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Resumo 

Apesar do reconhecido e recente esforço no combate ao défice das qualificações da população portuguesa, através 

da INO, perduram números elevados de adultos com baixas qualificações, que têm ficado à margem destes processos 

de aprendizagem. Perante a ausência de estudos centrados especificamente sobre este segmento, e traduzindo uma 

das etapas da componente extensiva de uma investigação em curso, esta comunicação, visa responder à necessidade 

de mapear este fenómeno, e dá conta dos primeiros resultados da caraterização sociográfica dos adultos poucos 

escolarizados que não retomaram processos de educação formal.  

As principais conclusões dão-nos conta de um grupo socialmente heterogéneo, que desempenha diferentes profissões, 

distribui-se por vários grupos etários e por várias zonas do país. A caracterização deste segmento revelou que não 

estamos perante uma ‘bolha’ residual ou socialmente circunscrita, e que, embora com diferentes incidências, se trata 

de um grupo presente de forma transversal na sociedade portuguesa, justificando a construção de uma tipologia que 

distinga diferentes perfis deste segmento da população, para uma compreensão aprofundada do fenómeno, captando 

a sua complexidade. 
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Introdução 

O ponto de partida desta investigação emerge no contraste encontrado entre a 

centralidade do conhecimento e da escolaridade nas sociedades atuais e o [ainda] 

persistente défice de qualificações da população adulta em Portugal, historicamente 

dependente de políticas transitórias (Araújo, 2015). Apesar de esforços recentes 

[Iniciativa Novas Oportunidades], sublinham-se os riscos de uma evolução exígua 

(Capucha, 2013), e alerta-se para a existência de um segmento da população que tem 

ficado à margem destes processos.  

Com o desiderato de compreender os motivos que poderão estar na origem deste 

“não envolvimento/participação” de alguns adultos em atividades de educação formal, 

sentiu-se a necessidade de conhecer este grupo que tem ficado fora das [novas] 

oportunidades, ou seja, os adultos pouco escolarizados que não retomaram 

processos de educação formal. O principal objetivo desta comunicação será mapear e 

clarificar este fenómeno.  

Integrando um projeto de investigação mais amplo, metodologicamente orientado 

por metodologias mistas, a escolha da metodologia extensiva/quantitativa nesta 

primeira etapa visa responder à necessidade supra identificada do mapeamento e 

caracterização dos adultos pouco escolarizados que não retomaram a educação formal. 

A partir da análise secundária dos dados do inquérito à Educação e Formação de 

Adultos (IEFA, 2016)IIi, avançamos com a apresentação dos primeiros resultados da 

caracterização sociodemográfica dos adultos pouco escolarizados que, em Portugal, 

têm permanecido à margem de processos de educação formal.  

 

Ficar de fora: adultos pouco escolarizados e educação ao longo da vida 

A aprendizagem ao longo da vida [ALV] tem estado no cerne das preocupações dos 

governos das sociedades ocidentais atuais. Com a alteração profunda das “paisagens” 

económicas ocidentais, provocada pela globalização, e com a deslocalização das suas 

indústrias, as sociedades viram-se obrigadas a repensar o seu rumo. Atenta a essa 

sequência de alterações, e tomando-as como objeto de estudo, a sociologia, a par de 

outras ciências sociais, tem contribuindo para a sua compreensão, tornando-se 

percursora na identificação e problematização da emergência de novas configurações 

da sociedade (Costa, Machado e Ávila, 2007:1). Apesar da falta de consenso sobre os 

conceitos que se têm mobilizado para dar conta dessas mudanças/rumo (sociedade pós-

industrial; sociedade da informação; sociedade em rede; sociedade do conhecimento; 
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sociedade da aprendizagem), e dos muitos autores e diferentes teses, que se têm 

debruçado sobre as suas evidências (Bell, 1974; Torraine, 1969; Lyon, 1992; Stehr, 

1994 e Castells, 2002, 2003a, 2003b; Jarvis, 2004), dá-se conta de uma confluência na 

constatação da alteração das caraterísticas das sociedades atuais, mais concretamente 

as que se referem à centralidade do conhecimento e da informação. Essa alteração foi 

acompanhada pela atribuição de um papel de relevo, sem precedentes, às qualificações, 

competências e aprendizagens, enquanto dimensões fundamentais na estruturação das 

sociedades e economias contemporâneas (Ávila, 2005:11-23). Numa reflexão dirigida 

à educação na sociedade do conhecimento, Mariano Enguita (2007:54) chega mesmo a 

referir que «a característica da economia da informação ou da sociedade de 

conhecimento é o crescimento espetacular do papel da qualificação.» (Enguita, 

2007:54)  

Do lado das políticas, em 1995 a Comissão Europeia referia-se a um futuro traçado 

rumo a uma sociedade cognitiva/educativa (Comissão Europeia, 1995), na qual as 

competências, o conhecimento e a aprendizagem passavam a ser considerados recursos 

fundamentais e decisivos para todos os países que quisessem ser bem-sucedidos 

(Comissão Europeia, 2000). Num relatório da UNESCO sobre a educação, coordenado 

por Jacques Delors (1996), as sociedades educativas seriam aquelas em que todos os 

contextos seriam de aprendizagem, o que devia significar um esbatimento entre a 

educação inicial e a educação permanente.  

