147-B/ME/96, de 1 de Agosto) e que foi reeditada 

em 2006/07 (Despacho Normativo nº 55/2008, de 23 de Outubro de 2008), incidindo esta 

investigação na segunda edição do programa (TEIP2)31.  

Neste programa, escolas sinalizadas pelo Ministério da Educação (ME), situadas em 

zonas socialmente problemáticas e que revelam dificuldades em atingir resultados escolares 

satisfatórios e um clima de escola propício ao trabalho escolar, são convidadas a apresentar 

projectos educativos específicos com a duração de três anos lectivos para responder aos 

problemas diagnosticados, permitindo-lhes aceder a apoios especiais (materiais e humanos) 

para a concretização das actividades propostas. Neste processo, equipas do ME, mais 

concretamente, da Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) e 

das respectivas Direcções Regionais de Educação (DRE’s) vão tendo reuniões com as escolas 

com elas discutindo soluções técnicas para os problemas diagnosticados, estabelecendo em 

conjunto um projecto de intervenção.  

O que se pretende é discutir o contexto e a pertinência do programa TEIP, à luz dos 

debates em torno dos desafios das desigualdades no acesso e adaptação à escola, da gestão da 

heterogeneidade no espaço escolar e da descentralização e territorialização da política 

educativa em Portugal, passando também pela aferição da sua eficácia, tendo por base a 

análise dos resultados dos 35 projectos TEIP2 da 1ª fase de implementação do programa 

TEIP2, respeitante ao período 2006-2009, referenciando-os aos objectivos do programa. 

Em Julho de 2009 a equipa TEIP da DGIDC enviou às 35 escolas da 1ª fase um Guião 

para Avaliação dos Projectos que visava realizar o balanço final da implementação. Este 

assumia claramente uma perspectiva de promoção da auto – reflexão e, para além da 

apresentação dos problemas, objectivos, actividades, questionava as escolas relativamente 

aos resultados obtidos e às suas perspectivas de futuro. São os dados resultantes desse 

questionamento que são explorados e discutidos nesta investigação32.  

 

1.1. A (s) escola (s) pública (s) na actualidade e o reconhecimento das 

desigualdades e diferenças. 

A profunda reflexividade e individualização da sociedade moderna resultou em 

alterações significativas nos processos de socialização. A complexificação e diferenciação 

que caracteriza a modernidade gera a emergência de novas áreas de institucionalização das 

práticas que ela própria produz, ao mesmo tempo que se diversificam os modos como as 

mais antigas se organizam e funcionam (Zygmunt Bauman 2007:7). A escola actual já não 
                                                        
31 O programa TEIP foi inicialmente criado em 1996. Em 2006 foi relançado com a designação de TEIP2 e tem 
vindo a ser implementado em 3 fases: a primeira, abrangeu 35 escolas/agrupamentos da Área Metropolitana de 
Lisboa e do Porto durante os anos lectivos de 2006/07 a 2008/09. Na segunda fase o Programa foi alargado a 
outras 24 escolas/agrupamentos – desta feita já abrangendo todo o território nacional – e que apresentaram 
projectos para 2008-2011. Na terceira fase do Programa foram incluídas mais 47 escolas/agrupamentos com 
projectos para os anos de 2009 a 2011. Assim, actualmente o Programa TEIP envolve 106 
escolas/agrupamentos.   
32 Este texto visa apresentar sumariamente uma investigação que conduziu à atribuição do grau de Mestre em 
Sociologia e Planeamento no ISCTE- Universidade de Lisboa, tendo sido orientado pelo Professor Doutor 
Luís Capucha.  
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pode reservar-se a função de reprodução da burguesia (Bourdieu:1974, entre outros), 

exigindo-se que cumpra o ideal de instrumento de mobilidade e equidade social que esteve na 

sua origem. Para isso diversificam-se as vias de ensino, os modos de aferição de 

competências e especializam-se escolas e docentes de modo a atender a todos os alunos.  

Este parece ser um dos desafios que enfrentam, de forma particularmente evidente, as 

escolas TEIP. As dificuldades em dar uma resposta adequada a públicos específicos ou a 

problemáticas concretas, como o absentismo e abandono (Sebastião, 2008), a indisciplina 

(Caeiro, 2009) ou a uma população escolar muito diferenciada (Seabra, 2008) são 

frequentemente referidas nos diagnósticos de apresentação dos projectos TEIP33, revelando 

uma problematização destas questões que não é exclusiva das escolas TEIP (Benavente, 

1976; Silva, 2002). 

Da mesma forma que se distinguem actores e identidades em interacção, também os 

novos tempos implicam que se foque as particularidades de cada escola enquanto sistema 

único que reage às mudanças de contexto34. Como refere Teresa Seabra (2008) “Sabemos 

hoje que as dificuldades destes alunos (oriundos de meios sociais mais desfavorecidos) se 

fabricam no quotidiano escolar por descontinuidade cultural mas também pela tendencial 

homogeneização social das escolas e, em especial, das turmas (turmas de nível), pelo 

processos de orientação que decorrem no seu seio e pela actuação dos professores.” (Seabra, 

2008:45) 

Mas, ainda que com vantagens inegáveis, a focalização nos micro processos e a 

utilização, quase exclusiva, de metodologias qualitativas de estudo de caso nas pesquisas ao 

nível da educação resultaram, também, numa fragmentação das problemáticas sem efeitos 

cumulativos globais (Dubet, 2003) e numa concentração da investigação em problemas 

sociais, em detrimento de problemas sociológicos (Sebastião, 2009). Mas a longa tradição de 

pesquisa sociológica na educação permite-nos hoje dispor de um modelo analítico que 

relaciona um conjunto de varáveis determinantes na explicação dos percursos escolares 

integrando vários níveis, remetendo e integrando o plano da estrutura social como para o 

plano da acção (Giddens, 2000; Mouzelis, 2000), incluindo condições sociofamiliares, 

dinâmicas do mercado de trabalho, processos escolares e processos interactivos e 

organizacionais (Seabra, 2008: 32) 

Na análise entre desigualdades sociais e educação, a lista de estudos que revelam o 

potencial explicativo das características da família de origem no desempenho escolar é 

muito extensa, sendo praticamente unânimes em considerar que quanto mais rendimentos e 

– sobretudo – escolaridade detiverem os membros da família, mais provável é o sucesso 

                                                        
33  A fraca qualidade dos diagnósticos iniciais apresentados pelas escolas é um dado importante mas que não 
invalida a relevância desta referenciação a características dos alunos e do contexto enquanto situações-
problema. 
34  Rui Canário caracteriza a tendência da sociologia da educação para o desenvolvimento de investigações de 
carácter mais qualitativo, mais centradas na escola enquanto organização, que emerge a partir dos anos 80 
enquanto “evolução para a complexidade” (Canário, 2005:38) 
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escolar das crianças e jovens35. Esta forte propensão para a reprodução de desigualdades de 

partida, geração após geração e arena a arena permite-nos falar da existência de um 

“sistema de desigualdades” (Bhir e Pfefferkorn, 2008:78), sendo que a escola assumiria um 

papel fundamental na sua manutenção. 

Também não é novidade que a inscrição espacial das desigualdades sociais é, ela 

própria, produtora de diferenças (Capucha, 1992), sendo que escolas situadas junto de 

bairros sociais e/ou degradados recebem alunos que, por pertencerem a famílias mais 

frequentemente pouco escolarizadas, com parcos recursos económicos e a um contexto 

social menos propício à valorização da escola, se encontram em maior risco de abandono e 

insucesso escolar (Grácio e Miranda, 1978). Como refere João Sebastião, “os espaços 

socialmente estruturados da cidade produzem os públicos escolares, situação que, em sentido 

inverso, contribui para a reprodução das desigualdades sociais” (Sebastião, 2009:158).  

A aplicação de inquéritos internacionais que tornam possível a comparabilidade de 

dados (PISA, TIMSS e PIRLS), revelam que, sendo transversal o efeito da origem e posição 

no sucesso educativo, existem variações significativas de país para país: ao efeito recursos 

junta-se o efeito- país e o efeito-escola36 (Payet, 1997; Durut-Bellat, 2000).  

Nos debates nacionais que a publicação de resultados nos exames suscita emergem duas 

posições antagónicas: os que consideram que a qualidade do sistema educativo resulta da 

capacidade de incluir, de garantir a todos os alunos a aquisição de competências-chave para o 

acesso a direitos de cidadania37 e os que defendem que não se pode cair no “facilitismo” e 

que, para garantir a “qualidade do sucesso”, é preciso assumir que nem todos têm condições 

de completar um percurso académico relevante.  

As análises comparativas internacionais mostram que, afinal, a promoção da inclusão 

pode resultar num melhor desempenho global38, e países como a Finlândia, onde a origem 

socioeconómica é menos relevante e a variância mais baixa, conseguem os melhores 

resultados globais. Aliás, dos 10 países com melhores desempenhos no PISA39 , cinco 

apresentam baixos desvios-padrão ou seja, reduzidas diferenças entre os melhores e piores 

desempenhos. (Haahr, 2005:40).  

Assim, diversas análises confirmam que a origem socioeconómica tem impacto na 

performance académica, aferida através do PISA2003 e confirmada em pesquisas anteriores 

e posteriores (Willms, 2006) mas demonstram também que esta comporta vários elementos 

                                                        
35  A lista de produção científica francófona sobre educação em que são explorados os recursos 
socioprofissionais e escolares das famílias dos alunos é particularmente extensa sendo esta a variável mais 
amplamente estudada naquele contexto. (Seabra, 2008)  
36  Por mais que a análise destes resultados seja importante e pertinente no presente contexto, deve ser 
ressalvado que as diferenças internas são mais relevantes do que as diferenças entre países: Apenas 10% da 
variância do desempenho dos alunos pode ser encontrada na comparação entre países, sendo que os restantes 
90% derivam de diferenças entre escolas e entre alunos de um mesmo país. Estes dados são confirmados para o 
PISA 2000 e 2003, bem como outros inquéritos internacionais (Haahr, 2005:39). 
37  Incluindo o acesso a uma profissão remunerada.  
38  De acordo com a Comissão Europeia: “(…) está provado que equidade e eficiência, se consideradas numa 
perspectiva mais lata, se reforçam mutuamente” (Comissão Europeia, 2006:2) 
39  Nas várias áreas em estudo: literacia, cálculo matemático e conhecimento científico. 
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que afectam de forma distinta os resultados, que esse impacto é variável e que pode ser 

influenciado pelas políticas educativas e programas nacionais. A reprodução e legitimação 

das desigualdades sociais na escola não é uma inevitabilidade.  

 

1.2. Territórios de Intervenção Prioritária  

No campo científico dos estudos sobre educação refere-se, frequentemente (Canário, 

2005) a coexistência de dois fenómenos aparentemente contraditórios. Por um lado, num 

contexto de globalização, exige-se uma educação para a cidadania global e, por outro, uma 

crescente afirmação do local, patente na emergência de movimentos que apontam como 

solução o fomento de “políticas educativas locais” e a “territorialização das políticas 

educativas”. João Barroso (1996) considera que, face à heterogeneidade de alunos e 

multiplicidade de contextos, a única solução é a diversidade, a não sujeição a modelos gerais 

e o fomento de soluções “à medida”. 

Territorialização significa ter por base uma unidade geográfica enquanto fundamento 

das estratégias e políticas a implementar. Trata-se de contextualizar e localizar 

intervenções, concebendo a partir dessa análise uma intervenção específica, recusando 

fórmulas construídas com base no pressuposto de que a homogeneidade de processos origina 

a igualdade de resultados. Neste contexto, território não significa uma área definida e 

decretada administrativamente, mas um espaço de relações com fronteiras negociadas 

(Chambon, 1987). A base da territorialização é a participação, a valorização da iniciativa 

local, da mobilização dos actores e a afirmação dos poderes periféricos (Henriques, 2006)  

Se muitos consideram que não existir vontade política de transferir poder para os 

territórios (e.g. Canário, 2005), há igualmente quem reconheça que as entidades locais são 

também resistentes e frequentemente pouco dinâmicas. Como refere João Formosinho e 

Joaquim Machado (1998), “ (…) a territorialização das políticas educativas foi mais querida, 

organizada e posta em movimento pelo Estado que exigida pelas dinâmicas locais.” A 

tradição de intervenção é sectorial, entre a administração desconcentrada e central e existe 

pouco diálogo entre instituições que actuam no mesmo território.  

A promoção da acção focada em objectivos que subjaz à ideia de “Projecto Educativo 

de Escola” surge como essencial na construção da autonomia sendo relevante, a este 

respeito, o contributo da experiência do TEIP e da construção e gestão de um Projecto 

Educativo TEIP pela experiência que este representa em termos de gestão de projecto 

referenciada a objectivos e metas com uma componente de monitorização e prestação de 

contas.      

Num contexto de promoção da autonomia e de participação dos agentes locais, surge 

como particularmente pertinente convidar escolas a apresentarem projectos criativos, que 

procurem uma intervenção abrangente, tendo em conta não só a dimensão estrita do 

sucesso educativo mas também a promoção da integração social da passagem para a vida 

activa, desejavelmente envolvendo vários parceiros locais e institucionais. Assim, surge 
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como particularmente pertinente e adequado o Programa o TEIP, especialmente quando 

direccionado para escolas que enfrentam desafios acrescidos na promoção do sucesso 

educativo. Porque, como refere a Comunicação da Comissão Europeia: “As escolas não 

conseguem resolver sozinhas as desvantagens sociais dos alunos. Para encontrar soluções, é 

preciso criar parcerias que envolvam as famílias, os serviços sociais, os municípios e os 

serviços de saúde, e que permitam quebrar a transmissão das situações de pobreza e exclusão 

às gerações seguintes.” (COM (2008) 425 Final) 

Uma estratégia que visa respostas em países em que existem clivagens sociais 

económicas e territoriais marcadas e que passa pela promoção da descentralização e 

territorialização é a descriminação positiva de escolas. Neste contexto, são particularmnete 

pertinentes os exemplos do Reino Unido, um país de tradição descentralizada no que 

concerne à educação e pioneiro neste tipo de iniciativas40, e de França, onde nasce em 1982 

a intervenção que inspirou os TEIP portugueses e que tem vindo a ser sistematicamente 

reeditada, dando pelo nome de ZEP – Zones D’Education Prioritaire.  

Em Portugal surgem, na segunda metade dos anos 90, investigações que visavam 

clarificar a relação entre territórios de exclusão e escolas41. Em 1996/97 nasce como 

experiência pedagógica circunscrita o Programa TEIP e assume-se a intenção de promover 

a territorialização e a autonomia das escolas 42 , segundo critérios de prioridade e 

discriminação positiva 43 . Recentemente, é retomado o Programa TEIP através do 

Despacho n.º 55/2008.  

 O mais recente despacho estabelece como objectivos gerais, a “melhoria da qualidade 

das aprendizagens, traduzida no sucesso educativo dos alunos”, o “combate ao abandono 

escolar e às saídas precoces do sistema educativo”, a “criação de condições que favoreçam a 

orientação educativa e a transição qualificada para a vida activa”.  

O foco da investigação que se apresenta é o de avaliar a consecução deste objectivos 

com base em dados de resultados e assim, aferir da eficácia do Programa TEIP para lá das 

tomadas de posição ideológicas e/ ou políticas. 

                                                        
40  O relatório Plowden publicado em 1967, defende o desenvolvimento de um ensino centrado no aluno. Está 
na origem das Educational Priority Areas (EPA), a primeira concretização, na Europa, da ideia de discriminação 
positiva. Desde 1968 é desenvolvido no Reino Unido o programa experimental Education Action Zones 
41  Em 1997/98 o projecto de investigação “Escolas e Territórios Educativos”, em 1998/99 “Escolarização em 
zonas de intervenção prioritária: o ponto de vista das crianças e das famílias e o projecto internacional 
“EGSIE: Educational Governance and Social Inclusion na Exclusion” 
42  Esta relação entre TEIP e autonomia não é claramente assumida mas previa-se que, ao abrigo dos contratos-
programa TEIP, fossem sendo incluídas cláusulas de autonomia e não será por coincidência que as equipas das 
DRE envolvidas na negociação e no apoio às escolas TEIP sejam, precisamente, as equipas da autonomia.  
43 Em Despacho (8065/ME/09 de 20 de Março) foi definida a discriminação positiva sistemática das escolas 
TEIP em todas as medidas de política do ME mas verificou-se que esta medida nunca foi aplicada.  



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 
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2. Análise da Eficácia do Programa TEIP2 

2.1. Caracterização dos 35 agrupamentos TEIP2 da 1ª fase e dos seus projectos 

TEIP 

Apesar de não atingirem 3% do total de agrupamentos do continente, os 35 TEIP2 da 1ª 

fase, assumem, no leque de escolas da Direcção Regional de Educação do Norte (DREN) e da 

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT) algum peso, sendo cerca de 

5% do total de escolas no primeiro caso e 4% no segundo.44 

No conjunto dos 35 Agrupamentos de Escolas TEIP2 da 1ª fase verifica-se a existência de 

um elevado número de estabelecimentos com a tipologia JI, EB1, EB1/JI e EBI que representam 

83% do total de estabelecimentos.  

 

Figura 2.1.1 – Escolas TEIP 1ª fase por tipologia 

    

 Escolas TEIP por Tipologia/Oferta 

JI

15%

EB1

20%

EBI

2%

EB2,3

15%

EB1/JI

45%

Secun

1%

EB2,3/S

2%

 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª fase 

 

A percentagem de alunos evidencia uma concentração no 1º ciclo da oferta, encontrando-se 

neste ciclo quase 50% do total de alunos das escolas TEIP2 da 1ª fase. Em sentido inverso, apenas 

5 escolas têm oferta de secundário ou de cursos profissionais que conferem certificação desse 

nível45. Assim, apenas 3% dos alunos frequentavam, em 2008/09, em escolas TEIP, esse nível de 

escolaridade.  

Um risco referenciado em programas de descriminação positiva como o TEIP é o de 

estigmatização dos agrupamentos (Van Zanten, 2001; Barbieri, s.d). Não se discutindo, neste 

contexto, se tal estará efectivamente a acontecer, os dados relativos ao número de alunos por ano 

lectivo de 2006 a 2009 revelam que, pelo menos, um dos sinais de alerta – a redução do número 

de alunos como resultado de estratégias familiares para evitar a frequência de escolas TEIP por 

parte dos seus educandos – não se verifica transversalmente, sendo que a maioria das escolas 

registou um aumento da sua população escolar. Em totais absolutos, foi em 2007/08 que o TEIP 

abrangeu mais alunos, num total de 40.240 mas, comparando o último ano com o de 2006/07, 

ano de partida, salda-se a iniciativa TEIP num acréscimo de 3.487 alunos. 

                                                        
44 Com a 2ª e 3ª fases do Programa, este atinge já mais de 8,7% dos agrupamentos de escolas do continente. 
45 Além de apenas existirem 5 escolas (3 EB2,3 e 2 Secundárias) que oferecem vias de frequência de secundário, são 
escassos os dados enviados relativamente a esta realidade, razão pela qual os resultados no secundário não são tema 
aprofundado neste relatório.   
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Em termos de dimensão, os agrupamentos TEIP2 da 1ª fase são muito distintos. Em seis 

agrupamentos o número de alunos ronda os 2.000, surgindo em contraste com três que possuem 

cerca de 500. Por seu turno, o número de alunos beneficiários de Acção Social Escolar (ASE) 

revela a concentração de situações de desfavorecimento social: em média, nas escolas TEIP, a 

percentagem de alunos no escalão A e/ ou B de ASE é de 54,2%, contra 39,3% no conjunto de 

escolas do continente46, evidenciando a relação entre desigualdades sociais e desigualdades face à 

escola abordada na primeira parte desta investigação.  

A intervenção TEIP iniciou-se com a definição das situações-problema que o projecto 

visaria superar, tendo sido pedido que os agrupamentos as listassem. Com base nessa informação, 

foram, para fins heurísticos, tipificados os problemas apresentados pelas 35 escolas, dando origem 

a 9 categorias de problemas.  

 

Quadro 2.1.2 – N.º de referências por tipologia de problemas 

 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª fase 

 

Em síntese, a referenciação das escolas ao tipo de problemas que estão presentes no 

despacho de criação do Programa TEIP surge em claro destaque: a nomeação de situações-

problema relativas a indisciplina ao insucesso escolar e às elevadas taxas de abandono e/ou 

absentismo, emergem quase como reconhecimento da pertinência da sinalização enquanto TEIP. 

Mas a análise das situações-problema é também reveladora de outras tendências que podem ser 

percebidas pelo elevado número de ocorrências dos problemas que remetem para dificuldades 

contextuais/ exógenas47. 

O destaque conferido a estas dificuldades revela uma certa propensão para a externalização 

dos problemas, considerando-se relevam das características intrínsecas dos alunos, pais e 

comunidade48. É certo que o desafio particular que enfrentam estes agrupamentos deriva de 

                                                        
46 Dados MISI para 2008/2009 
47 A categoria “atributos dos alunos” remete para questões relativas ao “desinteresse pela escola”, 
“d ificuldades de aprendizagem” ou “falta de domínio da língua”. Nos “atributos das famílias” surgem com 
destaque a “baixa escolaridade dos pais” e a “disfuncionalidade” e “desestruturação” familiar. Sob a 
designação de “atributos da comunidade” encontram-se situações na fronteira do campo de intervenção da 
escola, como problemas de desemprego das famílias e as insuficiências ao nível dos cuidados primários, 
situações de fome, problemas de higiene e saúde dos alunos e outros problemas sociais do contexto territorial 
da escola.  
48 Em publicação recente (2005) Rui Canário defende que a política de territorialização seguida pela 
administração remete para uma “visão desvalorizada das comunidades e das crianças” enquanto as dinâmicas 
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características particulares da população e comunidades que servem mas, na medida em que o 

“meio familiar” é listado como problema, ao invés de ser transposta a questão para “dificuldades 

de promoção do envolvimento das famílias”, ele torna-se num problema não operacionalizável, 

situando-se para lá do âmbito de actuação da escola agir sobre ele. Uma outra tendência verificada 

é para a “patologização” ou “naturalização” das situações assumindo que o insucesso resulta de 

“dificuldades de aprendizagem” e “carências sócio-afectivas” dos alunos que parecem representar 

uma outra forma de descentrar o projecto das dimensões essenciais do trabalho escolar e uma 

forma de validar a contratação de psicólogos e terapeutas da fala, transferindo o ónus da solução 

para profissionais não docentes e para uma intervenção clínica e terapêutica. Raras vezes as 

escolas questionam a forma como realizam o seu trabalho, os seus métodos e a adequação das suas 

estratégias ao público que servem. 

 Tal como os problemas, a acções e actividades dos 35 projectos TEIP analisados foram 

tipificadas. Em síntese, são comuns a todos os projectos a existência de acções englobadas nas 

categorias de “melhoria do clima de escola” 49 , estratégias com impacto na “melhoria das 

aprendizagens50 ” e na “promoção de competências pessoais e sociais”51 . Os agrupamentos 

revelam uma aposta em intervenções equilibradas que, respondendo à gravidade das situações 

sociais das populações que servem, não esquecem a sua função primordial de promoção da 

igualdade de oportunidades e motor de mobilidade social. Por outro lado, as acções de “promoção 

da capacitação e intervenção comunitária”52 e de “promoção da passagem qualificada para a vida 

activa”53 estão ausentes de boa parte dos projectos, o que parece resultar da conhecida dificuldade 

das escolas em dinamizarem actividades mais abrangentes, para lá das suas funções clássicas e que 

impliquem a articulação com entidades externas.  

Verifica-se, contudo, que todas as escolas consideraram que os níveis de cooperação com 

parceiros são agora maiores, assistindo-se com o TEIP ao reforço da sua capacidade na construção 

de parcerias e a sua afirmação perante os parceiros. Contudo, analisando a composição da rede de 

parceiros, parece que essa cooperação com entidades externas se limita às entidades públicas locais 
                                                                                                                                                                            
impulsionadas pelos projectos locais privilegiariam a “pertinência”, no sentido da valorização do “ponto de 
vista e os saberes dos actores locais”. Estas afirmações são feitas sem evidência do seu suporte empírico, pelo 
que indiscutíveis, mas a partir da experiência dos TEIP e dos diagnósticos elaborados é possível retirar, 
precisamente, a leitura oposta.  
49 Projectos de intervenção cívica, desportiva e/ou cultural, como a constituição/ dinamização de clubes /ou 
ateliers de informática, jornais, entre outros, habitualmente de frequência voluntária 
50 Tutorias e apoios socioeducativos, reforço das actividades do PNL ou da Matemática, entre outros, e que 
surgem em mais de 2/3 dos projectos TEIP. A oferta de PCA’s é uma estratégia prosseguida em mais de metade 
dos projectos analisados 
51 Englobando: a) acções de desenvolvimento de competências pessoais e sociais de carácter pontual e 
apontando para intervenções de sensibilização; b) um conjunto de acções mais estruturantes, a saber: i) 
Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF); ii) “gabinetes” designados de Orientação Disciplinar;  iii) 
a Mediação Escola – Família; e iv) o apoio psicológico e psicopedagógico.  
52 Acções de Sensibilização de pais/ comunidade para a alfabetização, a oferta de formação para adultos (EFA) / 
Educação Extra-Escolar, a formação de pais, o desenvolvimento de projectos e acções com e para a comunidade 
e as iniciativas articuladas com intervenções do Programa Bairros Críticos ou Escolhas 
53 A oferta de Cursos de Educação e Formação é a principal actividade desenvolvida que remete para esta 
dimensão, para além da orientação vocacional e a informação sobre saídas profissionais, que não surge em 
todos os projectos. Importa salientar a fraca frequência destas actividades, inexistentes em cerca de ¼ dos 
projectos, não só por estas se assumirem enquanto centrais para responder a um dos objectivos do Programa 
TEIP, que remetia para a criação de condições que favorecessem a transição da escola para a vida activa mas, 
sobretudo, por ser a estratégia mais frequentemente referida pelas escolas enquanto causa/ factor da redução do 
insucesso escolar, do abandono e absentismo e da melhoria das expectativas face à escola. 
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e no âmbito de actividades de promoção da inclusão social, saúde e protecção, não sendo visíveis 

efeitos de diversificação da rede e tipo de colaborações. 

Assim, as áreas de maior fragilidade das actividades desenvolvidas no âmbito dos projectos 

TEIP parecem resultar não apenas de dificuldades em “entrar na sala de aula”, já identificadas no 

Relatório Intercalar de Acompanhamento (DGIDC, 2007) e que se relacionam com a existência 

de resistências por parte dos docentes em dar a conhecer, debater e transformar as suas práticas 

pedagógicas e estratégias na sala de aula, mas também de resistências em promover a passagem 

“para lá dos portões da escola”.  

Num segundo plano, é também de salientar a possível dependência face à dinâmica 

produzida como resultado do reforço e diversificação dos recursos humanos na escola. A profusão 

de actividades de animação, educação para a saúde e mesmo a intensificação das relações escola-

família que caracteriza os projectos é uma consequência directa da injecção de recursos como os 

mediadores culturais, os animadores, entre outros, recursos cujo tempo de permanência na escola é 

uma incógnita. As questões da sustentabilidade das intervenções TEIP e/ou da diversificação do 

perfil de recursos humanos alocado às escolas, em função da especificidade dos problemas e dos 

contextos, é uma questão importante que emerge nesta análise. Por outro lado, esta dependência 

relativamente a recursos não docentes e em dimensões que não se situam no campo pedagógico, 

dificilmente se coaduna com a focalização na promoção do sucesso educativo e da qualidade das 

aprendizagens que deve orientar o Programa TEIP54. 

2.2. Objectivo: Combate ao Abandono Escolar e às Saídas Precoces do Sistema Educativo 
2.2.1. Evolução do Abandono 

O relatório intercalar do Programa (DGIDC, 2007) alertava para a dimensão preocupante 

do abandono escolar precoce nas escolas TEIP. A incidência do abandono, sobretudo no 1º ciclo, 

era uma questão central de intervenção e que foi assumida como tal também pelas escolas nos 

projectos apresentados, surgindo como um dos principais objectivos em 22 dos 35 projectos da 1ª 

fase.  

Quadro 2.2.1.1 – Taxa de Abandono nas escolas TEIP 

 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª fase 

 

Tendo por base os dados relativos ao abandono55 enviados pelas escolas no seu relatório de 

avaliação, verifica-se este tem vindo a diminuir de forma sustentada em todos os ciclos de ensino. 

                                                        
54 Uma maior focalização na dimensão do ensino-aprendizagem, o fomento debate em torno de soluções 
pedagógicas foi um dos aspectos que, da 1ª para a 2ª e 3ª fase do TEIP2, tem sido progressivamente estimulado.   
55 Foi utilizada a expressão “abandono” por ser esta a reconhecida pelas escolas e a que tem sido utilizada na recolha 
de dados. Na verdade, seria mais correcto utilizar a expressão “desistência”, utilizada pelo Gabinete de Estatística e 
Planeamento do Ministério da Educação (GEPE-ME), uma vez que são contabilizados os alunos que, em determinado 
ano, ficaram retidos por falta de comparência na escola. 
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Esta é também a conclusão que se pode retirar dos seis estudos de caso desenvolvidos pela 

Universidade Católica, já que em todos os agrupamentos visitados a taxa de abandono decresce 

acentuadamente ao longo do tempo de implementação do projecto. No 1º ciclo, para além da 

clara redução da taxa, verifica-se ainda a redução do desvio-padrão, ou seja, a minoração das 

diferenças entre escolas que, neste caso, revela que as escolas em que os dados de abandono eram 

mais preocupantes tiveram uma redução mais significativa do que as escolas em que, desde logo, o 

problema não assumia uma grande expressão.  

No 2º ciclo o número de alunos retidos por abandono assume valores mais elevados mas que 

seguem também uma tendência decrescente e um percurso de aproximação de valores entre 

escolas no saldo dos três anos em análise.  

À medida que caminhamos para graus de ensino mais elevados aumenta a disparidade entre 

escolas nos valores da taxa de abandono mas, no final deste primeiro período de intervenção 

TEIP, mesmo no 3º ciclo de ensino, o valor mais elevado é o de 43 alunos num caso e 14 noutro, 

sendo que nos restantes agrupamentos a taxa de abandono nunca vai além dos 5%. 

A leitura dos dados do abandono nos agrupamentos TEIP2 da 1ª fase faz transparecer duas 

situações distintas. Na maioria dos agrupamentos esta revela um carácter casuístico: registam-se 

valores pouco expressivos (sobretudo no 1º ciclo) com algumas variações anuais e sem tendência 

clara, o que parece remeter para situações pontuais, associadas a acontecimentos concretos da 

vida dos alunos que resvalam em desistência. Noutros agrupamentos, porém, o abandono assume 

um carácter não só mais expressivo, em termos quantitativos, mas também mais persistente no 

tempo, indiciando alguma falta de eficácia das respostas integradas face a situações críticas e 

estruturais de alguma população escolar56. 

 

2.2.2. Melhoria do Clima Escolar 

Um dos eixos fundamentais para a prevenção do abandono escolar e das saídas precoces do 

sistema é, certamente a melhoria do clima escolar, aqui analisada por via da evolução da 

indisciplina e conflitualidade57.   

Nos três anos em análise podemos identificar uma diminuição significativa quer no número 

total de ocorrências, quer no número de alunos envolvidos. Existem mesmo alguns agrupamentos 

que apresentam quebras percentuais superiores a 50% no número de ocorrências, conseguindo 

reduzir significativamente as situações de conflitualidade.  

Analisando os registos dos últimos 3 anos verifica-se uma acentuada diminuição de situações 

reportadas no universo TEIP, existindo muitas escolas da 1ª fase que no ano lectivo 2008/09 não 

comunicaram ocorrências ao Gabinete de Segurança do ME.  

                                                        
56 Em resultado da análise por agrupamento destes e dos restantes dados de resultados, foram sinalizados para 
“acompanhamento de proximidade” alguns agrupamentos de escolas que mesmo com os recursos adicionais do TEIP 
revelam evoluções muito ténues ou pouco consistentes.  
57  É claro que o clima escolar não se reduz a estes, porém muito importantes fenómenos, incluindo pelo menos também 
as relações entre docentes e destes com as famílias, o meio e os alunos, as condições de trabalho, a capacidade de 
mobilização e orientação para resultados e objectivos, a cooperação entre os diferentes agentes educativos, a qualidade 
das instalações e dos equipamentos, a liderança, entre muitos outros aspectos.  
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Medidas como a inclusão de animadores com programas de animação de pátios e o 

desenvolvimento de actividades lúdico-desportivas, foram apontadas pelos diversos agrupamentos 

como uma mais-valia para a diminuição das situações de tensão dentro do espaço escolar. 

Existiam 105 técnicos de animação no conjunto das 181 escolas dos 35 agrupamentos em análise, 

os quais desenvolvem trabalho diferenciado, seja em gabinetes de apoio ao aluno e à família, seja 

noutro tipo de estruturas que procuram tornar as escolas mais aprazíveis e seguras para toda a 

comunidade escolar. Paralelamente registou-se uma aposta muito forte na criação nas escolas 

TEIP de estruturas direccionadas para a mediação dos conflitos. Em resposta a situações de 

indisciplina dentro de sala de aula, foram criados muitos gabinetes compostos por professores e 

técnicos com outros perfis profissionais que permitiram desenvolver planos de acompanhamento 

mais integrados para os alunos com comportamentos de menor conformidade. 

 
2.3. Objectivo: Melhoria da Qualidade das Aprendizagens, traduzida no sucesso educativo 

dos alunos 
2.3.1. Evolução da Retenção e Desistência 

A análise dos resultados relativos à taxa agregada de retenção por insucesso e desistência – a 

que permite a comparabilidade com os dados nacionais por assumir o formato utilizado pelo 

Gabinete de Estatística e Planeamento Educativo (GEPE) – revela tendências positivas, embora 

seja evidente o carácter frágil dos progressos conseguidos58.  

 

Figura 2.3.1.1 -  Taxa de Retenção e Desistência nas escolas TEIP2 - 1ªfase 2006-09 
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Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª fase 

 

Os dados globais relativos aos dois anos lectivos de execução revelam um decréscimo 

acentuado e continuado nas taxas de retenção e desistência no 1º ciclo e no 3º ciclo. No 2º ciclo as 

conquistas revelam-se menos claras e, após uma redução relevante (menos 3.4%) da taxa de 

retenção e desistência entre 2006/07 e 2007/08, a tendência de quebra perde ritmo e, entre 
                                                        
58 Dado o peso reduzido que o abandono representa quando comparado com o insucesso, os valores calculados 
não são muito afectados pela sua diminuição, sendo legítimo concluir que, para além do efeito da redução do 
abandono, o progresso na diminuição da taxa global de retenção resulta de melhorias significativas no sucesso.  
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2007/08 e 2008/09, apenas decresce 0.3%. Ainda assim, esta taxa diminuiu 3.7% entre 2006 e 

2009 neste ciclo de ensino 

Na comparação com os dados nacionais, verifica-se que as escolas TEIP têm acompanhado 

a tendência decrescente da taxa no continente. A redução tem, contudo, sido mais significativa 

nas escolas TEIP, apesar da população mais problemática, resultando daí uma aproximação 

progressiva destas à média nacional, sobretudo no 1º ciclo. Num contexto de melhoria 

generalizada dos resultados escolares, é de supor que, se nada fosse feito, o risco de aumentar o 

fosso entre as escolas localizadas em territórios problemáticos e a média nacional se alargaria, 

pelo que esta diminuição se torna ainda mais relevante.  

Ainda assim, as escolas TEIP revelam-se particularmente atingidas pelos fenómenos da 

retenção por insucesso e desistência e, mesmo no último ano lectivo, a incidência continua a ser, 

quase sempre, acima do dobro da média nacional, o que nos remete, quer para as dificuldades 

inerentes à intervenção com grupos sociais problemáticos, quer ainda para um tempo mínimo 

necessário à produção de efeitos/ resultados no campo das aprendizagens escolares. 

Quadro 2.3.1.2. Taxa de Retenção e Desistência: média TEIP2 e média nacional 2006-09 

 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª fase e GEPE-ME 

 

No ano lectivo de 2006/07 apenas três escolas TEIP2 da 1ª fase59 possuíam valores da taxa 

de retenção e desistência no 1º ciclo abaixo da média nacional (4,2%). No último ano de projecto 

são já 10, ainda que, nesse ano, a média nacional também tenha apresentado uma diminuição 

significativa (3.6%).  

No 2º ciclo a forte diminuição da taxa de retenção nacional, que passa de 11.2% para 7.9%, 

é acompanhada pelas escolas TEIP2, muito embora, no período em análise, não aumente o 

número de escolas (6) que atinge valores abaixo ou iguais a essa referência. Existem ainda 4 

Agrupamentos TEIP que, ao longo do período, revelam sempre taxas de retenção e abandono 

abaixo da média nacional, melhoram os resultados nas provas externas de 6º ano e dois deles vêem 

ainda o número de alunos deste nível de ensino aumentar, revelando que, de facto, é possível fazer 

mais e melhor.  

No que diz respeito ao 3º ciclo a taxa de retenção e desistência revela um decréscimo 

acentuado. São 23 os agrupamentos em que, entre 2006/07 e 2008/09, desce a referida taxa. 

Ainda assim, dada a forte redução da taxa de retenção e desistência nacional (em 2006/07 era de 

19.9% e, em 2008/09 passa para 13.6%) o número de agrupamentos com taxas iguais ou 

inferiores à média nacional aumenta de 5 para 10.  

                                                        
59 Para um total de 30 agrupamentos que enviaram informação relativa aos resultados dos alunos de 1º ciclo 
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A análise do conjunto de actividades/ estratégias responsáveis pela melhoria do insucesso 

escolar revela que estas não se distinguem das que produziram também resultados no absentismo e 

abandono. Para além da diversificação de ofertas, o conjunto de estratégias que remete para um 

acompanhamento mais próximo e individualizado, centrado no aluno, como as tutorias, o 

acompanhamento individualizado de alunos e famílias por equipas multidisciplinares são também, 

no que a esta situação-problema diz respeito, muito referenciadas enquanto estratégias bem 

sucedidas.  

A redução do insucesso escolar também resulta, segundo as escolas, da implementação de um 

conjunto de estratégias de organização escolar e de transformação das práticas docentes: a 

formação de docentes60, a implementação de novas metodologias de trabalho e novas formas de 

tomada de decisão com base nos resultados escolares. O investimento na articulação pedagógica e 

na elaboração e divulgação de suportes pedagógicos compõem um terceiro conjunto de estratégias 

referenciadas como relevantes no sucesso obtido. 

 

2.3.2. Avaliação Externa das Aprendizagens 

O facto de uma escola estar envolvida num Programa como o TEIP, que disponibiliza 

recursos adicionais e exige prestação de contas, coloca-a sob um foco mais intenso de atenção, 

podendo gerar maior pressão para apresentação de resultados favoráveis e originar alguma 

tendência para promover a transição de alunos que, em circunstâncias regulares, não transitariam. 

É certo que a análise estatística não permite a detecção dos micro processos, a captação das 

representações dos diferentes actores e as perspectivas que subjazem a uma decisão do conselho de 

turma relativa à transição ou não de determinado aluno, mas a análise dos resultados nas provas de 

aferição e os exames nacionais pode-nos dar indícios relativamente às questões da qualidade do 

sucesso.  

A percentagem de alunos que efectivamente realizam as provas de avaliação externa ronda, 

nos 3 anos lectivos em análise, 90% do total de alunos inscritos para a prova no respectivo ano 

de escolaridade. O número de provas realizadas aumenta no período considerado no que diz 

respeito às provas de aferição de Língua Portuguesa e Matemática do 4º e do 6º anos, o que é 

convergente com o reforço da inclusão dos alunos no processo educativo, mas revela uma 

tendência decrescente nos exames de 9º ano das duas disciplinas, facto a que não será alheia a 

diversificação de percursos formativos a partir do 2º ciclo, já que estão dispensados da prova os 

alunos inscritos em ofertas que atribuem dupla certificação (escolar e profissional) que não 

desejem ingressar, no ano lectivo seguinte, no ensino secundário, em Cursos Científico-

Humanísticos. 

Reflectindo diferenças anuais nas provas, não existe uma tendência clara no progresso dos 

resultados dos três anos em estudo. As escolas TEIP seguem o padrão da média nacional e 

assumem uma grande variabilidade entre anos. 

 

                                                        
60 Já aqui foi referida a formação de docentes no âmbito de novas práticas pedagógicas 
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Quadro 2.3.2.1 – Evolução dos resultados nas provas externas de Língua Portuguesa e 

Matemática: % de níveis positivos TEIP e média nacional 

 

 
Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª fase e GEPE-ME 

 

Em síntese, da análise do conjunto de dados apresentados emerge uma série de aspectos que 

importa salientar. Em primeiro lugar, tendo por base apenas o primeiro (2006/07) e o último ano 

(2008/09) regista-se uma aproximação dos resultados das escolas TEIP à média nacional nas 

provas de aferição de Matemática do 4º ano e 6º ano e no exame de Matemática de 9º ano.  

Em segundo, verifica-se ser no 1º ciclo, nas provas de aferição de 4º ano, que as escolas 

TEIP conseguem os melhores resultados globais. Nessas provas, tanto a Língua Portuguesa, como 

a Matemática cerca de 75% dos alunos atinge valores positivos.  

Em terceiro lugar, a distância das escolas TEIP face à média nacional é superior (menos 

cerca de 20% de classificações positivas) nas provas de Matemática61 que nas provas de Língua 

Portuguesa em que se situa, em média, cerca de 15% abaixo da referência. Contudo, a tendência de 

aproximação à média nacional – também ela mais baixa a Matemática – é mais clara e consistente 

no caso da Matemática do que na Língua Portuguesa, em que se registam casos de divergência face 

à média.   

É frequente nos diagnósticos dos projectos TEIP surgirem referenciadas as dificuldades dos 

alunos em Língua Portuguesa62. Aliás, todos os projectos estudados incluíam acções no âmbito do 

Plano Nacional de Leitura (PNL) ou do Português Língua Não Materna (PLNM). Contudo, este 

trabalho ao nível da Língua Portuguesa na medida em que não diferir (em intensidade ou qualidade) 

do que é realizado nas restantes escolas envolvidas nestes programas nacionais, podendo permitir 

atingir melhores valores globais, não irá potenciar uma aproximação à média nacional.  

 

2.4. Objectivo: Criação de condições de favoreçam a orientação educativa e a 

transição qualificada para a vida activa  

2.4.1. Diversificação de Ofertas Formativas 

O tipo de oferta dos agrupamentos TEIP evidencia uma crescente diversificação, com mais 

turmas de Percursos Curriculares Alternativos (PCA), Cursos de Educação Formação (CEF) e 

ofertas do Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF63). No ano lectivo de 2006/07 e 

                                                        
61 Salvo casos atípicos do exame de 9º de língua Portuguesa em 2006/07 e de Matemática em 2007/08 
62 Saliente-se que a percentagem de alunos cuja língua materna não é o Português é muito significativa nas escolas 
TEIP.  
63 Agora denominado PIEC 
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2008/09 o número de alunos inscritos em Cursos de Educação e Formação (CEF) aumentou em 

cerca do dobro (+114,6%) e acima de três quartos em PCA (+72%). O PIEF continua a ter uma 

expressão muito residual (total de 90 alunos em 2008/09), aliás, de acordo com o seu carácter 

excepcional.  

De entre os objectivos do Programa TEIP encontra-se o combate ao abandono escolar e às 

saídas precoces, bem como a criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a 

transição qualificada da escola para a vida activa. De acordo com as informações que foi possível 

recolher tanto com base nos relatórios de avaliação das escolas como dos estudos de caso 

desenvolvidos pela UCP, a diversificação de ofertas formativas assumiu um papel de destaque na 

melhoria de todos os problemas identificados pelas escolas, sendo a estratégia mais 

frequentemente adoptada por estas.   

 

Figura 2.4.1.1 – Percentagem de alunos por oferta em 2006/07 e 2008/09 nas escolas 
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Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª fase 

 

Em 2006/07, a oferta de Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) existia apenas 

em 6 agrupamentos TEIP, com um total de 181 formandos inscritos. Em 2008/09 são já 17, 

integrando um total de 982 formandos (mais 543%).  

A avaliação que as escolas fazem deste é muito positiva. São frequentes as referências a este 

como forma de melhorar a imagem da escola na comunidade e, sobretudo, de promover uma 

aproximação aos encarregados de educação, que surgem no outro papel: o de alunos.  

Uma preocupação que subjaz à diversificação de vias formativas é a possibilidade de 

algumas, nomeadamente os CEF, poderem ser utilizadas para subtrair das turmas “regulares” os 

alunos com maior insucesso e problemas disciplinares, assim melhorando os seus resultados 

estatísticos. O risco de tal acontecer é elevado, até porque à intenção de não prosseguir estudos 

para lá da escolaridade obrigatória não é alheio um percurso marcado pelo insucesso e retenção, 

que faz de alguns desses alunos, fortes e legítimos candidatos à frequência de cursos que atribuem 

certificação profissional. A melhoria verificada no sucesso escolar no 2º e 3º ciclo poderia advir, 

neste caso, de uma estratégia “negativamente orientada” de concentração dos alunos com maior 

insucesso e desistência nos CEF, o que potencialmente se traduziria num aumento dos níveis de 
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insucesso neste tipo de ofertas, concomitante com a melhoria dos resultados nas vias 

“tradicionais”.  

 

Figura 2.4.1.2 – Taxa de retenção e desistência no CEF nas escolas TEIP em 2006-09 
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Fonte: Relatórios de Avaliação Final TEIP2 – 1ª fase 

 

Contudo, verifica-se que, também nos CEF a taxa de retenção e desistência tem uma 

tendência de quebra acentuada, em linha com a verificada nas modalidades ditas “regulares” de 

ensino. Estes resultados revelam-se ainda mais relevantes quando recordamos que surgem a par 

com um forte aumento do número de escolas que disponibilizam a oferta e de alunos envolvidos e 

que esta diversificação da oferta foi destacada pelos agrupamentos enquanto factor relevante para 

a minoração de um conjunto de problemas, sobretudo do insucesso escolar64: das 25 escolas que 

avaliaram a evolução deste, 22 consideram que essa situação-problema melhorou e a estratégia 

mais vezes referida por contribuir para essa evolução foi, de facto, a diversificação de ofertas.   

 

 
3. Reflexões Finais 

Ao longo desta investigação procurou-se não só evidenciar a relação estreita que existe 

entre desigualdades sociais e na educação, como a relação directa entre promoção da equidade e da 

excelência. Foi também propósito deste trabalho salientar importância da acção governativa na 

redução dos impactos da origem socioeconómica no sucesso educativo e a relevância de iniciativas 

territorializadas, sustentadas em diagnósticos locais.  

As tendências mundiais de intervenção na educação seguem o modelo de “grassroots 

iniciatives”, assentando na descentralização e territorialização, mas verifica-se que estas apenas 

produzem resultados em certas circunstâncias. O sucesso de um modelo contratual implica a 

garantias de cumprimento, comprometendo não só a existência de mecanismos de 

acompanhamento e de avaliação, mas também de promoção de processos ajustados, com 

diversidade de soluções, tempos de implementação, formas e dispositivos. O ritmo de 

descentralização deve ser ditado pelo grau de tecnicidade, pela massa crítica existente e densidade 

das relações sociais. 
                                                        
64 Considerado isoladamente 
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Conforme se procurou demonstrar, a experiência TEIP é, claramente um exemplo do 

potencial deste tipo de intervenções, combinando a promoção da territorialização, e – ainda que 

timidamente – autonomia, e o apoio técnico na busca de soluções, monitorização e 

acompanhamento por estruturas centrais. Mas a capacidade dos agrupamentos dominarem as 

técnicas e procedimentos associados à gestão de projecto e de resultados revela-se essencial para 

garantir a qualidade do sistema de acompanhamento e monitorização do Programa, sendo este um 

dos principais desafios do futuro do TEIP2. 

Não tendo sido profundamente abordada neste contexto, procurou-se demonstrar que foram 

visíveis efeitos do Programa no fomento da dinâmica local. As instituições públicas, serviços 

desconcentrados ou delegações locais públicas surgem, a par com as instituições locais de apoio 

social como os grandes parceiros das escolas nos projectos TEIP. A articulação de políticas que, 

frequentemente, se revela difícil, emerge no contexto da implementação, uma vez que esta foi 

logo pensada de forma integrada, procurando capitalizar e relacionar os diferentes contributos. Se 

esta dinâmica foi evidente no que concerne a algumas instituições públicas, existe ainda um 

caminho a percorrer na promoção do trabalho em parceria com outro tipo de parceiros. A este 

nível pode dizer-se que o Programa TEIP é uma experiência bem sucedida de territorialização da 

política educativa e da acção pública mas (ainda) com poucos efeitos ao nível da endogeneização e 

capacitação local.  