A principal mudança traduziu-se no alargamento dos processos e dos contextos de 

aprendizagem, que deixaram de responder a uma faixa etária específica [crianças e 

jovens], remetendo-nos também para a população adulta. A designada aprendizagem, 

ou educação ao longo da vida abrangeria assim diferentes grupos etários, níveis de 

qualificação escolar distintos e situações profissionais diversas, deixando para trás a 

sua relação exclusiva com a educação inicial (Ávila, 2005: 287). 

Apesar do investimento em políticas públicas de educação, que marcou o século XX, 

com o objetivo de assegurar a igualdade social, o foco no sistema escolar e na educação 

superior, permitiu que a educação de adultos permanecesse à margem de um consenso 

político (Field, 2006). Por conseguinte, a educação e formação de adultos [EFA], com 

uma génese ancorada ao papel compensatório dos insucessos que resultaram da 

educação inicial, foi transformada num «subsistema que mantém um estatuto marginal 

no sistema de educação» (Capucha, 2013), incapaz de alcançar aqueles que realmente 

precisam dela (Field, 2006). Todavia, esta enfase na ALV contribuiu para conferir a 
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este subsistema [EFA] um papel de relevo na promoção de uma aprendizagem 

contínua/permanente. Contudo, para que pudesse ser um instrumento ao serviço deste 

redireccionamento das sociedades ocidentais, a educação de adultos teria de ser 

alinhada a este sentido amplo da ALV: adaptação à mudança, adequação das 

qualificações dos indivíduos às «novas exigências» e criação de novas «sociedades 

aprendentes» (Field, 2006; Enguita, 2007; Jarvis, 2004), rompendo com a ideia vigente 

de uma ‘oferta de segunda’ e exclusivamente compensatória.  

Interessado em saber «Quem são os novos pobres do conhecimento? e quem tem 

estado a ser deixado para trás na nova ordem social», alertando para os efeitos destas 

alterações, Field deixa o alerta para os países, no sentido em que se estes não 

conseguirem acompanhar esta «corrida ao conhecimento», poderão ser deixados para 

trás (Field, 2006:125-143). Com essa ideia de «corrida», em que uns vão à frente e 

outros ficam para trás [cuja vitória parece assentar na detenção de recursos educativos, 

deixando prever desigualdades profundas entre os que os detêm e os que não os detêm], 

o autor dá conta de alguns dos desafios de quem vive com poucas qualificações nestas 

sociedades em que a educação deve acontecer ao longo da vida, e do pouco espaço que, 

de forma crescente, as sociedades concederão aos pouco escolarizados (Field, 

2006:113). A propósito dos tais que ficam para trás, ou que são deixados para trás, e 

sobre a Sociedade em Rede, Castells já se tinha referido aos «virtualmente irrelevantes» 

como aqueles indivíduos que, por não possuírem competências ou conhecimento com 

«valor», estariam destinados a cair no «buraco negro» do capitalismo informacional 

(Castells, 2002).  

Sobre as formas de exclusão que resultam das sociedades aprendentes, baseadas no 

conhecimento/informação, Field advertiu para um efeito cumulativo, atendendo a que, 

sem destruir as antigas, estas criaram novos padrões de desigualdades, cada vez mais 

complexos, o que tem dificultado a sua resolução (Field, 2006). O mesmo autor, perante 

a confirmação de um maior envolvimento, daqueles que já são relativamente bem 

qualificados e que experienciaram uma educação bem-sucedida, nas novas formas de 

educação de adultos, impele-nos a refletir sobre este “não envolvimento” dos menos 

qualificados. Uma vez que se trata de um grupo constituído pelos que têm sido 

excluídos deste processo, e pelos que escolheram não participar nele, e para quem a 

generalização da aprendizagem ao longo da vida pode resultar no aumento do seu 

isolamento relativamente ao mundo dos ‘ricos em conhecimento’ (idem). Por 

conseguinte, o autor adverte para a coexistência de duas visões distintas sobre o mesmo 
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grupo: de um lado, os que os veem como autores dos seus próprios destinos, do outro, 

os que os consideram vítimas de forças que não controlam. Refletindo sobre os seus 

efeitos na análise, torna-se evidente que se esta se colocar apenas num dos lados desta 

trincheira será incapaz de compreender os fenómenos relacionados com os indivíduos 

que, apesar da sua parca escolaridade, não retomaram a educação formal (idem).   