A pesquisa científica recenseada evidencia a pluridimensionalidade das desigualdades e a 

necessidade de intervenções globais na promoção da equidade na educação. As escolas TEIP 

revelaram elevada consciência da sua permeabilidade aos problemas sociais do contexto e, nas suas 

propostas, apresentaram iniciativas remetendo para as áreas da saúde, do desporto, do apoio social 

e psicológico, entre outros, assentando muito do seu trabalho em profissionais não docentes. 

Verifica-se hoje que, muito embora esta seja uma estratégia desejável, existe algum risco de 

desfoque relativamente às dimensões pedagógicas e de organização do trabalho escolar, associada, 

sobretudo a resistências à “entrada na sala de aula”. Esta parece prender-se com aspectos 

simbólicos, situando-se no campo das concepções, representações e das relações de poder entre os 

vários actores sociais envolvidos, emergindo actualmente como preocupação estratégica da gestão 

do Programa na discussão dos projectos, procurar promover a adopção de soluções pedagógicas 

para os problemas diagnosticados.  

O Programa TEIP tem procurado uma intervenção na promoção da equidade e eficácia 

multinível: procurando a discriminação positiva transversal destas escolas nas medidas de politica 

educativa65, promovendo a integração de novos técnicos, a contratação de peritos e a introdução 

de metodologias de monitorização e avaliação e forçando também a entrada na sala de aula, não 

só através da formação de docentes como no estímulo à procura de novas respostas, pela 

introdução de novas ofertas educativas e formativas e de novos modelos pedagógicos centrados no 

                                                        
65 Despacho 8065/ME/09 de 20 de Março 
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aluno e no problema66. Parece ser ao nível micro e macro que se encontram os principais desafios: 

ao nível micro materializando-se nas referidas resistências à transformação de práticas 

pedagógicas e ao nível macro, já que a discriminação positiva transversal das escolas TEIP nas 

medidas de política persiste não sendo aplicada67. A este segundo nível parece ser relevante 

promover a visibilidade do programa e o lobbing político.  

Tendo sido discutida e defendida a pertinência da resposta TEIP, foi também enunciado 

como objectivo da presente investigação a análise da sua eficácia. Nessa avaliação verificamos que 

não só os resultados escolares nestas escolas TEIP são hoje melhores do que há 3 anos como, 

apesar do elevado progresso no sucesso verificado no conjunto de escolas do continente, as 

escolas TEIP conseguiram aproximar-se da média nacional, diminuindo as distâncias. Mas as 

“conquistas” não se situam apenas na melhoria da qualidade das aprendizagens. O Programa TEIP 

– e os projectos concebidos e desenvolvidos pelas escolas – tinham por objectivo reduzir o 

abandono escolar, diminuir a conflitualidade e indisciplina em meio escolar e promover a 

integração escolar e social de crianças e jovens oriundos de meios sociais problemáticos. E foi aí 

que as melhorias destes 3 anos foram mais evidentes.  

O relatório da IGE sobre avaliação externa das escolas refere que as 17 escolas TEIP, no 

total de 287 escolas avaliadas, apresentam melhores classificações numa série de aspectos68. As 

escolas que integram o Programa TEIP distinguem-se da maioria das escolas do sistema não só por 

valores de sucesso abaixo da média nacional ou por desenvolverem a sua missão em contextos 

profundamente adversos. Na verdade, estamos perante um conjunto de escolas que, ao contrário 

de muitas outras, assumem com grande empenho um importante papel na promoção da inclusão 

social e da equidade, extravasando frequentemente uma leitura restrita das funções consignadas na 

lei. São escolas que não recusam alunos com base em resultados académicos ou origens sociais e 

que, em muitas situações, constituem o único ponto de apoio de algumas das crianças que recebem. 

Neste sentido, são, de facto, como dizia o despacho de criação dos TEIP, instituições 

fundamentais do desenvolvimento comunitário.   

Mesmo nos casos em que o sucesso do projecto não foi pleno69 surgem muitos exemplos de 

estratégias inovadoras, de soluções imaginativas e, sobretudo, de uma dedicação e focalização no 

aluno que podem, e devem, servir de exemplo a todas as escolas. Desta forma, importa promover 

a sua visibilidade social, mostrando que elas não são só escolas de contextos “difíceis” mas que 

também podem ser pólos de inovação pedagógica e organizacional, que assumem a sua missão de 

instituições fundamentais na promoção da inclusão e da igualdade de oportunidades.  

                                                        
66 e.g. turmas “mais”, “ninho”, tutorias, ou seja, estratégias de diferenciação pedagógica suportadas por uma 
tecnologia organizacional (grupos flexíveis, de dimensão variável e focalizadas em aprendizagens concretas)  
67 Algumas das reiteradas reivindicações das escolas TEIP prendem-se com urgente estabilização de quadros de 
docentes, priorização no programa de reabilitação de escolas, a flexibilização das regras (e.g. alunos por turma)   
68 “Diferenciação e apoios”, “Visão e estratégia” e “Motivação e empenho” 
69 No âmbito do presente projecto não foram exploradas as significativas diferenças entre escolas ao nível do sucesso 
do seu projecto e que se prendem também com aquilo que foi abordado no 1º capítulo relativamente às culturas 
organizativas e representações colectivas (pg. 3) 
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Da(s) diferença(s) escolar(es): lógica da acção e regimes de 
envolvimento 

 

João Sedas Nunes (CESNOVA – FCSH/UNL) 

 

Resumo 

 

Propõe-se versar as diferenças escolares. Não é fácil abordá-las sem ceder à 

doxa. Os assuntos da educação que facilmente revestem variações da 

democratização escolar prestam-se ao vórtice da opinião. A isso não é alheio o 

torvelinho de ideias distorcidas sobre as diferenças relevantes que permeiam a 

escola, com a agravante de amiúde sufragarem como únicas perspectivas 

aceitáveis pontos de vista nãopolíticos, como se a escola não fosse instituição 

que desde a sua génese enformou (di)visões políticas do bem comum e da 

pessoa humana. Há pois boas razões para atrair a discussão das diferenças 

escolares, é a opção, ao tema da heterogeneidade – tornando-a e não, como 

tantas vezes acontece na sociologia da educação, a desigualdade a chave 

lógica da restituição das distâncias sociais que a escola ajeita no seu interior. 

Tal não significa ignorar que o espaço escolar é constituído por diferenças 

vincadas de recursos, avultando os culturais; implica apenas reconhecer que 

nem toda a diversidade tabula hierarquias que se (re)fazem através da 

desigual repartição desses recursos. A heterogeneidade escolar também se 

funda nos juízos firmados em princípios de justiça, nas provas que os 

compilam e nas formas de engrandecimento e envolvimento que eles ditam. 

Tudo coisas da escola que se perpetuam por dinâmica intrínseca à escola. 

Pensar a escola contemporânea, reflectir critica e fecundamente no seu 

sentido, na trama das relações entre gerações muitas vezes de fileiras sociais 

diversas, envolve encarar a escola tal como ela é, incluindo um corpus de 

diferenças não redutível a um único princípio de diferenciação. 

 

 

 

 

 

 

As primeiras palavras levam uma precisão que é também uma justificação. Sei bem que 

esta mesa tem por objecto os Territórios educativos e a composição e selecção social da 

população escolar. Sem pretender constituir-me em herético, menos ainda em outras figuras 
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dificilmente estimáveis, quero desde já esclarecer que a minha intervenção, sem deixar de, 

nalguns aspectos, convergir no objecto da mesa, no geral afasta-se (para não dizer foge) 

dele. Talvez possa resumir as coisas assim: a composição/selecção da população escolar só 

integra o argumento como componente de um projecto argumentativo que visa pensar a 

diferença escolar (no singular: i.e. a especificidade escolar) como espaço de diferenças não 

subsumíveis nas que derivam dos processos de reprodução social, ou para ser mais rigoroso: 

das teorias sociológicas da reprodução social, também dita cultural. Esta opção não obsta à 

deriva programática, em que embarcarei no desfecho da comunicação.  

A segunda nota (prévia) que quero ressaltar é que, mesmo cientificamente, mesmo 

sociologicamente, não é fácil falar de escola e da educação sem ceder à lógica da 

barricada/trincheira e mesmo à oração inflamada. Os assuntos da educação prestam-se como 

poucos à polémica pública, ao vórtice da opinião, à exegese avulsa, quer dizer no seu todo a 

critérios/pautas de justiça que muito facilmente contaminam a restituição científica (ou aos 

quais esta não consegue ser totalmente impermeável). A isso, por seu turno, não é alheio o 

torvelinho de ideias falsas (e não apenas interessadas) sobre a escola, com a agravante de 

parte dessas ideias, em aparente mas só aparente contradição, sufragarem como únicas 

perspectivas aceitáveis pontos de vista não-políticos (o ponto de vista técnico-pericial, o de 

cada grupo de interesses), como se a escola não fosse uma instituição que desde a sua génese 

enformou (di)visões políticas do bem comum e dos sujeitos sociais. Há pois boas razões para 

deslocar o centro do argumento acerca da escola; atraindo-o, na opção que segue, ao tema da 

heterogeneidade, da(s) diferença(s) escolar(es), sem o espartilhar (mas também sem a 

rasurar) na injustiça informada pelas teorias sociológicas da reprodução social, na verdade 

teorias que filtram as realidades sociais pelo objecto das desigualdades sociais: a desigual 

distribuição dos recursos culturais, económicos e sociais em cuja perpetuação a escola 

participa(ria) de modo mais ou menos acentuado. 

O deslocamento em questão, cumpre realçar, só parcialmente responde ao problema 

epistemológico em ciências sociais de que “o que chamamos às coisas que estudamos tem 

consequências” (Becker: 2007, p. 224). Não se trata somente de evitar um certo vocabulário 

para deter as gramáticas sociais que aí se enredam. Há também um propósito de evitar uma 

redução que, no entendimento que aqui se veicula, constituiria um empobrecimento do 

objecto e uma distorção da realidade. 

Notar-se-á então, para começar a explorar o tema da heterogeneidade/pluralidade 

escolar, que os 35 anos de democracia são anos de notável abertura social da escola 

portuguesa em todos os níveis de ensino. Abertura dupla, frisar-se-á. A democratização pelo 

lado estudantil não teria sido possível sem a democratização da condição docente, permeada 

por fileiras sociais que na época da escola elitista, fechada sobre a burguesia e sobre alguns 

segmentos das pequenas burguesias urbanas, dificilmente projectariam nessa condição 

expectativas de profissionalização. Esta componente em regra negligenciada é fundamental 

para perceber, por exemplo, o declínio mas não liquidação nos anos recentes do modelo do 
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ensino como vocação que traz nostálgicos e apreensivos alguns dos maîtres à penser da 

nossa (pequena) praça pública. A translação desse modelo virtuoso para disposição real 

assenta numa selecção social discreta que, entre o mais, torna o chamamento vocacional que 

reveste o desejo de ser (bom) professor o corolário de uma relação próxima com a cultura 

literário-científica transmitida na gama restrita de origens familiares sociologicamente 

caracterizada pela acumulação de capital cultural nas suas formas menos institucionalizadas 

(mais imateriais, enraizadas no corpo), ou seja menos redutíveis à própria caução 

escolar/académica. Uma ilação extrair-se-á: não se pode pensar a escola de hoje nos termos 

de uma pauta atópica que ignora que para muitos segmentos do corpo docente os saberes que 

veiculam cumprirão no essencial função instrumental – ganhar a vida e beneficiar de um 

certo estatuto social; como também não se pode responder ao novo problema da clivagem 

social e cultural do grupo professoral advogando a exclusão da escola desses segmentos – é 

simplesmente inviável. 

Na heterogeneização da escola lusa convergiram vários outros processos, uns reais 

outros cultivados para agitação periódica da agenda político-mediática. Entre os mais 

repisados ultimamente avulta o de que uma desvalorização (mais ou menos) massiva dos 

títulos e diplomas escolares (em todos os níveis de ensino) acompanharia a democratização 

escolar. Não seria possível multiplicar títulos escolares e respectivos detentores sem 

consentir o efeito perverso de reduzir o seu valor profissional, económico e simbólico 

(Bourdieu, Champagne: 1993). A tese é conhecida, como conhecidas são as denúncias 

políticas que nela emparelham. À direita acena-se o espectro da demolição de referências 

educativas, dos valores do estudo e do trabalho, da autoridade professoral, na prática 

anulados pelo laxismo de esquerda que tudo sacrifica à integração escolar das (outrora) 

classes perigosas; à direita ainda invoca-se amiúde a inadequação da escola ao mercado de 

trabalho e ao universo das profissões. À esquerda (panfletária) assinala-se a frustração e a 

desilusão que a escola moderna provoca nos novos grupos de diplomados que vêem as suas 

aspirações e anseios de remuneração dos investimentos escolares serem sistematicamente 

defraudados na hora de ingressar no mercado de trabalho. 

Sucede que a tese que à direita e à esquerda é dada de barato que uma certa sociologia de 

pendor ensaístico tem acalentado nunca foi verdadeiramente posta à prova pelo menos para 

o caso português. Trata-se de mera hipótese, conjectura intelectualmente estimável mas a 

que não podemos atribuir força de lei social muito menos comprovada. Mais, casos 

estudados como os de França, Reino Unido e Países Escandinavos sugerem que tal tese é 

infundada (Maurin: 2007). Por que haveria de ser o caso português excepção? 

Por contraste, não excepcional é a heterogeneidade declinar em contradições na 

“nossa” escola. Como muitas outras escolas nacionais em simultâneo: a) sujeita ao Estado-

nação propõe-se romper com o enraizamento paroquiano e comunitário da experiência 

humana mas hesita em adoptar um ponto de vista verdadeiramente universal (Resende: 

2003b); b) classifica e selecciona escolar e socialmente – a que se juntam as práticas 
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concretas de reagrupamento social (legitimadas quer na qualidade ímpar de certas estirpes de 

alunos quer nas “necessidades especiais” de outras) – mas apresenta-se como “arma sem 

igual” para a promoção da igualdade de oportunidades – reserva-se aliás o papel de 

instituição charneira da repartição justa de toda a sorte de recursos; c) fala do mundo 

querendo do mesmo passo suspender no seu interior o funcionamento desse mundo, 

designadamente ao ventilar um jogo social onde a troca económica é contida (Bourdieu: 

1997); d) professa a qualidade sem perceber que esta tende a dissipar-se mal a raridade deixa 

de lhe fazer par; e) reivindica a socialização para a cidadania mas subordina a hexis corporal 

ao exercício de violência simbólica (Resende: 2008); f) por junto, historicamente constituiu-

se como ex libris institucional do ideal moderno de ordem justa, mas isso não entrava que no 

seu seio coexistam critérios de justiça díspares, até incompatíveis, gerando lógicas de acção 

irredutíveis, friccionais (Resende: 2005, Dionísio: 2009): a justiça cívica, com a sua deriva 

igualitária e participativa; a justiça competitiva, com o primado concorrencial/mercantil, 

repetidamente intersectado pelos valores da utilidade, eficácia e competência; a justiça 

(chamar-lhe-emos) mundana, com a exigência de autonomia, liberdade e emancipação 

individuais; mas ainda aquilo que podemos um pouco forçadamente designar (quer dizer, à 

falta de melhor termo, como uma formulação provisória portanto) a justiça máscula, que 

inclina à coragem (e a desprezar e mesmo punir a cobardia), à lealdade ao grupo, a não 

chibar, à bravata inconsequente, etc. 

Bastará atender como deve ser a esta pulverização de regimes de envolvimento para, 

por sua vez, reequacionar profundamente à luz duma sociologia da(s) diferença(s) 

escolar(res) a crise e o mal-estar que vão na ponta da língua de ampla maioria dos actores 

escolares, a que estes voltam invariavelmente. A crise e o mal-estar escolar, habitualmente 

difusos mas ciclicamente reanimados em novos episódios e nas urdiduras simbólicas que os 

envolvem, dizia: a crise e o mal-estar escolar, a serem imputáveis à erosão da 

homogeneidade (social) da escola – tese que, mais um parêntesis, por se dar à interpretação 

de que investe contra a escola democrática, inclusiva, “para todos”, faz carreira apenas em 

surdina sócio-lógica e nos bas-fond da direita política mais trauliteira – não s(er)ão só ou 

sequer principalmente efeito mais ou menos directo da fragmentação da composição social 

dos seus dois grupos principais, professores e alunos. A pluralidade que est(ar)á no cerne da 

ebulição escolar recortar-se-á aí; mas ao lado espelhará sistemas de pensamento escolares 

que mais do que não combinarem inteiramente serão inarticuláveis. Cabem aí gramáticas 

cognitivas (plasmadas nos juízos escolares e nas concepções da escola como bem comum) e 

codificações de engrandecimento (que se encontram na base dos juízos de classificação 

escolar e das reivindicações de grandeza de professores, alunos e outros agentes escolares). 

Umas e outras são coisas da escola que se perpetuam na vida escolar por dinâmica própria, 

não por imposição exterior. É no entendimento firmado em princípios de justiça e provas 

inconciliáveis (provas que compilam certo princípio de justiça; logo são indecifráveis ou até 

injustas/arbitrárias à luz doutro) e nos envolvimentos emotivos que eles ditam que também se 
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funda a crise, ou, para utilizar uma expressão cara a François Dubet (2002) “o declínio do 

programa institucional da escola”.  

Devemos, em suma, grifar que pensar a escola no final da primeira década do séc. 

XXI, reflectir critica e fecundamente no seu sentido na actualidade, na trama das relações 

entre gerações muitas vezes de fileiras sociais diversas, implica antes de mais encarar a 

escola tal como ela é. Tal como ela é inclui a crise e a sua persistência. Embora seja sentida 

no momento, no incidente, na conjuntura, a crise é inerente à própria escola plural – o 

estado desta naturalmente para ela tende; só a repressão política e simbólica permitiria 

dissipá-la de modo duradouro. Tal como ela é impõe, por fim – remate que toma a forma de 

ténue esquisso programático, salientar que as soluções e compromissos (necessariamente 

débeis, precários) que respondam à crise nunca poderão ficar em exclusivo a cargo de juízos 

especializados produzidos por técnicos credenciados portadores de saberes raros. O 

repertório de actos e discursos que compulsam o bem comum e os princípios de justiça nas 

várias declinações que se objectivam no espaço, ou se quiserem nos territórios escolares é 

matéria (da combinatória) política por excelência. Se, sem pôr em cheque as propriedades da 

restituição científica, o atrevimento intelectual não nos poderá levar muito mais longe, dir-

se-á ao menos isto para rematar: então que não haja pejo muito menos vergonha em de uma 

vez por todas politizar às claras a escola. 
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Resumo 

 A escola apresenta-se como um espaço dedicado à educação formal sendo o 

tempo escolar um dos principais organizadores dos tempos juvenis. Apesar do 

espaço escolar ser marcado por um tempo essencialmente escolar, no seu 

interior podemos encontrar tempos não escolares e que contradizem as lógicas 

de organização do tempo. Os intervalos ou os “furos”, podem ser espaços 

intermédios de produção cultural e que integram de forma significativa alguns 

percursos juvenis, nomeadamente os femininos.  

Este artigo teve como ponto de partida um estudo de carácter etnográfico 

realizado com jovens que vivem e frequentam uma escola EB2,3 na Zona 

Histórica do Porto. Através deste estudo foi possível reconhecer diversos 

circuitos juvenis tendo sido possível, através da análise dos mesmos, identificar 

os espaços e os tempos de diferente natureza que atravessam a(s) juventude(s). 

Apesar dos circuitos integrarem diferentes espaços, o artigo centrar-se-á no 

lugar que o espaço escolar ocupa no desenho dos circuitos juvenis. 

 

 

1.  (RE) Conceptualizando o conceito de tempo livre e de lazer  

Reflectir, pensar e compreender aquilo que se designa por tempos livres e lazeres 

juvenis não pode ser realizado independentemente das coordenadas espácio-temporais em 

que estes conceitos surgiram uma vez que nem sempre foram visíveis e discutidos. Esta 

reflexão torna-se mais complexa na medida em que a juventude enquanto categoria é uma 

construção social relativamente recente que emergiu de diferentes transformações, entre 

elas, as resultantes da Revolução Industrial que trouxeram modificações ao nível tecnológico 

havendo a necessidade de criar instituições que ajudassem os indivíduos a adaptarem-se às 

novas exigências do mercado de trabalho (Flanagan e Syvertsen, 2006: 12). Esta necessidade 

                                                        
70 martavale20@gmail.com 
71 sofiamsilva@fpce.up.pt 



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 

 

 550 

levou à separação das gerações, «os mais velhos na indústria e os mais novos na escola» 

(Flanagan e Syvertsen, 2006), assumindo esta um papel fundamental «enquanto instituição 

de educação e socialização das crianças e jovens» (Sá Costa, 2001: 38), preparando-os para 

o exercício da condição de adulto. Com o aparecimento da escola surge um novo modelo de 

socialização em que as aprendizagens são realizadas «em função de novos parâmetros (…) 

num contexto específico e fechado – a escola – e num tempo próprio – o tempo escolar» 

(Trindade, 2003: 3). No entanto, apesar de este ocupar uma parte do dia dos/as jovens, 

pode-se considerá-lo como sendo o principal pilar de organização dos tempos juvenis em 

função do qual os/as jovens constroem os seus circuitos? Todo o tempo não escolar é tempo 

livre, ou pelo contrário, é um tempo que inclui outros tempos?  

Também o tempo livre nem sempre foi reconhecido enquanto tempo social pois a 

«estrutura dos tempos sociais se organiza em torno de um tempo dominante que estrutura e 

polariza todos os tempos sociais em torno da sua própria estrutura» (Sue, 1995: 124). Na 

Modernidade, o tempo do trabalho tornou-se o tempo social dominante numa sociedade que 

se caracterizava por uma nova forma de produção, de organização social e de modos de vida 

(Giddens, 1996) sendo que o tempo de não trabalho era apenas o necessário para recuperar 

as energias despendidas durante a jornada laboral. Com o melhoramento dos modos de 

produção que permitiram produzir mais em menos tempo (Sue, 1995), o tempo de trabalho 

deixou de ocupar grande parte do dia e todos os dias da semana havendo, assim, um aumento 

de tempo liberto do trabalho. No entanto, neste tempo liberto do trabalho existem outras 

obrigações (obrigações familiares e religiosas, etc) que impedem os sujeitos de usá-lo «com 

total liberdade e de maneira criativa» (Aquino e Martins, 2007: 482) não se podendo, assim, 

considerar que todo o tempo liberto de trabalho é tempo livre. 

Tal como todo o tempo de não-trabalho pode ser considerado tempo livre, também se 

sucede o mesmo com o tempo não escolar. O tempo não escolar não será um tempo 

totalmente livre onde os/as jovens se podem dedicar livremente ao divertimento, ao 

convívio e/ou descanso uma vez que estes/as têm obrigações e ocupações ao nível familiar e 

fisiológico que acabam por condicionar os seus tempos livres (Peñalva, 1999). Assim, os 

tempos juvenis acabam por oscilar entre tempos de maior obrigatoriedade e menor 

disponibilidade pessoal (tempo escolar e tempos dedicados às necessidades fisiológicas e às 

ocupações familiares) e tempos de menor obrigatoriedade e maior disponibilidade pessoal 

como os tempos livres e de lazer (Peñalva, 1999).  

Os quotidianos juvenis são caracterizados por períodos de tempo livre onde o lazer é 

«um lugar de autonomia, onde os[as] jovens encontram variadas oportunidades de expressão 

e de auto-realização juvenil propiciadas pela redução do controlo social a que estão 

sujeitos[as] quotidianamente» (Amaral, 2007: 155). Apesar de serem conceitos 

semanticamente relacionados, tempo livre e lazer não podem ser entendidos como 

sinónimos pois corre-se o risco de perderem o sentido inerente aos mesmos (Pereira, 2007). 

Enquanto o tempo livre «tem como referência a existência de uma determinada quantidade 
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de tempo (…) constituindo-se como uma oportunidade para o exercício da expressão e da 

liberdade pessoal» (Pereira, 2007: 136), o lazer está relacionado com práticas e actividades, 

neste caso juvenis, que têm como fim o descanso, o divertimento, o entretenimento, o 

convívio, etc (Dumazedier, 1974). O facto de existir um tempo livre não quer dizer que este 

seja preenchido totalmente por actividades e práticas de lazer mas também por outras 

actividades que embora resultem da expressão e liberdade pessoais não visam o descanso, o 

entretenimento ou o convívio. De igual modo, os/as jovens atribuem sentidos diferentes as 

mesmas actividades, logo, enquanto para uns/as podem ser actividades de lazer para outros/as 

podem ser actividades de ocupação dos tempos livres. Assim, «uma boa definição de lazer 

dever[á] integrar três elementos: um tempo “objectivamente” livre, um tempo que seja 

“subjectivamente” vivido como tal, actividades que psicologicamente se[jam] percebidas 

como práticas de lazer» (Sue, 1982: 96).  