Sobre a senda percorrida por Portugal rumo à ALV, num artigo a propósito das 

desigualdades escolares em Portugal, e do desempenho da Iniciativa Novas 

Oportunidades INO, a mais recente e massificada iniciativa de educação e formação 

de adultos em Portugal, Luís Capucha reflete sobre a diferença encontrada entre “os 

níveis de escolaridade das gerações mais jovens, e os das mais velhas, que foram 

massivamente afastadas de percursos escolares prolongados”, constatando que ”o 

envolvimento em atividades de aprendizagem ao longo da vida (ALV) ... depende da 

qualidade das aprendizagens iniciais, as quais, para os adultos, dependem por sua vez 

da oferta de políticas de educação específicas a si dirigidas”. (Capucha, 2018:1) Em 

2013, num artigo alusivo à mesma iniciativa INO, o autor relembrou a meta definida 

para 2006-2010: qualificar 1 milhão de pessoas (Capucha, 2013). O rumo traçado, 

definido como prioridade de atuação para o país, que precisava de promover a 

generalização deste nível de escolaridade como qualificação mínima da população e 

que ofereceu novas oportunidades de qualificação escolar e profissional a todos os 

adultos com um nível de escolaridade inferior ao nível secundário, fez-se acompanhar 

de uma campanha publicitária sem precedentes e de um envolvimento de um conjunto 

de parceiros sociais que foram cruciais para o envolvimento “dos adultos” em processos 

de qualificação (idem).  

Efetivamente, e 5 anos volvidos, num artigo publicado pelo Observatório das 

Desigualdades (2018), Portugal volta a surgir como o país da UE 28 com os mais baixos 

níveis de escolaridade da população adulta: em 2017, mais de metade da população 

residente, entre os 25 e os 64 anos, não tinha ido além do ensino básico (ISCED 2ii).  

Perante estes resultados, e as desigualdades da meta da INO, urge a seguinte 

reflexão: «quem é que que ficou de fora destas ofertas de educação/qualificação?». 

Reconhecem-se os contributos e o carácter inovador da iniciativa 

[métodos/práticas/integração no sistema de educação, organização, etc.], 

principalmente, no que concerne aos percursos de educação formal que a integravamiii, 

pedagogicamente inspirados por Paulo Freireiv, e orientados por trabalhos relevantes e 
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inovadores como Estudo Nacional de Literacia (ENL), coordenado por Ana Benavente 

(1996), defendendo um afastamento com o modelo escolar e a valorização das 

experiências [aprendizagens/adquiridos/competências] de vida dos adultos, que ganhou 

expressão na construção de um Referencial de Competências-Chave. Porém, importa 

refletir sobre o que poderá ter corrido menos bem na captação dos menos escolarizados. 

O maior desafio da educação e formação de adultos, desde a sua génese, tem sido a 

plena concretização deste “regresso” a processos de educação, residindo a sua maior 

fragilidade na atração dos menos escolarizados.  

A persistência de dados que espelham a fragilidade da escolaridade dos adultos 

portugueses, deixam-nos pistas sobre as políticas de educação e formação de adultos, 

sobretudo na sua dificuldade em lidar com portugueses refratários em relação à escola 

e sobre a sua incapacidade em inverter a situação atávica da infraqualificação dos 

portugueses (Capucha, 2013).  

 

O lugar dos adultos pouco escolarizados que não retomaram a educação formal 

na investigação nacional e europeia 

A importância conferida à qualificação da população, num quadro de 

sustentabilidade e desenvolvimento económico que deverá ser capaz de lidar e superar 

os desafios da crise económica mais recente, continua a figurar nas agendas europeias 

e nas suas orientações políticas. Apesar do papel reconhecido à qualificação e à ALV, 

e ao lugar concedido aos adultos pouco escolarizados nas investigações científicas 

nacionais, seja na área da sociologia, da psicologia ou da educação, na maior parte das 

publicações, relatórios e estudos, o grupo dos adultos poucos escolarizados que não 

retomou a educação formal não tem sido alvo de uma investigação ou de uma reflexão 

específica.  