Embora exista a tendência (do senso comum) em entender o tempo livre e de lazer 

juvenil como realidades homogéneas (Brenner et al, 2008), deve-se procurar considerar a 

heterogeneidade inerente a estes conceitos devido a diversos factores, tais como do grupo 

social, do habitat, do género (Abrantes, 2003). Estes influenciam as formas de se ser jovem, 

viver a juventude e, consequentemente, os sentidos e significados que os/as jovens atribuem 

aos diferentes espaços pelos quais circulam assim como às vivências e experiências de lazer 

que constroem nos mesmos. Assim, é importante partir de um conceito de juventude que 

«encapsula ideias diferentes» (Pais, 1996), logo, um conceito que deve ser percepcionado 

como plural e heterogéneo.  

 

1.1 - Espaço escolar: tempo escolar e tempo não escolar  

Os significados concedidos pelos/as jovens ao tempo de lazer são diferentes daqueles 

que atribuem ao tempo escolar e/ou familiar surgindo, consequentemente, formas 

diferenciadas de vivenciá-los. Enquanto o tempo escolar se apresenta como um lugar de 

aprendizagens formais regido por horários e obrigações, o tempo de lazer surge como um 

lugar de autonomia, de expressão, descoberta onde as actividades em que os/as jovens se 

envolvem podem ter fins diversificados (divertir-se, entreter-se, descansar, relaxar). Quando 

se fala em tempo escolar este é relacionado de imediato com um determinado cenário: a 

escola onde «as horas, os horários, os intervalos, ainda que experimentados e vividos 

subjectivamente corporizam grelhas para todos/as: significáveis e reconhecíveis» (Silva, 

2004: 86). No entanto, a escola enquanto espaço social não poderá ser, também, um espaço 

sobre o qual se inscrevem outros tempos que não o tempo escolar (tempo associado por 

excelência a este espaço educativo)?  

Apesar dos quotidianos juvenis serem atravessados pela escola existem outros espaços 

que estão, igualmente, presentes nesses mesmos quotidianos, no entanto, estes surgem após 

o cumprimento das rotinas lectivas previstas no espaço escolar. A escola parece impor 

«arbitrariamente e de forma dissimulada um padrão cultural tido como universal e legítimo» 
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(Lopes, 1997: 119), logo, não tem em linha de conta os interesses e necessidades 

diversificadas presentes72 . Esta é percepcionada por alguns/as jovens como um espaço 

“enfadonho” e como uma obrigação que nada acrescenta (Dayrell, 2007) sendo o tempo 

escolar o menos desejado e os “furos” e os intervalos os melhores momentos (Lopes, 1997; 

Santos, 2007). A massificação da escola e o aparecimento de «figuras e configurações que 

pelo seu carácter de Estranheza provocaram tensões mesmo no interior da Escola, 

desafia[ram] o lugar e o estatuto do Mesmo, criando outros centros na Escola, marcados 

estes pelas apropriações subjectivas dos tempos, dos lugares e de si» (Silva, 2004: 13). Deste 

modo, o espaço escolar será apenas cenário do tempo escolar, ou pelo contrário, surge como 

um espaço “mergulhado” por outros tempos, entre eles, pelo tempo de lazer?  

Uma vez que o estudo realizado teve como sujeitos de investigação jovens estudantes, 

centrou-se esta pequena discussão teórica no tempo escolar e na importância que este 

assume enquanto tempo regulador de outros tempos, nomeadamente dos tempos de lazer. 

Assim, a escola tornou-se um elemento incontornável na medida em que surge como um 

espaço comum a todos os/as jovens que fizeram parte da investigação. Foi importante 

compreender os sentidos e significados que os/as jovens atribuem ao espaço escolar assim 

como o lugar que ele ocupa na vida dos/as jovens e, quem sabe, enquanto possível cenário de 

lazer juvenil.  

 

2. Opções metodológicas 

O campo juvenil “afigura-se” como um campo cuja complexidade não pode ser 

ignorada pelo investigador, logo, os lazeres juvenis não estão imunes a esta complexidade 

uma vez que eles próprios resultam de situações e vivências juvenis atravessadas por relações 

de poder, de género, de classe social sendo, assim, complexas. A compreensão dos 

sentidos/subjectividades atribuídos aos lazeres juvenis e, nomeadamente, ao espaço escolar só 

foi possível através uma abordagem qualitativa que se caracterizou pelo uso de estratégias 

qualitativas e pela proximidade aos sujeitos-objectos que possibilitou compreender os lazeres 

juvenis através da «perspectiva dos sujeitos» (Bogdan e Biklen, 1994: 16). Assim, «acredita-

se que a partir deste paradigma e das opções que no seu interior se tomam se podem 

recolher, reconhecer e interpretar dados com outra proximidade» (Silva, 2008: 64).  

 

2.1 - Sujeitos e contexto da investigação 

Os sujeitos desta investigação são jovens que frequentam uma Escola Básica 2/3 que se 

situa no centro histórico do Porto sendo também nesta zona que a maior parte deles/as 

residem. O Centro Histórico do Porto é a área mais antiga da cidade do Porto e inclui 

territórios situados nas freguesias de Miragaia, Vitória, São Nicolau e Sé. Apesar do estudo de 

                                                        
72 «A escola tende a não reconhecer o “jovem” existente no “aluno”, muito menos compreender a diversidade, seja étnica, de 
género ou de orientação sexual, entre outras expressões, com a qual a condição juvenil se apresenta» (Dayrell, 2007: 1117). 
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Laura Fonseca (2001) se reportar aos anos 90 e se incidir na zona da Sé, as características 

descritas ao nível habitacional, socioeconómico e familiar em que vivem as pessoas 

mantêm-se e estendem-se as outras zonas. As condições habitacionais e as infra-estruturas 

presentes são precárias sendo que «as habitações, geralmente, têm pouca iluminação e 

salubridade, inserindo-se num conjunto de ruas estreitas, vielas e quelhas» (Fonseca, 2002: 

58). As famílias não correspondem ao “estereótipo da família nuclear” uma vez que é 

constituída por vários filhos e a presença da mãe e do pai unidos pelo casamento nem 

sempre acontece existindo casos em que o agregado familiar é composto por mãe e pai em 

união de facto ou então pelos avós e pela mãe ou só pela mãe (Fonseca, 2001). Para além 

do centro urbano degradado e o núcleo familiar, estas populações são socialmente 

vulneráveis à pobreza marcadas pelo envelhecimento, pelos baixos níveis de qualificação 

profissional/escolar e pelo desemprego73.  

Apesar de existirem cenários de interacção comuns – a escola e o Centro Histórico do 

Porto – e de pertencerem a classes sociais desfavorecidas, não se pode pensar que os 

circuitos dos/as jovens e as suas vivências sejam idênticas pois «consoante os cenários de 

interacção, e dentro destes, consoante as suas regiões, os agentes juvenis actuarão de forma 

distinta e construirão de maneira plural a sua identidade» (Lopes, 1997: 53).  

Uma vez que os sujeitos de investigação não podiam ser todos/as jovens que faziam 

parte do universo escolar, recorreu-se a um grupo de sujeitos (5 raparigas e 4 rapazes) com 

idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos tendo sido a sua «significatividade e 

singularidade o que determinou a sua condição de sujeito de investigação» (Silva, 2008: 85). 

Apesar de serem todos/as de classes sociais desfavorecidas e frequentarem a mesma escola, os 

seus percursos/circuitos acabam também por serem atravessados pelas questões de género e 

familiares. 

 «A Maia acaba por ser uma jovem que se demarca em relação as 

colegas no que diz respeito à forma de estar, agir e pensar. Tem um 

percurso bastante marcado pelo controle do pai (…)» (NT de 30/1/2009) 

«Achei que poderia ser interessante falar com este jovem pois 

participa em muitas actividades na escola assim como gosta de jogar 

futebol com os colegas» (NT de 26/2/2009) 

 

2.2 - O método etnográfico  

  O método etnográfico apresentou-se como o mais adequado pois permitiu o 

contacto com os sujeitos «respeitando, registando, representando, pelos menos em parte, a 

irredutibilidade da experiência humana» (Willis e Trondman, 2008: 211). A etnografia 

implica que «the etnographer strides into a culture or social situation to explore its terrain, 

to collect and analyze data» (Fetterman, 1998: 41). Apesar de em algumas investigações 

                                                        
73  Projecto TEIP – Miragaia a caminho do sucesso  
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etnográficas (senão na maioria) o investigador entrar e movimentar-se num terreno que lhe 

é estranho e sobre o qual têm pouco conhecimento (Neves, 2008), na presente investigação 

o terreno e os sujeitos de investigação não são desconhecidos nem estranhos à investigadora 

sendo a partir deste contacto que surge o interesse pelas questões da investigação. O método 

etnográfico torna-se «especialmente útil para abordar o banal e o familiar, o que se 

encontra[va] mais próximo, permitindo identificar a diversidade cultural daquilo que 

aparenta[va] ser tão igual ou comum a «nós»» (Caria, 2002: 12).  

O método etnográfico assenta no contacto directo e prolongado do/a investigador/a 

com os sujeitos que estão no terreno e com os quais estabelecem interacções (Abrantes, 

2003; Ribeiro, 2002; Silva, 2003). O contacto com os/as jovens sujeitos desta investigação é 

directo mas não prolongado no tempo uma vez que a investigação dura apenas alguns meses. 

No entanto, durante esses meses foi recolhida muita e diversa informação quer através de 

conversas quer através de observações facilitadas pela presença da investigadora num 

contexto onde os/as jovens estão diariamente (a escola). Através das informações recolhidas 

e do contacto diário com os/as jovens torna-se possível tomar decisões no momento assim 

como desenhar novos rumos para a investigação. Deste modo, uma investigação com 

intenções etnográficas não pode ser considerada mais ou menos pertinente pelo tempo que o 

investigador está no terreno. 

Na investigação etnográfica o/a investigador/a assume-se como o principal 

instrumento de recolha de dados através da “escuta” (Berger, 1992), da interrogação e dos 

registos terreno (Caria, 2002; Neves, 2008). Através da sua presença no terreno, o/a 

investigador/a tem de ter em linha de conta a «perspectiva dos sujeitos, isto é, [de se] 

integrar[em] na análise e na interpretação dos dados as explicações que as pessoas dão para 

os seus actos e comportamentos» (Ribeiro, 2002: 99). No entanto, esta proximidade do 

terreno e dos sujeitos de investigação também pode acarretar alguns perigos pois o/a 

investigador/a pode interferir nos processos sociais que pretende estudar e levar a perda da 

«objectividade que se exige ao trabalho científico» (Abrantes, 2003: 49). Torna-se 

importante que o/a investigador/a questione sistematicamente a sua presença no terreno e a 

forma como age e interage com os sujeitos de investigação.  

A observação participante, a construção de mapas, as conversas informais e a 

observação não participante foram as estratégias etnográficas de recolha de dados tendo sido 

importantes para compreender os circuitos juvenis de lazer e os espaços integrantes dos 

mesmos assim como os sentidos atribuídos pelos/as jovens a estes. Através da observação 

participante foi possível não só recolher dados pormenorizados mas também obter 

informações «na própria linguagem dos participantes o que dá acesso aos conceitos que são 

usados na vida de todos os dias» (Burgess, 1997: 80).  

 

“Pergunto-lhe se é a alcunha dele e o NIZE desata-se a rir. 

Percebo que disse asneira. “É a minha Tag. É NIZE”, responde ele. Nunca 
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tinha ouvido a palavra “tag” relativa ao contexto dos graffiters e fico a 

perceber que é uma espécie de nome pelo qual os graffiters são conhecidos 

neste contexto» (NT de 20/4/2009) 

 

Através de mapas que representavam o Centro Histórico do Porto pediu-se aos/às 

jovens que tracejassem os seus percursos quando saem da escola ou não têm aulas. Esta 

estratégia revelou-se interessante pois os/as jovens desenhavam os seus percursos, 

assinalavam os espaços onde estavam e, ao mesmo tempo, atribuíam sentidos aos mesmos.  

 

«Os mapas que fiz têm-se revelado num instrumento importante 

para a investigação (…) Ao tracejarem estes percursos os/as jovens vão 

referindo cada um dos lugares por onde passam como se estivessem a fazê-

lo naquele momento assim como vão dizendo aquilo que fazem nesses 

lugares/espaços por onde vão passando ao longo das 24 horas do dia» (NT 

de 19/2/2009).  

«Fazer o percurso real com os/as jovens pode ser interessante, no 

entanto, as conversas que temos acabam por ser mais ricas» (NT de 

9/3/2009) 

 

As conversas informais realizadas a partir dos mapas permitiu, também, que existisse 

uma dose de observação ainda que imaginária. Apesar de não ser realizado o percurso real 

com os/as jovens, é realizado um percurso imaginário que acaba por estar imbuído de 

sentidos que os/as próprios/as sujeitos de investigação acabam por exprimir. Será que co-

construir mapas de sentidos com os/as jovens não é também uma forma de observação 

(participante)? No fundo, estes/as apresentam os seus percursos e expressam sentidos num 

objecto físico que é um mapa e onde se pode visualizar, também, o meio envolvente, em 

termos geográficos. A investigadora continua a ser o principal instrumento de recolha de 

dados e a sua observação, em vez de ser nos caminhos reais, incide nos caminhos virtuais e 

geográficos de um mapa que se torna real à medida que os sujeitos constroem os seus 

circuitos a partir dos espaços por onde circulam. Com os mapas é possível cruzar os circuitos 

de todos/as jovens, observar as concordâncias e discordâncias dos mesmos e, posteriormente, 

perceber os sentidos que estes circuitos têm assim como os diferentes espaços que os 

integram.  

Aquilo que é observado e as conversas com os/as jovens são momentos que vão sendo 

registados à medida que a investigação decorre. As notas de terreno constituem-se, assim, 

como o principal material empírico da investigação, pois dão conta da entrada no terreno, 

da evolução da relação com os sujeitos de investigação, das observações e conversas 

informais. Para além das descrições relacionadas com os espaços e com os/as jovens, as 

notas de terreno também transformaram-se num momento de reflexão acerca das opções 
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metodológicas tomadas e dos sentimentos que acompanham a investigadora (Neves, 2008; 

Silva, 2008b) sendo, por isso, «um processo de construção de sentido» (Fernandes, 2008: 

26). A construção das mesmas constitui o «primeiro patamar de selecção, descrição e 

interpretação dos dados – o primeiro patamar, portanto, da tradução etnográfica» (Neves, 

2008: 134). Este momento acaba por ser fundamental, pois permite analisar, agora de fora, 

aquilo que tem sido visto e ouvido dentro, uma vez que existe um maior distanciamento e, 

consequentemente, uma maior capacidade de reflexão acerca das estratégias que se usam e 

das informações que se recolhem. 

As notas de terreno constituem-se no objecto da análise de conteúdo não sendo este 

um momento onde se procura apenas decompor mas é também um momento de 

interpretação e compreensão que contribui para a construção do texto final (Silva, 2004).  

 

3. Escola: de um tempo escolar desvalorizado a um tempo e espaço de 

lazer  

Os circuitos juvenis desenhados pelos/as jovens integram diferentes espaços ao longo 

dos quais os/as jovens se envolvem em práticas, experiências e vivências juvenis 

diversificadas. Estes circuitos compreendem espaços que podem ou não ser coincidentes 

assim como os sentidos atribuídos aos mesmos podem ser diferentes. O espaço escolar, os 

espaços públicos locais e o espaço doméstico são os espaços referidos pelos/as jovens e que 

acabam por se integrar nos circuitos juvenis. No entanto, o facto de estes terem sido 

referidos não significa que sejam reconhecidos enquanto espaços centrais de lazer e de fácil 

acesso. Deste modo, cada um destes espaços assume um papel diferente no âmbito dos 

circuitos juvenis de lazer, pois o impacto e importância enquanto espaço de lazer não é a 

mesma para todos/as.  

A escola e o tempo escolar, ainda que “vividos e experimentados” subjectivamente 

por cada jovem (Silva, 2004), surgem como dimensões comuns a todos/as acabando por 

regular e condicionar os outros tempos e espaços de circulação. Apesar do tempo não 

escolar (no espaço escolar) ser menor e se resumir aos intervalos das aulas ou aos “furos”, 

este é aproveitado pelos/as jovens para se divertirem e entreterem tornando-se, parte dele, 

num tempo de lazer marcado por sociabilidades juvenis, práticas e experiências diversas 

(jogar futebol, passear pela escola, etc). Este tempo de lazer acaba por ser valorizado 

pelos/as jovens que relegam para segundo plano o tempo escolar e o conteúdo do mesmo. De 

igual modo, os/as jovens atribuem sentidos diferentes ao espaço escolar no âmbito dos 

circuitos juvenis de lazer, pois enquanto para uns/as jovens é um espaço central de lazer, 

para outros/as é apenas um espaço periférico de lazer.  

 

3.1 - Tempo escolar e tempo não escolar: tensões no espaço escolar   

Desde o século XIX que a escola assume um papel fulcral enquanto instituição de 

educação formal, sendo responsável pela educação das crianças e dos/as jovens. As 
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aprendizagens surgem como uma das finalidades que melhor caracteriza a educação formal, 

uma vez que através de um conjunto de disciplinas curriculares «hierarquicamente 

estruturad[as] e cronologicamente classificad[as]» (Smyth, 2000: 62) procura transmitir 

conhecimentos que devem ser apropriados pelos/as jovens ao longo dos diferentes anos de 

escolaridade. Apesar das aprendizagens serem o principal objectivo da educação formal nem 

sempre são valorizadas: 

«Desejado não porque iriam voltar para estudar ou aprender coisas 

novas mas porque iam rever alguns amigos e algumas amigas que já não 

viam desde o último dia de aulas e aos quais têm novidades para contar. 

É bom ver a felicidade estampada na cara deles/as em regressar à escola, 

rever os amigos/as e mesmo ver os professores/as» (NT de 8/1/2009).  

 

Ir às aulas “é uma seca”, no entanto, estar com os/as amigos acaba por ser divertido, 

logo, quando os/as jovens referem que não gostam da escola não se estão a referir à escola 

enquanto espaço físico mas a escola enquanto espaço de educação formal, onde as 

aprendizagens e os tempos de aulas são os menos desejados.  

A escola, enquanto contexto educativo formal, transforma-se para alguns/as destes/as 

jovens num espaço de “desencanto” cujo conhecimento assenta num carácter 

“unidimensional e instrumental” sendo pouco utilitário uma vez que não vai ao encontro dos 

seus interesses (Lopes, 1997). Uma vez que nem sempre vão ao encontro dos interesses 

dos/as jovens nem são explorados de forma apelativa pelos/as professores, os saberes e a 

escola, enquanto contexto educativo formal, são desvalorizados pelos/as jovens existindo 

«um amplo consenso ao considerar-se as aulas como o tempo escolar que menos se gosta 

(…) [e] a preferência por outros tempos, por definição estrita não lectivos (intervalos e 

especialmente “furos”)» (Lopes, 1997: 118).  

«“Não gosto de vir para a escola!”, exclama. “Então vens para a 

escola porquê?”, pergunto meia confusa. “Sou obrigada pela minha mãe a 

vir para aqui, depois posso estar com os meus amigos e lá em baixo não se 

passa nada!”, responde a Yasmin» (NT de 23/4/2009) 

 

O interesse pela escola está relacionado, essencialmente, com os tempos não lectivos 

e através dos quais se podem envolver em diferentes práticas de lazer como estar com os/as 

amigos/as, conversar, jogar futebol ou apenas vaguear por todo o espaço que integrava a 

escola. Alguns/as jovens usam o próprio tempo escolar para projectar/preparar aquilo que 

irão fazer em outros tempos, nomeadamente no tempo de lazer, quer dentro quer fora da 

escola.  

«Este entusiasmo e gosto acaba por se prolongar em outros espaços e 

tempos como o tempo em que está na escola. “Quando uma aula está a ser 
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uma seca pego numa folha e começo a fazer os projectos. Depois só tenho 

de olhar para eles e fazer o graffiti”, diz o NIZE» (NT de 12/2/2009) 

 

Um tempo e um espaço que deviam ser dedicados ao saber acabam por se cruzar com 

um outro tempo que atravessa o tempo escolar num espaço que por natureza está associado 

aos saberes (a sala de aula). Se todas as aulas fossem ao encontro dos interesses do NIZE não 

seriam seca, logo, este participaria nelas, no entanto, os/as jovens não se identificam com 

todas as aulas, acabando por construir momentos paralelos que os/as ajudam a preparar os 

seus tempos livres e de lazer (fazer projectos, mandar mensagens a combinar encontros, 

etc).  

 Apesar do tempo escolar ser desvalorizado pelos/as jovens, este acaba por ser o 

principal organizador de todos os outros tempos juvenis e, consequentemente, do tempo de 

lazer, uma vez que ocupa uma parte do dia. É, também, a partir deste que os outros tempos 

se organizam, nomeadamente o tempo livre e de lazer quer dentro quer fora do espaço 

escolar. Só nos intervalos entre as aulas é que os/as jovens podem estar informalmente 

juntos pois: 

«apesar de ser regulado por um conjunto de regras e horários [o tempo 

escolar]acaba por deixar pequenos espaços/momentos de liberdade» (NT de 

17/2/2009). 

Só quando saem da escola é que podem circular por outros espaços e envolverem-se 

em diferentes práticas de lazer como jogar futebol ou basketball: 

«“Durante a semana saio da escola, venho para casa e lancho. Depois 

tenho treino que é as terças, quintas e sextas”, responde ele» (NT de 

6/3/2009) 

É, de igual modo, após saírem do espaço escolar que algumas jovens se podem dedicar 

às tarefas familiares, uma vez que nem todos os circuitos juvenis construídos após a saída da 

escola são de lazer. Para além de serem condicionados pelo tempo escolar, estes circuitos 

também são regulados pelo tempo familiar, preenchido por diferentes tarefas que 

condicionam o tempo livre e de lazer das jovens.  

«Sai da escola, dirige-se para casa onde deixa as coisas dela, vai à 

mercearia e depois buscar o irmão mais pequeno ao infantário que fica na 

rua de São Bento da Vitória» (NT de 13/2/2009) 

 

O tempo escolar acaba por ser o principal organizador dos tempos juvenis, no 

entanto, não é o único organizador, uma vez que existem outros (o tempo familiar, o tempo 

dedicado as necessidades fisiológicas como comer e dormir, por exemplo) que acabam por 

determinar os tempos livres e de lazer juvenil. Assim, todo o tempo não escolar não pode 

ser considerado tempo livre, através do qual os/as jovens constroem os seus circuitos de 

lazer, pois, como já se verificou, pode integrar outros tempos e outras tarefas como as 
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familiares. Contudo, o tempo que cada jovem dedica a estas tarefas é diferente, logo, 

enquanto uns/as têm um menor tempo livre, outros/as têm um maior tempo livre ao longo 

do qual se podem envolver em múltiplas práticas de lazer.  

 

3.2 - Intervalos do tempo escolar: vivências e experiências de lazer no 

espaço escolar  

Apesar de a escola ser um espaço dedicado à educação formal e o principal 

organizador dos tempos juvenis, os/as jovens apropriam-se «dos espaços, que a rigor não lhe 

pertencem, recriando neles novos sentidos e suas próprias formas de sociabilidade» (Dayrell, 

1996: 13). São nos “intervalos do tempo escolar” que os/as jovens procuram envolver-se 

em práticas e/ou actividades de lazer que gostam e apreciam, transformando parte do tempo 

não escolar em tempo de lazer. No entanto, apesar de conviverem e estarem uns/as com 

os/as outros/as, tanto as raparigas como os rapazes envolvem-se em práticas e actividades de 

lazer diferenciadas.  

 

«Vejo a S., a L. e a R. a passear pelo recreio quando deveriam de estar 

no grupo de estudo de matemática. “A C. já está a vossa espera há muito”, 

digo em tom de brincadeira. “Então vai ter muito o que esperar”, responde 

uma delas. Percebo que não estão com nenhum interesse em deixar aquele 

sol bonito e aquela oportunidade de andar a passear, ainda que dentro da 

escola (NT de 17/2/2009) 

 

Os grupos de amigos/as acabam por ser importantes, principalmente, para as raparigas 

uma vez que juntas podem partilhar aquilo que pensam, gostam, as suas aspirações e os seus 

desejos. Andam a passear em grupo pela escola, assim como é em grupo que se juntam 

quando querem partilhar experiências e confidências acerca daquilo que fazem em espaços 

exteriores à escola. O grupo íntimo de amigas torna-se, então, um espaço importante para 

as jovens, sendo que este grupo «exclusivamente feminino atravessa as suas experiências nas 

instituições educativas/formação no emprego e também no lazer» (Fonseca, 2001: 185).  

 

«Num lugar mais recatado e escondido estavam mais duas jovens a 

conversar. Notei que a conversa era de foro íntimo pois, ao contrário das 

colegas que não se preocupavam com quem estava a ouvir, estas 

conversavam baixinho uma para a outra. Não me aproximei delas nem fixei 

o olhar com receio que a minha aproximação ou mesmo a minha presença 

as levasse a pensar que me estava a intrometer de alguma forma» (NT de 

8/1/2009) 
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Enquanto as raparigas passam muito tempo em grupo a conversar umas com as outras 

e a circular pela escola, os rapazes dedicam grande parte do seu tempo não escolar na escola 

a jogar futebol com os amigos e/ou colegas de turma sendo esta uma actividade de que 

gostam e na qual se envolvem sempre que existe a oportunidade.  

 

«Ele responde dizendo que “gosto muito de jogar futebol e quando 

estou a jogar nem parece que estou na escola mas em outro sítio qualquer a 

jogar. Estou a fazer aquilo que gosto e com os meus amigos”» (NT de 

26/2/2009) 

 

Para além de jogar futebol, alguns rapazes também consideram divertido estarem em 

grupos a conversar e a discutir diversos temas (principalmente futebol) assim como “pregar 

partidas” aos/as colegas com quem estão durante o dia.  

 

Segundo o Tito “divirto-me mais na escola durante a semana e fora só 

ao fim-de-semana”. “E o que costumas fazer na escola?”, questiono. Antes 

de responder sorri e só depois diz “andamos uns/as com os/as outros/as. 

Fazemos umas asneiras. Divirto-me porque as faço pela calada. Os outros 

não sabem fazer e são apanhados”, responde orgulhoso (NT de 6/4/2009) 

 

Uma vez que estão com os/as amigos e se envolvem em diferentes práticas e formas 

de sociabilidade, o espaço escolar aparece «como um espaço aberto a uma vida não escolar 

numa comunidade juvenil de reconhecimento interpessoal. É em torno dessa sociabilidade 

que muitas vezes a escola e seu espaço físico são apropriados pelos jovens alunos e 

reelaborados ganhando novos sentidos» (Dayrell, 2007: 1120/1). O espaço e tempo não 

escolares são apropriados pelos/as jovens, transformando-se em tempo de lazer, uma vez que 

eles/as envolvem-se em diferentes práticas e actividades de lazer como conversar, estar com 

os/as, namorar, jogar futebol, “fazer asneiras”, entre outras.  

Num dos seus estudos realizados no espaço escolar, Lopes (1997: 124) constata que os 

espaços valorizados pelos/as jovens são «os recreios/ar livre, o pavilhão gimnodesportivo, o 

campo de jogos e os locais fora de muros: o café/a pastelaria/a rua». Para além do campo de 

jogos onde praticam futebol diariamente e dos diferentes espaços de recreio por onde 

circulam, alguns/as dos/as jovens desta investigação assinalavam os “tanques” – zona em 

frente à escola, onde se localizam os tanques públicos - como um dos lugares “fora muros” 

onde gostam de estar.  

 

«Apesar se situarem fora da escola, os tanques acabam por ser um 

prolongamento do espaço da escola pois situam-se mesmo à entrada da 

escola e muitos/as jovens passam lá grande parte do tempo quando não 
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estão em aulas. A Yasmin é uma dessas jovens, “costumamos estar ali nos 

tanques uns com os outros. Quem fuma está a fumar e os outros estão na 

conversa. “No verão é o mais fixe porque está calor e andamos sempre 

molhados/as. É o nosso sítio, onde nos juntamos todos.”, refere a Yasmin. A 

expressão “é o nosso sítio” não deixa de ser interessante pois esta jovem e 

os/as seus/as colegas identificam os tanques como um sítio, um lugar, que é 

deles e no qual se sentem bem e se divertem. Realmente, vejo muitas vezes a 

Yasmin nos tanques no fim do almoço e as vezes ao fim da tarde e já vi 

muitos/as jovens molhados apesar de ainda não ser verão. Além de estarem 

na parte coberta do tanque muitos/as deles/as sobem para a cobertura dos 

tanques e estão lá deitados/as a apanhar sol» (NT de 23/4/2009) 

 

Os tanques são apenas lugares onde podem estar quando não têm aulas, ou seja, no 

tempo não escolar. No entanto, os/as jovens só estão nos tanques quando vêm para a escola 

pois, caso contrário, estariam em outros espaços pelos quais circulam quando não têm de se 

dirigir para o espaço escolar. Assim, os tanques tornam-se um espaço juvenil ocupado 

pelos/as jovens no tempo não escolar – antes, nos intervalos e depois do tempo escolar. 

Apesar de afirmarem que se divertem quando estão na escola, existem regras que têm de 

respeitar não as podendo infringir (fumar, por exemplo). Por sua vez, quando transpõem o 

portão existem outras regras, as suas regras, que acabam por colidir com as instituídas pela 

escola enquanto espaço de educação formal.   

 

3.3 - Escola: de um espaço central a um espaço periférico de lazer juvenil 

Apesar dos/as jovens se envolverem em vivências e experiências de lazer no espaço 

escolar, este enquanto espaço de lazer ocupa um lugar diferente nos circuitos de lazer juvenil. 

Enquanto que para uns/as jovens o espaço escolar é um espaço de lazer importante e central 

no seu circuito juvenil, para outros/as é apenas um espaço periférico, de menor importância, 

uma vez que dão maior relevo a outros sítios, enquanto espaços de lazer. Estes 

posicionamentos em relação ao espaço escolar surgem a partir das oportunidades que os/as 

jovens têm podendo estas serem mais ou menos condicionadas por questões de género e 

relações de poder.  

Para algumas raparigas o espaço escolar é um espaço liberto do controlo familiar 
acabando por ser um espaço de oportunidades, uma vez que os seus circuitos fora da escola 

estão limitados e controlados. Estas jovens vêem na escola um espaço e um momento que as 

liberta de determinadas tarefas e formas de controlo que as impedem de terem circuitos de 

lazer mais alargados quando saem da escola. Estar na escola significa estar livre e envolver-

se em práticas de lazer apesar de estas serem condicionadas pelo tempo escolar.  

«Ela deu-me logo dois beijos e demonstrou-se muito contente por ter 

regressado a escola(…) a Maia já tinha demonstrado que preferia estar na 
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escola do que em casa porque estava com os colegas e acabava por ter mais 

liberdade do que em casa onde era controlada pelo pai e tinha de executar 

as tarefas domésticas» (NT de 8/1/2009) 

 

Enquanto que para algumas raparigas a escola é um espaço que a liberta das tarefas 

domésticas, para outras jovens a vontade de estar no espaço escolar não está relacionada só 

com a libertação das tarefas domésticas.  

«Vens para aqui fazer o quê? Se as colegas não estão cá não vens fazer 

nada?”, questiono eu. “Em casa ainda tenho menos para fazer. Não gosto 

de estar a ver tv nem tenho internet nem psp como as minhas colegas. E 

depois a minha avó também não gosta que venha para a rua e quer que 

fique em casa”, acrescenta ela» (NT 30/1/2009) 

 

Perante a inexistência de determinados recursos como a playstation e a internet, 

algumas jovens preferem estar na escola, uma vez que podem aceder a alguns deles, 

nomeadamente à internet. De igual modo, o espaço escolar possibilita estar com os/as 

amigos/as com os/as quais não têm oportunidade de estar em outros espaços, logo, o espaço 

escolar é muito importante, principalmente para estas jovens, «pela possibilidade que 

encerra de constituição de grupos informais de pares» (Fonseca, 2001: 137). Para algumas a 

escola acaba por possibilitar espaços e tempos de liberdade ao longo dos quais se podem 

envolver em diversas práticas de lazer que não têm noutros espaços. Assim, procuram 

prolongar todos os momentos em que estão na escola e lhes possibilitam o divertimento e o 

convívio representando a escola um espaço de fuga “à vigilância familiar” e aos trabalhos 

domésticos (Gomes, et al, 2002).  

«No outro dia saí mais cedo do trabalho e a Maia ainda estava na 

entrada da escola, perto dos tanques, a brincar com o NIZE e com a 

namorada. Parecia uma criança feliz a desfrutar plenamente de um 

momento como se não o pudesse fazer no dia seguinte. Percebo que para 

esta jovem a escola assume um papel importante no âmbito das suas 

sociabilidades juvenis e que lhe proporciona momentos de liberdade que em 

outros lugares, como em casa, são mais escassos» (NT de 13/2/2009). 

 

O espaço escolar acaba por se assumir como um espaço de liberdade que lhes 

proporciona o acesso a determinados meios (como a internet) e aos grupos de amigos/as 

possibilitando, consequentemente, o seu envolvimento em experiências e vivências que não 

têm noutros espaços. Uma vez que «as raparigas sofrem um controlo familiar mais apertado, 

têm uma relação mais distanciada ou periférica com a maior parte dos espaços público» 

(Abrantes, 2003: 92), os seus circuitos acabam por se restringir ao trajecto casa-escola e 
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escola-casa sendo o espaço escolar um espaço de liberdade, convívio e divertimento. Assim, 

o espaço escolar torna-se num espaço central de lazer pelas oportunidades que possibilita.  

Enquanto para umas jovens a escola é um espaço de oportunidades e fuga ao espaço 

doméstico, para outros/as é apenas um espaço atractivo pelas possibil idades de 

convívio e divertimento que oferece e no qual têm de estar uma vez que têm liberdade para 

se envolverem e desenvolverem práticas de lazer diferenciadas ao nível espacial. Uma vez 

que o tempo escolar condiciona o tempo disponível e, consequentemente, o tempo de livre 

e de lazer, obrigando os/as jovens a permanecer num determinado espaço (a escola), estes/as 

procuram aproveitar o facto de lá estarem para se divertirem e conviverem uns/as com os/as 

outros/as. Se pudessem estar noutros lugares e tivessem companhia para isso, alguns/as 

destes/as jovens não hesitariam.  

“Não gosto de vir para a escola! (…) Sou obrigada pela minha mãe 

a vir para aqui, depois posso estar com os meus amigos e lá em baixo não 

se passa nada!”, responde a Yasmin. Percebo que a Yasminvem para 

escola por dois motivos diferentes e, mesmo, antagónicos: estudar, 

obrigada pela mãe e divertir-se com os amigos porque eles estão todos na 

escola. “Mas então gostas de vir para a escola?”, questiono. Ela responde 

que não. Só vem porque se ficar lá em baixo, na Ribeira, fica sozinha uma 

vez que todos colegas estão na escola (NT de 23/4/2009) 

 

O espaço escolar torna-se atractivo pois os/as jovens podem estar com os/as 

amigos/as que fazem parte dos grupos de pares exteriores à escola e que também têm de estar 

neste espaço durante uma parte do dia. A escola torna-se, assim, um espaço que possibilita o 

prolongamento dos «modelos de sociabilidades dos seus meios sociais de residência (…) não 

constitui[ndo], neste caso, uma instituição de ruptura face ao exterior» (Lopes, 1997: 168). 

Ter aulas e estar na escola possibilita o divertimento, o convívio e os relacionamentos entre 

pares sendo um espaço que aproveitam uma vez que têm de lá estar.  

Apesar do tempo escolar ser desvalorizado pelos/as jovens (embora alguns/as 

desvalorizam mais do que outros/as), estes/as procuram aproveitar da melhor maneira o 

tempo que lá estão. Independentemente da relação mais ou menos positiva que têm com o 

saber, tanto os rapazes como as raparigas aproveitam o facto de estarem na escola para se 

envolverem em práticas de lazer, apesar de valorizarem os circuitos de lazer exteriores ao 

espaço escolar (ao contrário das outras jovens acima referidas). Para estes/as jovens o 

espaço escolar torna-se apenas um espaço periférico de lazer. 
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Cultura de (não) participação das crianças em contexto escolar 
 

Catarina Almeida Tomás(ESELx e CICS, UM)  

Ana Bernardo Gama (ESELx)  

 

 

Resumo 
A análise da participação das crianças e suas articulações com as instituições 

para a infância, especialmente a escola, é actualmente um dos temas mais 

expressivos nos estudos educacionais e sociológicos da infância (Sarmento, 

2005). Pese embora a sua complexidade, torna-se cada vez mais urgente e 

necessário ouvir as crianças relativamente à sua acção e agência no espaço 

social onde passam mais tempo: a escola. Esta urgência advém da mudança 

de uma perspectiva paradigmática que considerava as crianças como objectos 

de intervenção, sem acção política, para uma perspectiva paradigmática que 

considera as crianças como actores sociais com direitos, nomeadamente os 

que estão consagrados na Convenção dos Direitos da Criança (1989), 

nomeadamente o artigo 12 (direito de expressão), o artigo 13 (direito de 

informar e ser informado) e o artigo 15 (direito de associação). 

Este texto apresenta um trabalho de investigação com carácter exploratório 

desenvolvido em seis agrupamentos de Escolas da área metropolitana de 

Lisboa, alguns dos quais com programa TEIP, e tem como objectivo central 

fazer algumas reflexões, ainda que provisórias, sobre a (não) participação das 

crianças em contexto escolar. Para o efeito, analisamos os discursos de vários 

actores: crianças, directores, professores, assistentes operacionais, associação 

de pais, animadores e mediadores socioculturais, sobre a participação das 

crianças: concepções, representações e acções. 

O trabalho empírico foi desenvolvido em contexto escolar, de forma a 

contribuir para a desconstrução da ideia de que "as escolas são os mundos dos 

professores nos quais as crianças são hóspedes temporários" (Cullingford, 

1991 cit in Wyness, 1999, p.356).  

 
"Porque eu sou do tamanho do que vejo. E não do tamanho da minha altura." 

(Bernardo Soares in Livro do Desassossego) 

 

A Participação das Crianças 
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Nas últimas duas décadas temos assistido a um reforço de posições, teóricas e da acção 

de movimentos sociais, na defesa do paradigma que defende a ideia das crianças como 

actores sociais e da ideia da infância enquanto grupo com ideias próprias. Este paradigma 

velho–novo (não devemos esquecer a importância das ideias participativas no movimento 

pedagógico da Escola Nova) da participação cidadã e da participação das crianças, que 

defende que a criança tem e pode expressar diferentes concepções, necessidades e aspirações 

relativamente aos adultos, tem tido muitas dificuldades em se concretizar. 

Esta urgência advém da mudança de uma perspectiva paradigmática que considerava as 

crianças como objectos de intervenção, sem acção política, para uma perspectiva 

paradigmática que considera as crianças como actores sociais com direitos, nomeadamente 

os que estão consagrados na Convenção dos Direitos da Criança (CDC) (1989), 

nomeadamente o artigo 12 (direito de expressão), o artigo 13 (direito de informar e ser 

informado) e o artigo 15 (direito de associação) e a partir dos quais elaboramos a discussão 

neste artigo. Temos, no entanto, de referir que não é possível considerar os artigos 

isoladamente, teremos que os considerar na sua intra-relação e na sua inter-relação com 

todos os direitos consagrados na CDC. Em conjunto constituem uma filosofia sobre o 

respeito das crianças como seres humanos e reconhece a singularidade de cada criança 

(Lansdown, 1998). 

A participação apresenta-se como condição absoluta para tornar efectivo o discurso 

que impulsiona os direitos. Desta forma, a promoção dos direitos de participação assume-se 

como um imperativo para concretizar a ideia da criança como sujeito de direitos.  

As crianças e os jovens possuem capacidades e competências para darem um 

contributo inovador para melhorar dos espaços sociais em que vivem e por isso necessitam 

ser ouvidos (Chawla, 1997; Willow, 2002; Percy- Smith e Thomas, 2010). 

O conceito de participação, deriva da palavra latina participare que significa “fazer 

saber”. Este conceito tem múltiplos significados74 que se intersectam entre si. Uma das 

questões mais complexas quando falamos de participação prende-se com o facto de tanto 

reunir consenso e defensores como críticos e detractores em seu redor. No entanto, há uma 

certa unanimidade na afirmação da participação como um processo fundamental do sistema 

democrático. No entanto, “mesmo em democracia, há muitas definições que são equivocas e 

que implicam processo não participativos” (Ferreira, 1995, p. 275). Tornou-se comum a 

apropriação do termo e o seu uso indiscriminado, de forma que se passou a considerar, por 

exemplo, qualquer forma de “participação” as actividades realizadas com ou para as crianças 

(Tomás, 2007a). 

Participar significa influir directamente nas decisões e no processo em que a 

negociação e a concertação entre adultos e crianças são fundamentais, um processo que 

possa integrar tanto as divergências como as convergências relativamente aos objectivos 

                                                        
74 Para saber mais sobre o assunto Lima (1992); Ferreira (1995); Barroso (1998). 
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pretendidos e que resultam num processo híbrido. A participação é um processo gradual, mas 

seguro, que se pretende, pela experiência e pela aprendizagem da participação das crianças, 

seja um valor em si mesmo e um direito fundamental da infância no reforço dos seus valores 

democráticos.   

Quando se refere que a criança deve ser ouvida e participar, implica que o processo 

deva ser considerado no contexto escolar e na relação com os restantes actores do espaço 

educativo. 

A partir desta perspectiva contra-hegemónica, procuramos neste artigo estabelecer as 

bases teóricas, epistemológicas e metodológicas que permitam, na análise da participação das 

crianças, cruzar os discursos das próprias crianças e dos adultos nas organizações educativas, 

onde em simultâneo, dimensões como a acção e agência das crianças são dificilmente 

apreendidas ou consideradas.  

 

Participação das Crianças na Escola 

A Convenção dos Direitos da Criança (CDC) (1989), ratificada por Portugal em 

1990, assim como a legislação e os instrumentos jurídicos que se reportam às crianças, 

apesar de todas as limitações e críticas, são uma marca da capacidade que as crianças têm de 

serem titulares de direitos e do reconhecimento da sua capacidade de participação. 

O artigo 12, por exemplo, considera que as crianças devem participar, quando as 

decisões tomadas lhes dizem respeito e que os adultos devem considerar o que dizem. A CDC 

sublinha também que para que as crianças possam começar a desenvolver a capacidade de 

tomar decisões por si mesmas, devem ser incentivadas e a colocar-se em posição de fazê-lo, 

e nada melhor para desenvolver esse processo que o espaço onde passam mais tempo: a 

escola. 

É significativo que esta abordagem está em desacordo com as tradições culturais e 

educacionais da maioria dos países do mundo, onde as escolas são caracterizadas pelo 

autoritarismo e por uma centralização e verticalização do poder. Não nos esqueçamos que: 

 

a escola corresponde à institucionalização histórica de processos de 

disciplinação da infância (Foucault, 1993), que são inerentes à criação da ordem 

social dominante. Não obstante, a escola permanece como um palco conflitual 

de projectos políticos e pedagógicos que tanto podem orientar-se para uma 

efectiva ampliação dos direitos das crianças, quanto sustentar-se em lógicas de 

acção que perpetuam a inscrição histórica da dominação (Sarmento et al., 

2007,p.188). 

 

As escolas continuam ainda caracterizadas pela concepção da criança como um 

receptor passivo de conhecimentos e experiências dos adultos e que se encontra num 

processo de transição. A consideração de que são seres em desenvolvimento e passam por 
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várias etapas, ignora não só as críticas à teoria de Piaget mas também desvaloriza os 

contextos sociais e culturais onde a criança está inserida. 

A instituição escolar continua a ser pensada como um espaço de transmissão de 

cultura, de forma linear e vertical, num processo de centralização do poder dos adultos sobre 

as crianças. Como afirma Barroso: “o aluno é sempre visto como algo extrínseco à 

produção do próprio acto educativo, limitando-se a «sofrê-lo» ou a «consumi-lo», conforme 

a metáfora utilizada” (1998, p. 11). 

Para Lima o "conceito de participação, embora complexo e polifacetado, assume um 

significado relativamente preciso no quadro da democracia, como participação, onde é 

associado à decisão, ao governo, à partilha de poder. É exactamente neste domínio mais 

expressivo da participação que parece legítimo afirmar que alguns grupos sociais não 

participam no governo de certas organizações" (1992, p. 127), como é o caso da infância. 

Assim, participação ou não participação são orientações opostas que caracterizam a 

forma como os actores se situam na organização. Para compreender tais orientações é 

indispensável ter em conta os valores políticos e culturais, normas, objectivos formais e 

estratégias informais da organização.  

Por conseguinte, ao abordar a participação na escola é indispensável compreender que 

esta é regida por normativos próprios, dos quais uma grande parte é elaborada nos órgãos 

centrais e regionais do Ministério de Educação, que orientam e influenciam a acção escolar. 

Nesta linha, também a participação das crianças é regulamentada pelo Estatuto do Aluno do 

Ensino Não Superior75, onde estão consignadas as formas de representação destes actores na 

organização escolar: Associações de Estudantes, Assembleias de Alunos, Delegados e 

Subdelegados ou Assembleias de Delegados de Turma. Além de configurar a representação 

dos alunos, neste mesmo diploma, estão regulamentadas outras formas de participação, 

espelhadas em direitos e deveres destes actores na vida escolar.  

São direitos da criança participar: nos órgãos de administração e gestão da escola, na 

criação e execução do Projecto Educativo e na elaboração do Regulamento Interno (alínea 

l); eleger os seus representantes para os órgãos cargos e demais funções (alínea m); 

apresentar críticas e sugestões relativas ao funcionamento da escola e ser ouvido pelos 

outros actores educativos (alínea n); organizar e participar em iniciativas que promovam a 

formação e ocupação de tempos livres (alínea o); ser informado sobre o Regulamento da 

Escola bem como sobre outros aspectos organizacionais e pedagógicos (alínea q); participar 

nas várias actividades da escola (alínea r); participar no processo de avaliação - auto e 

hetero-avaliação (alínea s) do art.13º). 

São ainda explicitados no diploma, os deveres das crianças ao nível da participação 

nas actividades educativas e formativas da escola e na eleição dos seus representantes (alínea 

h) e n) do art.15º). 
                                                        
75 A Lei nº 30/2002, de 20 de Dezembro Aprova o Estatuto do Aluno do Ensino não Superior. É, 
posteriormente alterada pela Lei nº3/2008, de 18 de Janeiro e pela Lei nº 39/2010, de 2 de Setembro. 
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Perante estes âmbitos de participação torna-se premente analisarmos se a 

participação se efectiva nos quotidianos das crianças ou, se continua, no plano da retórica e 

do decretado, o que faremos mais adiante. 

 

2. Metodologia76  

Esta investigação, enquanto processo empírico e considerando os objectivos que nos 

propomos atingir, situa-se epistemologicamente no paradigma da investigação qualitativa, 

com vista ao conhecimento do social (Bogdan e Biklen, 1994), procurando compreender os 

sujeitos com base nos seus pontos de vista e nas perspectivas integrantes do paradigma 

interpretativo.  

Pretendeu-se analisar a realidade social e escolar, a partir das concepções e práticas de 

participação das crianças nas escolas, considerando, desta forma, estes actores como sujeitos 

da investigação que podem e devem narrar por si próprios, sendo um direito que lhes assiste, 

visões e acções sobre os mundos que habitam, nomeadamente os escolares.     

A realização da investigação implicou o recurso a um conjunto diversificado de fontes. 

Num primeiro momento, a análise de legislação e análise documental: Projecto Educativo de 

Escolas, Regulamento Interno e Plano Anual de Actividades. Num segundo momento, a 

opção por estudos de casos múltiplos, foi uma forma de multiplicar os contextos em estudo 

com o objectivo de assegurar “uma maior abrangência e plausibilidade na construção de 

teorias ou generalizações aproximativas mais sólidas” (Afonso, 2005, p.72) Verificou-se 

que, apesar de as escolas estarem localizadas em diferentes locais da área metropolitana de 

Lisboa e com diferentes realidades sociais e económicas77, existem convergências entre elas 

no que diz respeito às questões da participação das crianças. Por opções metodológicas e 

constrangimentos financeiros e temporais iremos apenas centrarmo-nos na pesquisa sobre as 

concepções e práticas de participação, com especial incidência na participação formal das 

crianças nas escolas em estudo, a partir de uma amostra de conveniência (escolas e sujeitos), 

que não é isenta de problemas e limitações que, por economia de espaço, não cabe aqui 

apresentar. 

Para a recolha de dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas individuais e 

entrevistas em painel. Apenas nas entrevistas em painel participaram as crianças, sobretudo 

os delegados de turma, os membros da associação de estudantes e assembleias de turma (ver 

quadro 1 - anexo).  

Realizarem-se, ainda, entrevistas semi-estruturadas, individuais e em painel aos adultos 

nos vários Agrupamentos/Escolas (ver quadro 2 - anexo). 

                                                        
76 Na recolha de dados contámos com a colaboração dos alunos do 2º ano da Licenciatura em Animação 
Sociocultural da ESELx a quem agradecemos.  
77 De uma forma sucinta podemos afirmar que há na amostra em estudo há uma predominância de 
crianças oriundas de classes baixas e médias e de bairros de intervenção prioritária. Registar ainda a 
presença na amostra de crianças com deficiência e de comunidades étnicas minoritárias. 
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Este conjunto de informações, resultantes dos painéis e das entrevistas individuais, foi 

analisado sociologicamente e incorporado ao longo do texto, contribuindo desta forma para 

uma análise das concepções, processos e práticas de participação das crianças.  

Relativamente às questões éticas e deontológicas, foi preocupação fundamental desta 

investigação: (i) o direito à intimidade, enquanto garantia dada às crianças e aos adultos da 

liberdade de decidirem sobre a extensão da informação que aceitaram partilhar com os 

investigadores; (ii) o direito à não participação, como se pode observar no seguinte excerto:  

 

Ao longo da entrevista, que foi realizada no horário de intervalo, os 

professores acompanharam as crianças e desta forma notámos um certo 

constrangimento das crianças em responder às questões. Além disso estavam 

mais interessados em brincar e aproveitar o seu intervalo do que conversar 

connosco (A1- Escola CA). 

 

De referir ainda, que em algumas escolas não se realizaram painéis com adultos porque 

não aceitaram o nosso convite para participar na investigação; (iii) o direito à protecção do 

anonimato e confidencialidade das informações; (iv) o direito a terem informação sobre o 

projecto de investigação, os seus objectivos e autorizarem a sua participação na 

investigação. Só após o consentimento se deu início à “entrada no terreno”. 

 

Direitos de Expressão: Ambiguidades, Paradoxos, Obstáculos e Resistências 

à Participação 

A participação exige um conjunto de condições para se efectivar, nomeadamente as 

características das crianças, as oportunidades educativas, assim como o próprio bem-estar 

das mesmas (Hart, 1992), entre outras.  

Se a participação das crianças reúne consenso por um lado, como afirmámos 

anteriormente, por outro ela é também contestada por alguns sectores e autores, tanto do 

ponto de vista político como científico. Muitas vezes o conceito de participação é utilizado 

numa concepção hegemónica, o que Cooke e Kothari (2001) criticam e definem como 

ortodoxia da participação e tirania da participação78 . As crianças participam muitas vezes 

em actividades e em processos que são, ou descaracterizados por via da cooptação, ou da 

integração noutras actividades. Muitas vezes os processos participativos servem os 

propósitos dos adultos e, ainda, são apenas ritualísticos, manipuladores e prejudiciais para as 

crianças. Nisto reside a vulnerabilidade e ambiguidade da participação das crianças: a sua 

cooptação pelos adultos (aproveitamento político, marketing, etc.) e/ou a sua integração em 

contextos institucionais (controle, descaracterização e interesse, concepções e actores 

hegemónicos). Uma outra tensão que atravessa a participação das crianças é a aplicação de 
                                                        
78 Os autores consideram três tipos de tirania da participação: tirania da decisão e do controlo, tirania do 
grupo e tirania do método. Para saber mais sobre este assunto cf. Cooke e Kothari (2001). 
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modelos e conceitos externos a contextos diferenciados, ou seja, implementam-se modelos 

independentemente das especificidades locais e das características das crianças. 

Como podemos constatar são inúmeros os obstáculos e mitos que se colocam à 

promoção da participação das crianças (cf. Tomás, 2007b). Neste texto identificamos e 

analisamos apenas os que emergem dos dados recolhidos. 

 

• Tempo como inibidor da participação 

A radicalização das exigências da instituição escolar face às crianças, que vão desde os 

conteúdos programáticos, o número de disciplinas, os exames, a uma tendência de 

escolarização precoce da infância pequena até ao número de horas que as crianças passam na 

escola, torna-se um inibidor à participação. É sobretudo a questão do tempo que é referido 

pelas crianças como um dos principais obstáculos à sua participação na escola. Vejamos 

alguns exemplos: 

Só temos aulas, aulas e mais aulas quase não temos tempo para 

actividades (António, 4º ano, 10 anos, A1 – Escola RL) 

Mais material para brincar nos recreios (…) Também faz falta uma sala 

para estudar (…) Não gostamos das actividades extra-curriculares, estamos 

sentados das 9h15 às 18h30 numa cadeira, sempre a estudar. Só na AEC 

[Actividades de Enriquecimento Curricular] de desporto é que brincamos. 

(João, 4º ano, 11 anos, A1 – Escola RL) 

 

• Sentidos da participação 

São múltiplos os sentidos da participação, contudo a maioria dos professores 

entrevistados têm a ideia de que participar é estar, a ideia do corpo presente, de que são 

exemplos os seguintes excertos: 

Participação é intervir quando é solicitado (entrevista 2, professora 1º 

ciclo, A6, Escola PA) 

 

Participação é acima de tudo estarmos dentro de tudo o que acontece 

aqui na escola (entrevista 3, professora 1º ciclo, A6, Escola PA) 

 

Participação é colaboração e partilha (entrevista 5, professora 1º ciclo, 

A6, Escola PA) 

 

Um professor afirma que participação é estar presente, interessar-se, é 

colaborar, é opinar também sobre os assuntos e ter a sua opinião e acho que 

isso é uma mais-valia porque a escola precisa de novas ideias, novas 

opiniões” - psicóloga, socióloga, orientador desportivo e mediador concordam 

com a afirmação. (…) Outro professor refere: eles [crianças] também 
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participam. Vêem um filme e debatem sobre o mesmo, os jovens têm sempre 

uma última palavra importante”. Um membro do corpo docente afirmou que 

os alunos são sempre receptivos a novos projectos mas que a sua participação 

depende da motivação, o incentivo e a temática do projecto e que a luta da 

escola é no sentido de que os alunos proponham temas e actividades, de modo a 

desenvolver e adquirir competências de cidadania. (Painel, A2 – Escola PO) 

 

Participar é fazer uma acção que beneficia a escola…como comunidade 

(…) é para e com a escola (Painel, A6, Escola PM) 

 

Quando questionados sobre a participação das crianças, os docentes afirmam que 

é sobretudo nas áreas curriculares não disciplinares, nomeadamente a formação cívica 

e no contacto directo com as crianças, em aula, que a participação se efectiva. 

 

Nas aulas de formação cívica onde são recolhidas as suas opiniões sobre 

determinados aspectos que são pertinentes para eles e que são imprescindíveis 

para o regulamento interno (…) como um espaço que ajuda realmente a dar 

corpo a esta possibilidade de eles se manifestarem sobre as regras da escola 

que frequentam (…) Eu recebo cartas dos alunos a fazer esta ou aquela 

proposta (entrevista, directora agrupamento, A5, Escola DS). 

 

Muitas vezes aquilo que nós programamos toma outro rumo, outra 

direcção de acordo com o que eles [as crianças] trazem (…) que eu faço 

questão de realizar se forem pertinentes (entrevista, educadora Esperança, A5, 

Escola AN). 

 

A participação das crianças passa pelos trabalhos de grupo (Professora 

1º ciclo - 3º ano, entrevista, A3 – Escola PAL). 

 

Uma das ideias que mais sobressaiu da análise das entrevistas é o facto de os 

professores muitas vezes associarem os direitos a regras: 

Se posso eleger aqui alguns princípios é a cooperação, a participação 

(...) termos um grupo de trabalho, de alunos comigo, gerido por mim, (...) e 

nessas reuniões fizemos uma revisão exaustiva das regras, organizamos as 

regras. Em cada reunião saiu uma acta, eles próprios assinavam a frente da 

respectiva turma, eram eleitos dois secretários que registavam por escrito as 

conclusões dessa reunião (…) pensei em propor o projecto [sobre 

comportamentos] porque (...) envolvendo os principais actores, neste caso os 

alunos, seria mais fácil um maior comprimento de regras, ou seja eles próprios 
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a participar na criação de regras (Professor de 1º ciclo, Painel, A 2 – Escola 

SP) 

 

Uma professora afirma que a participação é a negociação feita entre ela 

e as crianças no que diz respeito à criação de regras dentro da sala de aulas 

(Professora 1º ciclo, entrevista, A3 – Escola PAL). 

A Assembleia de Delegados de Turma geralmente só acontece quando 

há assuntos muito importantes e significativos para o futuro da escola resolver, 

eu tenho estado presente nessas assembleias (…) na formação cívica, os 

directores de turma promovem as assembleias de turma (…) quem convoca a 

Assembleia de delegados de Turma sou eu (…) Nas Assembleias de Delegados 

de Turma os assuntos tratados são: a limpeza da escola, a preservação dos 

espaços da escola, da sala (entrevista, directora agrupamento, A5, Escola DS). 

 

Quando questionadas, as crianças apresentam uma diversidade de sentidos sobre 

o significado da participação, a saber: 

 

Ninguém nos pede opinião para fazer os documentos da escola, já está 

tudo feito quando chegamos em Setembro. (…) Podemos dar sugestões, mas 

não vale a pena, não fazem nada, é só aparência (Painel, 9º ano, A5, Escola 

DS). 

 

A Isabel [educadora] no fim das actividades pergunta-nos se as gostámos 

de fazer (Painel JI, A5, Escola NA). 

 

Se temos alguma sugestão dizemos à directora de turma, podemos só 

dar opinião, às vezes se for uma crítica não ligam só se for uma sugestão para 

a escola é que ligam (Painel 5º ano, A5, Escola DS). 

 

Acho que não vale a pena irmos dar sugestões à directora da escola, ela 

não nos dá ouvidos. Achamos que às vezes não vale a pena ir ao conselho 

[directora] dar ideias (Painel 9º ano, A5, Escola DS). 

 

Costumamos todos ter ideias. Na última assembleia pensámos num tema 

que agradasse a todos então o nosso foi os animais. Depois falámos também 

da casa de banho que temos que limpar mais vezes e temos que limpar o 

parque. (José, 2º ano, 7 anos, A1- Escola RL). 
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Na turma existe diariamente um responsável que tem como funções fazer 

a reunião do dia, explicitando as tarefas a realizar, lê os textos de língua 

portuguesa e dita a mensagem do português (Professora 1º ciclo - 2º ano, 

entrevista, A3 – Escola PAL). 

 

 

Participar é jogar e brincar com os outros (Painel JI, A5, Escola NA). 

 

Participar é dar opinião, é participar nas actividades, é estar lá. (…) 

Participar é dizer as coisas, falar, dar sugestões, é ir ao quadro sem a 

professora mandar (Painel, alunos 9º ano, A5, Escola DS). 

 

Neste ponto será importante referir a importância que nas questões da participação 

das crianças assumem “os novos habitantes da escola”. Nos agrupamentos de escolas, 

principalmente aqueles que têm programa TEIP, existem outros profissionais, como 

técnicos de acção social, animadores e mediadores socioculturais, etc., que assumem um 

papel importante no desenvolvimento de estratégias que promovem a participação das 

crianças no contexto escolar (Gama e Catarina, 2010). São inúmeros os desafios e 

desassossegos que se colocam à participação das crianças na escola e que são identificadas e 

discutidas por estes profissionais. A inclusão destes novos olhares configura-se como uma 

oportunidade para a efectivação da participação, ou pelo menos, pela assunção de outras 

perspectivas e análises, não tão centradas nos conteúdos programáticos. Como afirma a 

coordenadora de um Projecto do Programa Escolhas: se a participação não for activa, não 

se deixam ouvir (A3, Entrevista). 

 

• Interpretações e experiências adultocêntricas nas práticas 

educativas 

Relacionando as concepções de participação discutidas elas imbricam-se com outro 

factor importante condicionador da participação: o adultocentrismo de que se revestem as 

práticas educativas. As interpretações e as acções que os adultos, sobretudo os professores, 

fazem das crianças e das suas acções, influenciam e interferem claramente na forma como 

entendem a participação e como a constrangem. Vejamos alguns exemplos: 

 

Quanto ao aluno com melhor comportamento do mês, este era eleito 

pelos colegas, no entanto os líderes é que eram sempre os escolhidos, agora 

sou eu que escolho (Professora 1º ciclo, entrevista, A3 – Escola PAL). 

  

Ela [educadora] não nos pergunta o que gostávamos de fazer, ela diz o 

que há e nós temos de escolher uma coisa. (…) Costumamos ir a visitas de 
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estudo, mas é a Francisca [educadora] que escolhe os sítios onde vamos, nós 

não (Painel JI, A5, Escola NA). 

 

Os alunos participam com aquilo que o professor propôs (entrevista 1, 

professora 1º ciclo, A6, Escola PA). 

 

A professora Cristiana [coordenadora da escola] fala nas assembleias de 

delegados e nós ouvimos (Painel, alunos 1ºciclo, A5, Escola AN). 

 

Os constrangimentos e as concepções e práticas que os professores têm sobre a 

participação das crianças no processo educativo, permitem-nos identificar uma espécie de 

participação à la carte: 

As crianças afirmam que tem a oportunidade de fazer chegar as suas 

propostas à direcção da escola e que sentem que são ouvidos! No entanto, 

quando referimos os placares que estavam expostos na sala de aula, disseram-

nos que apenas tinham abordado o tema da participação devido à nossa visita 

e que nunca antes o tinham feito (Painel, A2 – Escola QP). 

 

Segundo os alunos a sua participação nas dinâmicas na sala de aula 

passa pelo que os professores lhe exigem fazer (Painel, A3 – Escola PAL). 

 

Não podemos dar a ideia de qual a dança que queremos, mas podemos 

dizer passos (Painel, alunos 5º ano, A5, Escola DS). 

 

• Os Outros, entre crianças 

A escola é um espaço privilegiado para oferecer e promover condições para a 

construção de uma noção de cidadania mais pluralista e de combate a atitudes e 

comportamentos racistas, discriminatórios e excludentes como as que nos deparámos 

ao longo do trabalho de campo, verbalizadas pelas crianças para explicar a não 

participação de algumas delas. 

 

No final da entrevista com as crianças quisemos perceber quais os 

pontos positivos e os pontos negativos que cada um considerava ser 

característico do espaço escolar, onde muitos referiram como pontos positivos 

o recreio e o espaço exterior e como pontos negativos a comunidade cigana. 

(…). Ao longo da entrevista, comentários racistas foram frequentes (Painel, A2 

– Escola SP) 
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Verónica, membro da AE afirmou que: A escola é problemática, não é 

assim tão má, mas não é perfeita. Há conflitos e há bullying e quem é mais 

propício a essas coisas são os alunos do 5º e 6º ano, porque são os mais novos. 

A maioria dos alunos desta escola é de raça africana e alguns maus 

comportamentos são provocados nas aulas entre alunos e existe um caso de 

uma rapariga asiática que se isola do resto das pessoas porque é gozada e tem 

dificuldade em relacionar-se” (Painel, A2 – Escola PO) 

 

Deficiência e pertença a uma comunidade étnica são identificadas pelas crianças como 

variáveis que condicionam a participação. 

 

• Dimensões organizacionais 

Participar também passa pela dimensão organizacional da escola. As crianças têm o 

direito de participar em alguns órgãos da escola, nomeadamente, no Conselho Pedagógico e 

no Conselho Geral79 , mas este direito de participação cinge-se a um nível de ensino 

específico do sistema educativo. 

      Numa outra dimensão organizacional, os documentos estruturantes da escola - 

Projecto Educativo, Plano Anual de Actividades e o Regulamento Interno – devem ter na 

sua elaboração/implementação a participação dos representantes dos alunos, no entanto, 

verificámos que a participação não se efectiva nos quotidianos escolares nem nos infantis. 

Ora esta situação não promove o desenvolvimento na, da e para a participação das crianças 

como agentes activos no contexto escolar. Esta problemática tem implicações estruturais e 

nos modos de coordenação da acção e de gestão das próprias escolas. Senão vejamos alguns 

exemplos: 

 Os alunos mostraram especial interesse pela viagem de finalistas do 4º 

ano mas quem entendemos quem a está a organizar é a escola, sem qualquer 

participação dos alunos no que respeita às suas preferências. (A1,Escola RL). 

 

As crianças participam na decisão das AEC, mas já no contexto de 

escola formal elas são asfixiadas por ser um contexto fechado (entrevista, 

presidente da Associação de Pais, A3 – Escola PAL). 

 

Participação é sempre intervir, ou seja, ter um papel activo na vida, neste 

caso, da escola (…) os alunos participam nas actividades de âmbito didáctico 

e pedagógico (entrevista, presidente do conselho geral, A5, Escola DS) 

 

                                                        
79 Podem participar nestes órgãos apenas os alunos que frequentem o Ensino Secundário. 
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A participação dos alunos vai depender muito das estratégias que se 

desenvolvam, normalmente essa questão tem de estar sempre associada a 

outro tipo de projectos e iniciativas, quer dizer, não basta reunir com os 

delegados que depois transmitem ao resto da turma é importante desenvolver 

projectos paralelos. (Professora coordenadora do Gabinete de Expressões, 

Painel, A2 – Escola QP) 

 

Eles participam muito nas actividades extracurriculares (entrevista, 

responsável pessoal não docente, Agrup.5, Escola DS). 

 

Direitos de Informação 

A CDC no seu art. 13 considera que a criança tem a “liberdade de procurar, receber e 

expandir informações e ideias”, ou seja, um princípio fundamental para a consecução do 

direito à participação. Só conseguiremos participar se tivermos informações atempadas e 

adequadas.  

Ao longo da investigação foram identificados discursos descoincidentes entre crianças 

e adultos. Várias vezes, as crianças referiram que a informação não lhes é disponibilizada, em 

tempo útil e de forma inteligível, contradizendo o que os adultos referiram, tal podemos 

constatar no seguinte exemplo:  

 

Não há associação de estudantes porque ninguém nos falou disso, não 

fomos informados (Painel, alunos 9º ano, A5, Escola DS). 

 

Neste ano lectivo não existe (Associação de Estudantes) porque os alunos 

não manifestaram interesse em se organizar nesse sentido (…) eles foram 

informados que havia um período para a apresentação de listas (entrevista, 

directora agrupamento, A5, Escola DS). 

 

Direitos de Associação 

Ao longo das entrevistas foi perceptível a dificuldade que os entrevistados 

demonstraram em discutir a temática da participação. Para explicar este conceito recorriam 

a exemplos como as assembleias de turma, que de facto são um processo por excelência que 

proporciona às crianças um espaço, onde em conjunto, podem discutir e construir propostas, 

ideias e ampliar o seu espírito crítico. No entanto, estas assembleias só são eficazes se os 

assuntos discutidos chegarem de forma clara à direcção escolar e se esta os considerar.  

Outro dos factores inibidores à participação das crianças na escola prende-se com 

aquilo que já discutimos anteriormente, que é a questão do adultocentrismo. Pela análise dos 

discursos das crianças e dos adultos o direito à associação é, muitas vezes, subvertido em 

função dos interesses das escolas, dos adultos e das próprias práticas hegemónicas que as 
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crianças adoptam e reproduzem, nomeadamente, esperam que seja o adulto a tomar as 

decisões e a organizar o processo de participação.  

 

As crianças referem que embora exista eleições para delegados de turma, 

a última palavra é sempre do professor, independente do número de votos 

(Painel, A6, Escola PM). 

 

Não há delegados de turma porque a maturidade ainda não está boa 

(…) seria importante, as crianças do 1º e do 2º ano deviam aprender essa 

cultura e as do 3º ano fazerem as assembleias de turma (Professora 1º ciclo - 

3º ano, entrevista, A4 – Escola AL). 

 

Quando queremos uma assembleia de turma dizemos ao delegado e ele 

fala pela turma (Painel, alunos 5º ano, A5, Escola DS). 

 

Nas assembleias de delegados de turma dou a minha opinião e não o 

que os colegas me dizem, não falamos antes (Painel, alunos 1ºciclo, A5, 

Escola AN). 

 

Existe a Assembleia de Delegados, onde os alunos discutem sobre temas 

que achem pertinentes e que depois são levados até à direcção escolar. Nestas 

assembleias participam os delegados e subdelegados de cada turma do 5º ao 

9º ano e onde também está presente um intérprete para facilitar o processo de 

comunicação entres os delegados das turmas de surdos profundos. Às aulas de 

Formação Cívica, são também um meio para dar a conhecer alguns conceitos 

como participação e inclusão, e onde o delegado de turma faz um 

levantamento sobre os problemas que a turma quer levar às Assembleias. As 

aulas de Formação Cívica, são também um meio para dar a conhecer alguns 

conceitos como participação e inclusão, e onde o delegado de turma faz um 

levantamento sobre os problemas que a turma quer levar às Assembleias 

(Entrevista, A2 - Escola Q). 

 

Embora a Associação de Estudantes exista ela não funciona (Painel, A6, 

Escola PM). 

 

Além disso, foi recorrente o discursos das crianças ao referirem-se aos pares que os 

representam como: “só se interessam por eles próprios”, isto é, assumem lógicas de acção 

representativa de uma minoria de crianças, excluindo, sobretudo as crianças mais novas, as 
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deficientes, as que frequentam os percursos alternativos e as que pertencem às comunidades 

étnicas minoritárias. 

 

Síntese e pistas de análise    

Discutir as questões de participação das crianças implica repensar e ressignificar o 

papel das escolas na promoção dos seus direitos, nomeadamente, a consideração da sua 

agência e acção nos contextos educativos, ou seja, os seus direitos de participação. 

Caracterizar a qualidade da participação torna-se, assim, um desafio real e contínuo, o 

que implica a real capacitação de todos os membros da comunidade educativa 

“desempenharem um efectivo exercício de controlo social e, deste modo, para influírem 

efectivamente na definição das estratégias e programas” (Nunes et al., 2008, p.8), o que 

inclui, obviamente, as crianças. 

A participação infantil na organização escolar, tal como afirma Sarmento et al. “é um 

desiderato político e social correspondente a uma renovada concepção da infância como 

geração constituída por sujeitos activos com direitos próprios (não mais como destinatários 

passivos da acção educativa adulta) e um eixo de renovação da escola pública, das suas 

finalidades e das suas características estruturais” (2007, p.197). 

Em fim último, podemos afirmar que a participação das crianças e a redescoberta das 

suas práticas em contexto escolar contribui para uma ampliação da gramática social e da 

incorporação de novos actores ou de novos temas na política (Santos e Avritzer, 2002). 

É precisamente sobre a participação e capacitação das crianças no contexto escolar 

que foram analisados os discursos dos vários actores que nos remeteram para algumas 

considerações, que enunciamos de seguida de forma sucinta: 

 

• As práticas sociais das crianças nos contextos escolares estão, na maioria das 

vezes, desvirtuadas na sua essência porque se confunde muitas vezes participação 

com consulta e acções esporádicas, com práticas destituídas de qualquer valor 

político e são regularmente vazias de significado (Gama e Tomás, 2010). 

• Na maioria das vezes, a participação das crianças reduz-se a um conjunto de 

procedimentos formais ou a níveis de participação para legitimar um princípio ou 

procedimentos normativos. Os órgãos da escola não são democráticos, não existe 

uma participação verdadeira nem é dado às crianças a oportunidade de influenciarem, 

de alguma forma, o funcionamento da escola (Lansdown, 1998).  

• Há diferentes concepções de participação que diferem também no seu grau de 

intensidade. Para a maioria dos entrevistados participar é estar, o que nos remete 

para práticas de não participação ou de participação de baixa intensidade das 

crianças nos contextos estudados.  
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• Identificámos lógicas adultocêntricas nos processos, assinalados pelos 

entrevistados como participativos, em todas as escolas analisadas. De referir, 

também, que as crianças tendem a reproduzir as lógicas dominantes. 

• O design organizacional das escolas é inibidor da participação das crianças, 

sobretudo pelas características que as estruturas e as redes de comunicação e decisão 

assumem: pouca profundidade; estratégias pouco consolidadas; atitudes e concepções 

estreitas face à participação; incongruência entre o decretado e a acção; distância 

dos participantes em relação aos órgãos de decisão, etc.  

  

            A investigação realizada permite-nos identificar, pelo menos, duas lógicas 

contraditórias que ajudam a fundar as relações de poder entre adultos e crianças e conduzem 

à formação de quadros interpretativos sobre a participação das crianças: por um lado, a ideia 

da criança enquanto sujeito passivo que continua a dominar nos discursos e as práticas 

sociais; e, por outro, o discurso emergente nas escolas da valorização da participação das 

crianças. 

 Podemos afirmar que há um claro paradoxo entre a proclamação, pelo menos ao 

nível dos discursos dos direitos das crianças, transversais a todas as entrevistas realizadas e 

uma restrição nas condições sociais e educativas, do seu usufruto e garantia. Encontramo-nos 

numa encruzilhada identificada por Barroso: 

não basta dizer que a participação dos alunos na gestão das escolas «é uma 

aprendizagem da cidadania», mas, mais do que isso, a participação dos alunos na 

gestão das escolas «é uma condição essencial para a própria aprendizagem» (…) para 

além destas razões educativas, é preciso reconhecer aos alunos o direito de 

interferirem na organização do seu próprio trabalho, em parceria com os outros 

trabalhadores, no respeito das suas competências próprias e de um modo ajustado à sua 

idade e esfera de influência (1998, p.12) 

 

Torna-se evidente que promover e garantir a participação das crianças implica um 

intenso trabalho de articulação de diversos actores e de múltiplos saberes, reconfigurando 

uma outra forma de pensar a infância e a escola. Poderá ser este um caminho para promover 

um processo de “interessamento” (Callon, 1999 cit in Matos e Neves, 2008) pelas questões 

da participação, por parte dos adultos e por parte das crianças ocasionando espaços de mútua 

aprendizagem. 
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ANEXOS 

Quadro 1 

Caracterização da amostra de crianças 

Agrupamento 1* (A1) 

Escola RL CA 

12 crianças – delegados de turma do 

2º, 3º e 4º ano (7-11 anos) 

14 crianças 

(6-11 anos) 

Agrupamento 2  (A2) 

Escola Q Escola SP 

8 crianças (2 crianças surdas + 1 

delegado de turma + 1 sub delegado de 

turma + 2 CEF) (10-16 anos)  

8 crianças – membros de um 

projecto desenvolvido na escola sobre 

comportamento (6-11 anos) 

Agrupamento 3 * (A3) 

Escola PO 

Membros da Associação de Estudantes (13 - 14 anos) 

Agrupamento 4 * (A4) 

Escola PAL  

8 crianças – 2 representantes do 1º, 2º,3º e 4º anos (6 – 10 anos) 

Agrupamento 5 (A5) 

Escola DS Escola SP 

6 crianças do 5º ano + 5 crianças do 

9ºano (9-15 anos)        

11 crianças (6 e 9 anos) +  8 

crianças do JI (5-6 anos)                               

Agrupamento 6* (A6) 
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Escola PM                                                        

 

Escola PA 

14 crianças - 13 delegados   + 1 

subdelegado (10- 17 anos) 

6 crianças (6-10 anos) 

       * Escola com programa TEIP 

 

Quadro 2 
Caracterização da amostra dos adultos 

Agrupamento 1* (A1) 
Escola RL CA 
Professores e animador sociocultural Professores, educadores e mediador 

Agrupamento 2 (A2) 
Escola Q 
Professores e os outros técnicos -Mediador, Psicólogo, Assistente Social, Socióloga e o 
Animador Desportivo 
Agrupamento 3 * (A3) 
Membro da direcção do agrupamento, coordenadora do projecto Programa Escolhas, 
responsável pelo pessoal não docente, membro da Associação de Pais 
Agrupamento 4 * (A4) 

Escola PAL  

Presidente do Agrupamento, professora coordenadora da Escola, professores 
coordenadores de ano - 2º, 3º e 4º anos - professora coordenadora da Unidade de Apoio a 
Alunos com Multideficiência, presidente da Associação de Pais 
Agrupamento 5 (A5) 

Escola DS NA 
Directora do Agrupamento, presidente do 
conselho geral, coordenadora dos directores 
de turma do 9º ano, responsável pelo 
pessoal não docente   

Coordenadora do 1º Ciclo, 1 professora do 
1º ciclo e 2 Educadoras   

Agrupamento 6* (A6) 

Escola PA 
4 professores do 1º ciclo e 1 educadora 

       * Escola com programa TEIP 
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A(s) voz(es) de jovens alunos do ensino secundário: 
experiências, dilemas e expectativas 

 

Maria Cecília Pereira dos Santos  (Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, 

Centro de Investigação de Paula Frassinetti) 

 

 

Resumo 

A comunicação que se apresenta resulta de uma pesquisa que teve lugar numa 

escola de ensino secundário. Ao privilegiar a(s) voz(es) de diferentes grupos de 

jovens, pretende explicitar algumas dimensões de análise relacionadas com a 

experiência social e escolar desses mesmos jovens.  

Deste modo, no sentido de chegar à compreensão e à problematização do 

conceito de experiência social, sublinha, por um lado, algumas perspectivas 

teóricas defendidas pela Sociologia da Experiência, no que diz respeito à 

construção da experiência social e escolar dos jovens alunos do ensino 

secundário e, por outro, evidencia sentidos e singularidades das experiências 

juvenis e escolares.  

Por fim, a partir de alguns dados empíricos decorrentes do trabalho de campo, 

discute diversos dilemas e diferentes expectativas de grupos de jovens alunos 

relativas à vida juvenil e à vida escolar.  

 
Introdução 

Esta comunicação tem a sua génese num trabalho académico realizado no âmbito de 

um projecto de Doutoramento em Educação, na Área de Conhecimento em Sociologia da 

Educação, apresentado em 2007, na Universidade do Minho/Instituto de Educação. 

O nosso estudo privilegiou a metodologia qualitativa e o grupo de discussão (GD) 

como principal técnica para a recolha da informação. A amostra foi constituída por 

alguns grupos de jovens alunos do Ensino Secundário (Curso Geral [CG] e Curso 

Tecnológico [CTECNADM]), cujas reflexões críticas se afiguraram muito favoráveis 

para a compreensão de diferentes perspectivas sociais e escolares em presença na escola, 

e para a desocultação de alguns dos mais recorrentes dilemas com que os jovens se 

deparavam no decurso da sua vida escolar. 

Assim, nesta comunicação, a nossa preocupação incide, num primeiro momento, 

sobre a discussão do conceito de experiência em articulação com a construção da 

experiência social e escolar dos jovens alunos do Ensino Secundário. Num segundo 

momento, tomam-se em consideração, ainda que sumariamente, alguns estudos 

portugueses sintetizados sob a designação de sentidos e singularidades da experiência 
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social e escolar juvenil. Finalmente, decorrente da pesquisa por nós levada a efeito, que 

pretendeu dar voz aos jovens alunos, sublinham-se algumas dimensões da análise 

efectuada e enfatizam-se determinados dilemas e algumas expectativas desses jovens face 

aos seus quotidianos juvenis e escolares. 

 

1. A Sociologia da Experiência e a construção da experiência 

social e escolar dos jovens alunos do Ensino Secundário 

Ao longo das duas últimas décadas, a Sociologia da Experiência tem vindo a contar 

com os contributos de alguns autores, entre outros Dubet (1991, 1994); Dubet & 

Martuccelli (1996); Barrère (1997); Ballion (1998), cujos trabalhos privilegiam uma 

metodologia de investigação ancorada numa intervenção, que se alimenta e se 

desenvolve, a partir de dinâmicas individuais que estão na génese da construção da noção 

de experiência. Esta partindo «da subjectividade dos actores, do seu trabalho e da sua 

autonomia […] visa interpretar condutas e discursos, decompondo-os em elementos 

simples e recompondo a experiência social segundo um modelo coerente» (Dubet, 1994, 

p. 223). 

Assim, como dizíamos, esta perspectiva teórica, sustentada em trabalhos de 

investigação sobre a maneira como os jovens alunos constroem a sua experiência, tem 

sido formalizada em França por alguns sociólogos da educação, assim como por outros 

investigadores que procuram encontrar os sentidos da escolarização de jovens alunos 

oriundos de meios sociais desfavorecidos e, normalmente, associados à exclusão social, 

entre outros, Rochex (1998); Payet (1997); Rayou (1998); Bautier & Rochex (1998); 

Charlot (1999). 

Por seu lado, François Dubet, partindo das mudanças sociais que têm ocorrido na 

sociedade, defende que um  

«[...] conjunto social já não pode ser mais definido pela sua homogeneidade 

cultural e funcional, pelos seus conflitos centrais e pelos movimentos socais 

também eles centrais, os actores e os sistemas já não são redutíveis a uma lógica 

única, a um papel e a uma programação cultural das condutas. A subjectividade dos 

indivíduos e a objectividade do sistema separam-se [...], as organizações aparecem 

como construções e já não como organizações funcionais, as condutas mais banais 

são interpretadas como estratégias e já não como realizações de papéis» (Dubet, 

1994, p. 15). 

Assim, partindo da visão de um mundo social acentríco, este sociólogo sugere a 

construção de uma nova noção – a experiência social – que permite designar «as 

condutas individuais e colectivas dominadas pela heterogeneidade dos seus princípios 

constitutivos, e pela actividade dos indivíduos que devem construir o sentido das suas 

práticas no seio desta heterogeneidade» (idem, ibidem). Esta concepção que, na sua 

perspectiva, se foi impondo com naturalidade revela particular interesse, por um lado, 
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para designar as diferentes condutas sociais que este investigador observou e analisou, 

durante vários anos, em trabalhos sobre a escola (cf. Dubet, 1991, 1994, 1999, 2004; 

Dubet & Martuccelli,1996) e, por outro, para evidenciar três dimensões essenciais, tais 

como a «heterogeneidade dos princípios culturais e sociais que organizam as condutas, 

[a] distância subjectiva que os indivíduos mantêm com o sistema [e, finalmente,] a 

construção da experiência colectiva» (Dubet, 1994, pp. 16-18). 

Quanto à primeira destas três dimensões – «a heterogeneidade dos princípios 

culturais e sociais que organizam as condutas» - ela explica-se pela particularidade dos 

actores sociais adoptarem vários pontos de vista, em simultâneo, «como se as suas 

identidades não fossem senão um jogo de identificações específicas em movimento, 

como se os outros fossem, por sua vez, definidos de  múltiplas maneiras [...]» (Dubet, 

1994, p. 16). Deste modo, o papel intrínseco a cada um dos actores sociais é um produto 

da sua personalidade, por sua vez, definida como a capacidade de criar a sua experiência e 

ao mesmo tempo de a tornar coerente e significativa. Para ilustrar este seu enfoque, o 

autor dá como exemplo os contextos escolares mais desregrados onde é a personalidade 

de cada um que acaba por construir a situação escolar, o que significa que a construção de 

experiências sociais sobressai e impõe-se em virtude das situações deixarem de estar 

inscritas num universo caracterizado pelo sentido da homogeneidade, sobretudo porque 

«a sociedade já não é uma», mas plural e diversa como plurais e diversas são as 

experiências dos actores.  

Por outro lado, a segunda destas dimensões, – a «distância subjectiva que os 

indivíduos mantêm com o sistema» vem sublinhar a distância crítica que cada um 

consegue manter consigo próprio, facto que o autor explica através de um exemplo 

retirado do contexto escolar: os alunos, por exemplo, não se limitam a dar testemunho 

da sua vida, mas explicam-na e explicam-se, justificam-se, contam como constroem as 

suas práticas e as suas experiências num mundo social já existente.  

Assim sendo, a explicação para este facto pode ser encontrada na distância que os 

actores conseguem manter de si próprios, atendendo ao facto de se cruzarem na 

experiência social lógicas de acção heterogéneas, capazes de fazer de cada um, autor da 

sua própria experiência (cf. Dubet, 1994, p. 17). 

A terceira dimensão, a «construção da experiência colectiva», pode ser explicada 

através dos estudos conduzidos junto dos alunos do Ensino Secundário que «agem em 

diferentes registos autónomos, quando se separam as ‘funções’ escolares da socialização, 

da educação, da distribuição dos diplomas e das qualificações. [Ou seja], a profissão 

(métier) de aluno não é um papel (un rôle), porque os actores têm poucas oportunidades 

de conciliar os seus interesses intelectuais e os seus interesses sociais, sobretudo quando o 

insucesso não tem outra ‘causa’ perceptível pelos actores senão a sua própria 

‘incapacidade’» (Dubet, 1994, pp. 18-19).  
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Para este autor, o desvendar de todo este movimento de diversificação de lógicas 

de acção, de exigência de individualização e de subjectivação, assim como de perda da 

unidade do mundo, aparecem como sinais claros da experiência moderna, sobretudo 

depois de se ter constatado a explosão da heterogeneidade de experiências sociais. Facto 

considerado como um dos principais atributos que subjazem ao conceito de modernidade, 

«essencialmente caracterizada pela autonomia crescente do interesse individual, dos 

mecanismos de integração social e dos princípios meta-sociais de definição do bem e do 

mal, sejam eles religiosos ou humanistas» (Touraine, 1996, p. 36).  

Ora, nesta «nova modernidade», as finalidades da escola parecem afastar-se cada 

vez mais das de antigamente, nomeadamente, quando se procurava a resposta para a 

aquisição da cultura de uma e para uma elite. Podemos ainda acrescentar a esta 

circunstância, outras dimensões que parecem afectas à mesma modernidade e que se 

podem relacionar, ora com a pressão familiar que se faz sentir na escolha educativa das 

gerações mais jovens, ora com algumas políticas de escolas que tendencialmente se vão 

afastando de valores fundamentais, como a igualdade de todos face ao bem educativo, ou 

a formação de capacidade crítica nos jovens alunos (cf. Dubet & Martuccelli, 1996, pp. 

12-13). Deste modo, parece ser cada vez mais premente que a escola «fabrique» actores 

não apenas como produtos do funcionamento de regras intrínsecas à instituição, mas que 

cada um dos actores seja capaz de, através da sua experiência, desenvolver a capacidade 

de dominar (maîtriser) as suas experiências escolares sucessivas que passam a constituir a 

dimensão subjectiva do sistema escolar.  

Porém, para se compreender que sujeitos a escola acaba por «fabricar», será 

preciso analisar todo o trabalho pedagógico que envolve professores e alunos e, 

sobretudo, a multiplicidade de relações e de esferas de acção decorrentes do facto de os 

alunos serem ao mesmo tempo, alunos e jovens e de aprenderem a crescer em todas as 

dimensões da sua experiência (como veremos ao longo desta comunicação). Estes 

actores, à medida que vão transpondo as etapas sucessivas da sua formação, vão gerindo 

a sua vida fora e dentro dos muros da escola de acordo com as diferentes situações 

sociais, onde, naturalmente, cabem as emoções, os afectos, os entusiasmos e os 

desânimos, os sucessos e os insucessos escolares (cf. Dubet & Martuccelli, 1996, p. 13). 

Tal como referem os mesmos autores: 

«Para compreender o que fabrica a escola, não chega apenas estudar os 

programas, os papeis e os métodos de trabalho, é preciso discernir a maneira como 

os alunos constroem a sua experiência, como fabricam as relações, as estratégias, 

as significações através das quais eles se constituem a si próprios. É preciso 

colocar-se do ponto de vista dos alunos e não só do ponto de vista do 

funcionamento do sistema. A experiência social não é um objecto que se observa e 

se mede de fora como uma prática ou um sistema de atitudes e de opiniões, porque 

é um trabalho do actor que define uma situação, elabora hierarquias de escolha, 
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constrói imagens de si próprio. É ao mesmo tempo um trabalho normativo e 

cognitivo que exige uma distância de si próprio, uma capacidade crítica e um 

esforço de subjectivação» (Dubet & Martuccelli, 1996, p. 14). 

 

2. Sentidos e singularidades das experiências juvenis e 

escolares 

Em Portugal, desde a década de noventa, temos vindo a assistir a uma crescente 

preocupação relativa à produção de trabalhos académicos que realçam a noção de 

experiência escolar, por parte de diferentes investigadores (Lopes, 1996; Canário, 2000; 

Abrantes, 2003; Santos, 2002, 2003, 2007; Matos, 2006).  

Na perspectiva, por exemplo, de um desses estudos, «as ’experiências escolares’ 

dos jovens desempenham um papel de destaque na forma como estes estruturam as suas 

práticas e representações e mesmo no modo como se pensam a si próprios» (Abrantes, 

2003, p. 47). A problematização da acção dos jovens parece ter vindo a merecer um 

olhar atento de alguns investigadores, sobretudo quando, cada vez mais, se nota a 

ausência destes actores da cena escolar, pois continuam a ser preferencialmente 

encarados como «utilizadores submissos». Pelo contrário, Rui Canário insiste que,  

«A consideração do aluno como um produtor de si mesmo, que realiza um 

trabalho e produz saberes a partir da sua própria experiência, tem potencialidades 

para permitir outra maneira de interrogar a realidade educativa e escolar, 

enfrentando-a como uma situação educativa reversível em que todos os 

intervenientes aprendem num processo socialmente interactivo» (Canário, 2000, 

p.180).  

E alguns trabalhos académicos parecem evidenciar dimensões que cruzam as 

identidades juvenis, os projectos de futuro e o universo escolar, quer sob o ponto de vista 

das «práticas culturais estudantis» (Lopes, 1996) quer sobre as «interacções entre jovens 

e escola» (Abrantes, 2003).  

O estudo de João T. Lopes problematiza as práticas culturais dos jovens que, ao 

tempo, frequentavam quatro escolas secundárias num meio urbano. Com esta pesquisa, o 

investigador pretende demonstrar que a juventude se caracteriza por um «mosaico de 

diferenças» e por uma «assinalável diversidade», nomeadamente, no que respeita às 

práticas culturais dos estudantes. Por outro lado, o investimento na escola e no sucesso 

escolar por parte dos jovens e das suas famílias e a predisposição para a aceitação da 

cultura escolar parece depender, em grande medida, do meio social e cultural de origem. 

Aliás, a mobilização familiar para o sucesso escolar, sobretudo dos filhos das famílias 

mais favorecidas, para além de se estar a desenvolver cada vez mais cedo, parece estar, 

actualmente em crescente expansão, quer no tocante à escolha do estabelecimento quer 

«nos critérios de ‘fabricação de turmas’» construídos dentro das próprias escolas (cf. 

Abrantes, 2003).  
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Do nosso ponto de vista, aquele estudo poderá ainda elucidar-nos acerca da 

desmotivação dos jovens quando confrontados com modelos pedagógicos que se, por um 

lado, propiciam e conduzem ao afastamento das aulas, por outro, levam ao abandono 

dos espaços escolares que são trocados pelo mundo exterior vizinho e rival da escola. 

No seguimento dessas constatações, Pedro Abrantes vai sublinhar diferentes 

disposições e experiências fluidas de distanciamento do universo escolar, embora realce 

a importância que alguns jovens atribuem ao sucesso escolar para transitarem de ano. 

Sendo assim, 

«[...] de um modo muito genérico, os jovens […] consideram que as 

qualificações são importantes para o seu futuro profissional e, por isso, procuram 

ir transitando de ano, de forma a concluir o ensino básico, frequentar o secundário, 

talvez chegar ao superior» (Abrantes, 2003, p. 123). 

Logo, alguns jovens de meios mais desfavorecidas, impulsionados por ambições 

pessoais e familiares desenvolvem verdadeiras formas de luta e combates para encurtar 

as distâncias que os separam da cultura escolar para, deste modo, poderem aceder à 

certificação que os conduzirá à mobilidade social ascendente, aspectos que o nosso 

trabalho acabou por corroborar (e sobre os quais a secção seguinte incidirá).   

De facto, se na escola coexistem diferentes espaços e contextos partilhados por 

uma grande heterogeneidade de perspectivas juvenis, redes de sociabilidades, disposições 

e «culturas estudantis», também a emergência de novas identidades juvenis, que se 

afirmam e que vivem nos interstícios dos diferentes espaços escolares, apresentam 

possibilidades para transformar a escola num lugar apetecível, onde será possível a 

partilha com o outro, entre iguais.   

 

3. Dilemas e expectativas relativas à vida juvenil e à vida 

escolar: a (s) voz (es) dos jovens alunos 

Tendo em vista a consecução do objectivo principal que sustentou a nossa pesquisa 

– ouvir os jovens alunos do Ensino Secundário e tentar chegar à compreensão do 

conceito de experiência social e escolar – levámos a efeito um trabalho de campo 

seguido da análise e da interpretação dos dados recolhidos.  

Deste modo, pudemos constatar que para os jovens que constituíram a nossa 

amostra parecia ser difícil conciliar duas dimensões, aparentemente opostas, por um lado, 

as exigências escolares a que deviam corresponder (vida escolar) e, por outro, as 

perspectivas pessoais inerentes ao facto de terem vida para além da escola (vida juvenil).  

E isto porque, ao longo dos diferentes grupos de discussão (GD), notámos uma 

tensão latente que se, para uns, parecia fácil de dominar, visto reconhecerem através da 

autocrítica que tinham de se esforçar mais, (re)inventando e desenvolvendo 

individualmente estratégias de superação, para outros, a ênfase na insistência do que nos 

parecia ser uma crise de motivação e de desencanto, por vezes, associada à sobrecarga do 
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semanário-horário, continuava a não permitir vislumbrar uma saída possível para um 

certo mal-estar discente. Este parecia que os acompanhava, deixando marcas críticas 

recorrentes nos seus discursos, particularmente, no que às aprendizagens diziam respeito, 

ou ao modo como se processava o trabalho escolar, dentro e fora da escola.  

Deste modo, alguns defenderam estratégias de superação para ultrapassarem as 

dificuldades, accionando vários dispositivos e lógicas de acção ao seu alcance que, ao 

contrariarem alguns défices de predisposição para as aprendizagens, poderiam, 

tendencialmente, facilitar a motivação e o interesse e abrir caminho para o sucesso 

escolar.  

Assim, as estratégias pareciam inscrever-se num universo ilimitado de tensões, 

dilemas e possibilidades. Desde o natural esforço individual necessário à aceitação da 

«seca das aulas», até à compreensão de cada um dos docentes e das respectivas atitudes, 

passando pelo reconhecimento e valorização dos próprios erros face ao trabalho que 

desenvolviam e pelo acesso à ajuda solidária dos colegas ou, ainda, pelo recurso ao 

mercado das explicações ou, até, pela possibilidade de escolhas pessoais que podiam e 

deviam concretizar.  

Embora, algumas vezes, tivessem chamado a atenção para a existência de 

fragilidades pessoais tais como a desmotivação e o desinteresse relativamente a algumas 

matérias e que provocavam o desvio da atenção das aulas, principalmente, «quando não é 

coisa que me interessa, não consigo estar atenta» [GD3,10ºCG]. Ou, ainda, 

(re)confirmando esta linha de auto-reflexão, uma jovem acrescentaria que «às vezes, 

tento estar atenta, mas quanto mais atenta tento estar, com mais sono fico» 

[GD3,10ºCG]. 

Mas, demonstrando um enorme poder de autocrítica, para a maioria destes jovens, 

as aprendizagens passavam pela responsabilização e pelo esforço pessoal conectados com 

a (re)definição de estratégias para a superação das suas dificuldades, embora 

reconhecessem que as aprendizagens poderiam depender sempre de outros factores, onde 

incluíam um ambiente de aprendizagem descontraído, sobretudo, porque o cansaço e a 

fadiga ia tomando conta deles. Neste contexto, parecia assumir grande relevância a 

definição de objectivos, que uma das jovens partilhava com os colegas, em tom de 

aconselhamento, assim como a aceitação acrítica e calculada das aulas: 

«Eu, nas aulas, já não estou para me ralar com essas cenas de, é uma seca, 

não é uma seca, eu tenho de estar ali, qual é o problema de ser uma seca? O melhor 

é tirar o proveito da aula e mais nada. É assim, não dá grande vontade de ir para a 

escola, mas eu estou cá, não é?» [GD5,11ºCG]. 

Deste modo, poderemos acrescentar que, embora reconhecessem a existência de 

alguns factores aos quais pareciam alheios, e admitissem ainda algumas dificuldades na 

compreensão de determinadas matérias, reparámos, que todos os grupos de jovens alunos, 

reforçaram a tónica de que só com esforço individual, com a organização atempada do 
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trabalho escolar com vista à preparação para os testes, por exemplo, e com a necessária 

mudança pessoal de atitudes poderiam alcançar o sucesso escolar: 

«Se se quiser tirar melhores notas basta esforçarmo-nos nas aulas e 

querermos» [GD10, 10ºCG]. 

«(...) eu esforço-me por aquilo em que acredito (...) divirto-me e tudo, no 

entanto tenho sempre aquele tempinho para estudar. (...) tento-me esforçar ao 

máximo para tirar boas notas» [GD3,11ºCTECNADM]. 

«Depois também estudamos em casa, tiramos dúvidas com os colegas, isso 

ajuda» [GD3,10ºCG]. 

«Eu organizo-me. Tenho, por exemplo, tenho teste agora na 2ª. Começo a 

estudar amanhã à noite, depois tenho sábado e domingo e depois, segunda de 

manhã ainda vou vendo, e depois não estudo mais, senão...» 

[GD5,11ºCTECNADM]. 

Mas, quando constatavam que todos os professores exigiam a realização de 

trabalhos de casa ou de trabalhos relativos a actividades extra curriculares (nem sempre 

reconhecidos nas avaliações de final de período), no mesmo espaço de tempo, não 

deixaram de se exasperar criticando o seu excesso e lembrando a falta de tempo 

necessário para a sua realização. De facto, um dos jovens proclamava: 

«O dia não tem 25 horas. (...) Eu tenho que dormir! Embora não durma 

muito, mas tenho que dormir» [GD4,11ºCG]. 

Se, por um lado, se sentiam injustiçados pela sobrecarga de trabalhos que tinham de 

realizar, por outro lado, às vezes, deixaram-nos surpreendidos com o modo como 

tentavam encontrar razões para comportamentos menos aceitáveis de alguns 

professores. Foi, pelo menos, o que nos sugeriram algumas das opiniões partilhadas 

construídas num contínuo entre a crítica amarga: 

«Eles gostam que nós percamos muito tempo com a... sejamos muito 

dedicados àquela disciplina, só que nós não nos podemos dedicar a todas as 

disciplinas da mesma maneira. Temos de escolher e eu prefiro ter boas notas a 

outras disciplinas que me exijam menos do que, por exemplo a (...). Estar sempre a 

fazer os trabalhos. A professora a inscrever-nos lá na Fundação de Serralves e eu a 

ver que não tenho tempo para aquilo» [GD3,11ºCG]. 

«Eu ontem estive quase a tarde toda (...) a fazer o trabalho (...), o relatório. 

Depois, à noite, estava ocupado, mas tinha que acabar de fazer lá a primeira parte 

do relatório (...). Comi, tive para aí mais uma horita» [GD5,11ºCG]; 

e a compreensão do papel e de algumas atitudes dos professores: 

«Porque isso que a stora faz é uma maneira de nós convivermos também 

com o que se passa lá fora (...) e aperfeiçoarmos um bocado a nossa cultura e, por 

exemplo, estás a passar por coisas, se calhar as entrevistas que ela faz, que tu 

nunca mais terás oportunidade de as fazer e nunca mais vais ter a oportunidade de 
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as fazer e nunca mais vais ter a oportunidade de contactar com essas pessoas. É 

uma maneira, se calhar, de tu aperfeiçoares a tua cultura, eu acho! Quantas 

oportunidades é que tu vais ter de fazer uma entrevista ao Júlio Magalhães?» 

[GD3,11ºCG]. 

«(...) Mas tu também passas a maior parte das aulas a falar! (...) Então, (...) 

como é que queres que os professores te ajudem se tu passas a aula a falar? Tu já 

eras assim o ano passado, só por dizer que não respondias tanto» [GD5,11ºCG]. 

Mas, apesar das atitudes de alguns docentes serem, à partida, alvo de crítica 

contundente relativamente às difíceis relações de convivência na sala de aula entre 

professor/alunos bem patente em frases do tipo: 

«O dever dele é ensinar-nos em vez de berrar comigo, porque berrar comigo 

nem a minha mãe berra, vem ele berrar! Nem a minha mãe grita comigo nem o 

meu pai, vem ele!» [GD3,11º CTECNADM]; 

estes jovens procuravam, no entanto, encontrar uma possível causa, uma 

justificação para comportamentos e momentos onde a relação humana falhava, 

sobretudo, quando já se conhecia o professor e se queria recuperar a imagem positiva que 

dele se guardava. Por isso, esta mesma jovem acabaria por emitir a seguinte opinião:  

(...) deve-lhe estar a correr mal a vida porque ele não era assim!» [GD3,11º 

CTECNADM]. 

Tal como numa apreciação supra referida, tornou-se evidente que encontrar uma 

estratégia de superação para as suas dificuldades de aprendizagem com vista ao sucesso 

podia passar pela ajuda solidária de alguns colegas, por vezes, encarados como melhores 

explicadores das matérias do que os próprios explicadores e quase rivalizando com alguns 

dos seus professores, possivelmente, não só pela proximidade que tinham face à 

compreensão das dúvidas e dificuldades sentidas por todos, mas também quando o 

professor «não se deu ao trabalho de me explicar» [GD1,11º CTECNADM]. Assim, 

reparámos nas seguintes afirmações: 

«Porque o Manel também sente, mais ou menos as mesmas dificuldades que 

nós e, se calhar, consegue ver melhor onde é que nós temos dúvidas. Os 

professores devem partir do princípio que nós sabemos tudo o que está para trás, 

mas nós não sabemos. Depois é por isso que temos muitas dúvidas» [GD10, 

10ºCG]. 

«Quem nos consegue explicar melhor e tudo são os colegas, e eu gosto 

muito de estudar com alguém da turma ou assim (...). Porque para tirar dúvidas e 

tudo é muito melhor com elas» [GD10, 10ºCG]. 

«E com a ajuda dos meus colegas eu consegui, senão não conseguia» 

[GD3,11º CTECNADM]. 

Mas, ao longo dos grupos de discussão que realizámos foram evidenciadas outras 

estratégias de superação, não só delineadas pelos jovens, mas também pelas suas 



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 

 

 594 

famílias. Deste modo, não foram apenas os explicadores e o negócio visível das 

explicações os temas trazidos para a discussão, mas também, os benefícios que poderiam 

advir das ajudas extra com explicadores, fora da escola, particularmente, porque lhes 

orientariam os estudos e lhes poupariam tempo. Facto que, quanto a nós, poderia 

agravar as clivagens e as desigualdades de alguns grupos de estudantes face às 

aprendizagens.  

Aliás, é curioso sublinhar que os colegas que recorriam ao mercado das explicações 

lhes davam a impressão de estar menos stressados, menos preocupados com a falta de 

tempo, ou com os trabalhos de casa (fichas, por exemplo,) pelo facto de puderem contar 

com ajuda no exterior. Pelo menos, será esta a conclusão que se poderá retirar do diálogo 

seguinte: 

« - Normalmente são alunos mais despreocupados, porque sabem que 

chegam à explicação, que têm ajuda e depois quando chegam à tarde já é fazerem 

aquilo que querem. 

    - Vê-se na cara quando recebem alguma ficha ou assim … 

   - E já têm o tempo todo organizado pelos explicadores». [GD9,11ºCG]. 

No entanto, para algumas jovens alunas, nem sempre as despesas familiares 

acrescidas com a ajuda do explicador pareciam capazes de influenciar o seu sucesso 

escolar, sobretudo, quando se apercebiam e exteriorizavam que algumas das razões para o 

insucesso, sobretudo em algumas disciplinas no Ensino Secundário, decorriam da má 

preparação que reconheciam ter existido no Ensino Básico. Acresce, ainda, o facto de 

sobre estas mesmas jovens, normalmente, de meios sociais mais desfavorecidos, recair, 

por fim, a incompreensão gerada no seio da própria família, cujo sacrifício económico 

feito com as explicações não era devidamente aproveitado por elas e, por isso, o seu 

insucesso escolar não seria atenuado: 

«  -  E se reprovarmos depois temos que ouvir! 

    - Temos que ouvir: - Ah, nós pagamos, (...) e vós não estudastes! Por 

exemplo, a gente estudou (...). Mas pronto. Quando me vê com oito negas ou 

assim com muitas...» [GD3,11ºCTECNADM]. 

Acresce a esta última dimensão estratégica, isto é, as aulas no exterior vulgarmente 

conhecidas por explicações, outras modalidades (que ou davam segurança no momento da 

realização dos testes, ou eram entendidas como um recurso), conhecidas por cábulas e 

outras técnicas que em gíria estudantil eram designadas, vulgarmente, por copianços. 

Estes não sendo aceites pela docência, normalmente, levavam os professores a encontrar 

várias formas de punição, segundo a opinião destes jovens alunos, ou seja, ora anulavam 

os testes: «(...) a stora tinha acabado de avisar: - Ah, se eu vir alguém a fazer copianço, 

tiro o teste e sai imediatamente da aula (...)» [GD9, 11ºCG], ora não deixavam usar 

determinado modelo de máquina de calcular, as máquinas gráficas, ou ainda, pareciam 

deixar passar a imagem de uma certa conivência:  
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«Ah, a professora sabe, os professores sabem que os alunos copiam! E é 

assim, só copiam quando os professores deixam, não é?» [GD17,11ºCG]. 

De facto, mesmo que quiséssemos omitir esta dimensão estrategicamente 

arquitectada por alguns discentes, especialmente antes de momentos de avaliação, as 

recorrentes referências que estes jovens lhe dedicaram impeliram-nos a consagrar-lhe 

algum espaço na nossa análise.  

Assim, nos grupos de discussão relativos ao 11º ano do Curso Geral ou do Curso 

Tecnológico parecia afirmar-se uma tónica que sublinhava um apego enorme dos alunos 

às técnicas de copianço, pese embora o facto de não terem aludido directamente a esta 

prática, não estaremos muito longe da realidade, se afirmarmos que se poderia 

subentender a sua existência também junto dos jovens do 10º ano do Curso Geral.  

Deste modo, exemplificando, pormenorizadamente, o que faziam e como faziam o 

copianço, aclararam um outro lado da escola. Assim, desde aquela estudante que levava, 

esporadicamente, escrita «qualquer coisa na mão», àquele que preparava «mesmo uma 

coisa de véspera» até ao delinear de técnicas de copianço assumidas que funcionavam 

sempre como métodos seguros.  

A opinião das jovens alunas do 11º ano do Curso Tecnológico de Administração ia 

apontando na mesma direcção e corroborando alguns dos aspectos enfatizados pelos seus 

colegas, no entanto, aparentemente, sem atingir os mesmos níveis de sofisticação. Os 

copianços, na sua perspectiva, eram um bem necessário, uma estratégia bem definida «se 

não fosse assim não havia médicos, engenheiros...» [GD2,11ºCTECNADM].  

« - O copianço é para tirar boas notas, não é para estar ali para... só por 

copiar. A estratégia é mesmo tirar boas notas 

    - Quando não há outra maneira, tem de ser. Mas, às vezes, (...) uma 

pessoa tanto estuda, tanto estuda e não dá para entrar aquilo na cabeça. Tem de 

haver alguma maneira de passar naquele teste» [GD3,11ºCTECNADM]. 

Porém, também existiam jovens alunos que se esforçavam por tirar boas notas 

sem o recurso a esta estratégia e, contrariando esta tendência, preferiam estudar para as 

médias. Como uma destas jovens visadas neste grupo do Ensino Tecnológico afirmava: 

«Eu estudo para tirar notas médias (...)» [GD3,11ºCTECNADM]. Para outra, a alegria, a 

satisfação pessoal e o mérito de conseguir boas notas, através do esforço e do 

empenhamento pessoais, contrariava algumas opções de outros colegas. 

   Acrescente-se que outros lamentavam e reconheciam que se pudessem e 

estudassem todos os dias poderiam ter melhores notas, «notas excelentes» como alguns 

dos seus colegas de turma, porém, alguns condicionalismos de ordem familiar e social 

pareciam persistir impedindo que tal pudesse vir a acontecer. Parecia ser este o sentido 

do desabafo de uma jovem, que pertencendo a uma família numerosa e com poucos 

recursos económicos, quando chegava a casa tinha de ajudar a mãe nas tarefas 
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domésticas: «(...) se fosse só chegar a casa e ter as coisas já feitas. Ter só de jantar, tinha 

muito tempo para estudar» [GD5,11ºCTECNADM]. 

Como temos vindo a referenciar, muitos pareciam ser os dilemas que ocorriam no 

quotidiano escolar e, muitas também as perspectivas que decorriam da análise dos 

discursos proferidos, potencialmente susceptíveis de nos aproximar do conhecimento e 

da compreensão dos jovens que ao tempo habitavam a escola secundária.  

Nesta constatação, ocorreu-nos uma outra dimensão que dizia respeito às opções 

familiares em matéria de escolha da escola para os seus filhos e que se cruzava com as 

anteriormente mencionadas lógicas de acção e estratégias discentes. Neste domínio todos 

os jovens alunos exprimiram uma tendência similar, isto é, todos entendiam que a escolha 

da escola tinha sido, em primeiro lugar, uma opção pessoal condicionada pelo facto de, 

na escola que escolheram estarem os seus amigos e colegas de anos anteriores que 

desejavam acompanhar, mesmo que para isso tivessem de escolher uma área diferente da 

que gostariam de frequentar.  

«Eu acho que vim para esta escola... vim por causa dos meus amigos» 

[GD10,11ºCG]. 

«Nós já estávamos juntos a maior parte desde o 5º ano e, depois mudar 

assim de escola, depois assim continuamos todos juntos» [GD8,10ºCG]. 

«(...) eu vim para cá porque... primeiro vim por causa das minhas colegas vir 

também, eu não conhecia ninguém»  [GD2,11ºCTECNADM]. 

Não obstante, deixavam extravasar algumas críticas relativas às pressões familiares 

no que toca, por exemplo, à hipótese de mudança de uma escola pública para uma escola 

privada, (sobretudo quando esta última se situava mais próximo da sua residência) sem 

acréscimos de despesas para a família. Críticas essas, em parte, sugeridas pelo 

conhecimento tornado público, através dos media, dos sucessivos rankings nacionais que, 

como se sabia, tinham vindo a posicionar algumas escolas de Ensino Privado nos 

primeiros lugares.  

«Eu disse não, eu estou muito bem onde estou, não preciso disso para nada!» 

[GD10,11ºCG]. 

«Mas o meu pai tinha esse receio que eu não conseguisse (...) entrar. E, 

então, há sempre aquela ideia que num externato as coisas são sempre mais fáceis 

ou, pelo menos, que os alunos têm sempre aquelas aulas de preparação e isso tudo. 

Por isso é que o meu pai queria que eu fosse para um externato. (...) mas eu disse 

que não e pronto» [GD12,11ºCG]. 

No entanto, e reforçando a opinião dos jovens que queriam continuar a frequentar 

uma escola pública, não deixou de ter interesse referir a chamada de atenção feita por 

uma jovem que, após consulta do ranking,  reparou estar a sua escola orgulhosamente 

posicionada à frente de um externato da mesma área geográfica. 
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«(...) eu já vi o ranking das escolas, no site do Público ou no Jornal de 

Notícias e assim e vi que a nossa escola está muito mais à frente...» [GD6,10ºCG]. 

Mas, a recusa de irem para o externato foi sustentada, por um lado, na imagem que 

se tinha dos jovens que o frequentavam e que pareciam pertencer a outras culturas juvenis 

(betos), por outro, no ambiente da escola pública que consideravam mais desanuviado, 

mais «fixe», mais divertido, mais humilde e onde os professores, «quase todos, são bons». 

«(...) porque eu tinha mesmo quase em frente à minha escola o externato 

(...). Mas também não ia para aí, porque (...) são muito betinhos e assim. (...) E eu, 

também, (...) já tinha ouvido comentários de pessoas que já andaram lá que o 

ensino também não era... não era lá muito bom, que eles facilitavam um bocado as 

notas e assim» [GD10,11ºCG]. 

« (...) basta vermos uma coisa, vemos que é uma escola central e (...) todos 

os professores mais ou menos tentam (...) concorrer para aqui. É normal os que 

têm mais experiência consigam, por isso, é normal que os melhores estejam aqui» 

[GD12,11ºCG]. 

No entanto, outras razões acabaram por emergir dos discursos justificando a opção 

por uma escola do Ensino Público, particularmente, quando a ênfase era colocada no 

mérito, no orgulho, na vontade intrínseca de vencer obstáculos e desafios e de assim 

encontrar alguma satisfação pessoal ao conseguir alcançar as notas, sem favores, para 

entrar no Ensino Superior. Em síntese, pareceu-nos ser este o sentido que estaria 

subjacente à seguinte afirmação: 

«Até agora não me tenho dado muito mal, tirando estes testes. Mas também 

as notas não foram assim péssimas, mas pronto... dentro daquilo que eu me 

esforcei... (...) foi mesmo uma questão de orgulho, porque os meus pais faziam o 

sacrifício de despender mais dinheiro no final do mês, mas eu é que queria 

conseguir por mim (...)» [GD10,11ºCG]. 

Deste modo, deixaram-nos com a impressão de que quando mudaram de escola para 

continuar os estudos secundários, o que mais parecia ter contado foram as suas próprias 

convicções, mas onde jogariam um papel decisivo algumas disciplinas, das quais não 

gostavam ou para as quais não tinham jeito, por exemplo, «para computadores não é 

coisa que goste muito» e «os computadores têm Físico-Química» 

[GD2,11ºCTECNADM]. E, sobretudo o que parecia mais notório era a insistência na 

tónica de que o mais importante era sentirem-se em companhia dos seus pares, do seu 

grupo de amigos, não só no mesmo espaço físico, mas também na mesma área, no 

mesmo curso, o qual seria escolhido por uns e acabaria por agradar aos outros, «ela 

resolveu vir para este curso e, eu, também, era uma área que eu gostava» 

[GD2,11ºCTECNADM].   

À medida que os diálogos descontraídos iam acontecendo, não deixavam de 

enfatizar um certo mal-estar discente proveniente, essencialmente do facto de se 
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«importarem muito com a escola», o que acabaria por ser corroborado por todos estes 

grupos de jovens.  

Normalmente, encontrámos associada a esta dimensão alguns desabafos sobre si 

próprios e, ainda, críticas diversificadas que percorreram aspectos relacionados com as 

deficientes relações humanas, com as recorrentes exigências de alguns professores em 

matéria de estudo e do volume de trabalho que lhes era pedido e que acabava por produzir 

algumas consequências pessoais negativas traduzidas em sentimentos que se, por um lado, 

indiciavam a existência de crises de motivação associadas à falta de vontade de estudar, à 

falta de estímulos, por outro, exteriorizavam desencantos, cansaços, rotinas:  

«Eu falo por mim, eu, dantes, sei lá, há um ano atrás, mais ou menos, eu 

chegava a casa e ia estudar, toda contente, (...) passados cinco minutos de ter 

arrumado a cozinha já estava a estudar. Agora, fogo! Arrumo a cozinha, depois 

ainda vou conversar com a minha mãe e depois, ainda, vou fazer mais qualquer 

coisa, para começar a estudar é que é...» [GD14,11ºCG]. 

«É mesmo assim, se a minha mãe não me mudasse, eu não vinha às aulas» 

[GD1,11ºCTECNADM].  

«Torna-se repetitivo todos os dias levantar, vir para a escola, aulas, ir para 

casa estudar... sempre assim a mesma coisa» [GD1,10ºCG]. 

Pese embora o facto de que alguns não concordavam plenamente com esta crise de 

motivação que outros defendiam e que parecia estar a afectar, de um modo geral, os 

jovens que frequentavam o sistema educativo, quiseram enfatizar e reforçar a ideia de que 

a escola era imprescindível para a ocupação dos seu quotidianos. O diálogo seguinte 

poderá ajudar à clarificação deste pressuposto: 

«- Eu acho que não há assim uma crise de motivação tão grande. É claro que 

nós dizemos até, às vezes... porque não temos assunto: ah, que não gosto nada 

daquilo, mas... 

   - Se não fosse a escola, o que é que nós fazíamos, não é? Eu acho que 

também não há assim uma crise tão grande... (...) 

- A escola, a escola é a nossa vida neste momento, é o nosso local de 

interesse» [GD10,10ºCG]. 

 

Conclusão 

Portanto e neste caso específico, poderemos afirmar que para alguns jovens viver e 

usufruir dos seus quotidianos juvenis e escolares, aprender para o sucesso parecia passar, 

obrigatoriamente, pela resolução de uma fórmula muito simples composta por alguns 

elementos essenciais: descontracção, boa disposição, humor. Como acabaria por ser 

referido explicitamente, «é aprender, mas ao mesmo tempo, a divertir-nos» 

[GD3,10ºCG]. 
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Apesar de deixarem passar algum optimismo e de demonstrarem expectativas face 

à escolarização e à presença dos jovens nos espaços escolares, não esqueciam o direito à 

crítica sempre que surgiam algumas decisões emanadas da tutela, que não passavam 

despercebidas, sobretudo pela forma injusta e inoportuna com que eram tomadas e que 

propiciavam momentos acalorados em certas sessões.  

Por exemplo, face às alterações relativas ao prolongamento das aulas, no final do 

3º período, do ano lectivo de 2003/2004, alguns destes actores revelaram não 

compreender estas atitudes, apesar de, posteriormente, com muita dificuldade, terem 

aceite, cedendo, mais uma vez, aos poderes instituídos e ao poder de avaliar inerente ao 

professor, sobretudo, quando sabem que estes supra poderes poderiam prejudicar a 

respectiva avaliação final.  

«- Para mim é injusto. (...) Eu gosto é de me ver longe, mas, agora, fogo! 

Agora ter a certeza que vou ter mais aulas, fogo! (...) Vamos fazer uma 

manifestação! (...) 

   - Eu não tinha assim nada marcado, mas já estava à espera de, a partir do 

dia 9, já não ter nada para fazer» [GD17,11ºCG]. 

Entretanto, como fomos sublinhando, íamos reparando em certas observações 

críticas que teciam, desta vez, sobre os docentes e, neste ponto pareciam estar todos de 

acordo, no que concerne, por exemplo, à falta de tempo, (que trazia angústias e 

sofrimentos) para cumprir com todas as solicitações feitas pelos professores, pois estes 

«não têm a noção que nós não temos tempo para fazer tudo (...) e que não somos 

máquinas também» [GD4,11ºCG]. Como afirmou a dada altura um outro jovem: 

«(...) pela minha experiência de onze anos eu acho que (...) numa aula de 

matemática, aquela cena de nós estarmos ali sempre em cima, sempre a ter dúvidas 

e a não poder tirar dúvidas, sempre com a matéria a correr, a correr... e pronto, 

aquilo parece uma feira, às vezes?» [GD3,11ºCG].  

Acrescentámos, ainda, um outro ponto de vista crítico que nos pareceu em 

conexão com esta defesa dos alunos como pessoas e que teve a ver, particularmente, com 

a humanização dos espaços escolares. Curiosamente se, por um lado, alguns destes jovens 

exprimiam o desejo de serem encarados como pessoas, seres humanos com as fragilidades 

inerentes, por outro, também se mostravam desencantados, embora preocupados com o 

próprio ambiente físico da escola que se ia degradando, assim como com a aplicação de 

certas regras informais emanadas da própria organização.  

Aliás, pareciam valorizar e estar muito atentos às relações humanas e ao convívio 

que deveria ser mais efectivo entre todos os actores que pertenciam àquela organização 

escolar. Neste sentido, por exemplo, uma jovem chamou a atenção para o papel 

relevante que tinha ou deveria ter o pessoal auxiliar de acção educativa, afirmando que os 

«funcionários também fazem parte da escola e (...) que há pessoas que não respeitam, 

pensam que é só os professores e que os funcionários andam só aí a varrer e a limpar e 
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mais nada» [GD1,10ºCG]. Opinião também corroborada por outros intervenientes que 

entendiam ter este pessoal um papel educativo de relevo a desempenhar dentro da 

organização não só no que respeitava a «manter a escola limpa e organizada, ... quer a 

nível material, quer a nível dos  alunos», mas também em «criar um clima mais agradável 

para (...) a aprendizagem na escola» [GD1,10ºCG]. 

Por fim, as relações humanas e o ambiente criado dentro do espaço escolar 

pareciam ser aspectos cruciais para muitos destes jovens. Por isso, através das suas 

subjectividades não deixavam de «interpelar condutas» mencionando, com algum 

desânimo, o facto das relações professor/alunos e alunos/alunos se degradarem causando-

lhes algum desconforto. De facto, estes jovens alunos não deixaram de apontar dilemas e 

criticas relativos a aspectos mais cinzentos da sua vida escolar, diferentes desencantos 

que se interseccionavam e que pareciam estar relacionados também com as práticas 

pedagógicas dos seus professores.  
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