Perante a ausência deste grupo de adultos nas agendas de investigação científica, e 

nos documentos produzidos pelas diferentes Agências Nacionais e Europeias, reveste-

se de pertinência a investigação em curso, no âmbito do Doutoramento em Sociologia, 

intitulada Ficar de Fora: Contextos, Processos, Disposições e Reflexividades dos 

adultos pouco escolarizados que não retomaram a educação formal, como contributo 

para o conhecimento sociológico sobre este segmento e para fundamentar a elaboração 

de propostas de intervenção mais eficientes, ao nível de políticas públicas, resultando 

no esbatimento do défice das qualificações do país.  
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Porém, e apesar deste não se centrar especificamente em todos os adultos pouco 

escolarizados que não retomaram a educação formal, por compreender apenas os 

trabalhadores adultos [com idades entre 25 e os 40 anos], no âmbito das Agências 

Europeias destaca-se um estudo que pode ser considerado como a exceção à 

suprarreferida ausência de publicações sobre este segmento. O Estudo é do 

CEDEFOPv de 2016, Improving career prospects for the low-educated: the role of 

guidance and lifelong learning, e pela sua metodologia e pelos resultados avançados 

contribuiu para a compreensão deste segmento.  

 

Tabela I - Informação metodológica detalhada do estudo do CEDEFOP 

Estudo/Relatório Tipo Metodologia 

Cedefop (2016), 
Improving creer 

prospects for the 

low-educated: the 

role of guidance 
and lifelong 

learning 

Estudo 

internacional 

Fontes primárias; Combinou uma revisão da literatura 

sobre trajetórias de aprendizagem e experiências dos 
pouco escolarizados, com uma pesquisa empírica 

qualitativa que analisou biografias profissionais e de 

aprendizagem; a recolha original de narrativas, 

culminou na análise a 105 biografias de adultos pouco 
escolarizados entre os 25 e os 40 anos, oriundos de 7 

países selecionados nos 7 países Estados-Membros da 

União Europeia: República Checa; Dinamarca; 
França; Alemanha; Itália, Polónia e Reino Unido; 

Utilizou entrevistas biográficas (narrativas) 

semiestruturadas com follow up (161 entrevistas no 
total). As primeiras entrevistas quiseram permitir a 

compreensão das experiências profissionais, e da vida, 

dos indivíduos. As segundas, mais pequenas focaram-

se num relatório de progresso; A amostra de 
indivíduos foi desenhada para garantir o máximo de 

abordagens diferentes relativas às trajetórias de 

aprendizagem, compreendendo: homens e mulheres; 
trabalhadores por conta própria e por conta de outrem; 

de agregados com baixos rendimentos; com capitais 

culturais abaixo da média; trabalhadores em sectores 
com baixos salários ou em ocupações mal/pouco 

remuneradas; Nível de escolaridade abaixo/ou igual à 

escolaridade obrigatória; ou sem qualificações; (foram 

excluídos deste grupo trabalhadores qualificados que 
passaram a estar empregados em trabalhos pouco 

qualificados, migrantes de países de fora da Europa e 

desempregados de longa duração). 

 

Com uma metodologia que combinou uma revisão de literatura sobre trajetórias de 

aprendizagem e experiências dos pouco escolarizados, com uma pesquisa empírica 

qualitativa que analisou biografias profissionais e de aprendizagem, o estudo analisou 
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105 biografias de adultos pouco escolarizados entre os 25 e os 40 anos, oriundos de 7 

países. Foram utilizadas entrevistas biográficas (narrativas) semiestruturadas, e às 15 

entrevistas iniciais foram acrescidas 8 entrevistas de follow-up, 12 meses depois, em 

cada país. A base deste estudo contou com 161 entrevistas no total.  

As primeiras entrevistas tinham como objetivo permitir a compreensão das 

experiências de vida e profissionais dos indivíduos e foram guiadas de forma a permitir 

que os adultos conseguissem criar uma ligação entre o passado, o presente e futuras 

transições de carreira e experiências profissionais. As segundas entrevistas eram mais 

pequenas e focadas num relatório de progresso, especialmente onde se encontravam 

alterações significativas desde a primeira entrevista. Os temas cobertos pelo guião das 

entrevistas semiestruturadas, que deixam pistas relevantes para a etapa qualitativa da 

investigação em curso, foram diversos e abrangeram desde o envolvimento com a 

aprendizagem, aos incentivos/motivações para aprender, as perceções dos 

“ganhos”/resultados da aprendizagem, as atitudes sobre a educação de adultos, o papel 

da aprendizagem para os seus projetos futuros, as influências interpessoais, as 

oportunidades de emprego, as atividades profissionais e progressão de carreira, os 

decisores da carreira, o empreendedorismo, culminando no reconhecimento e 

certificação das aprendizagens anteriores/prévias.  

A amostra de indivíduos foi desenhada de forma a garantir o máximo de abordagens 

diferentes relativas às trajetórias de aprendizagem, compreendendo: homens e 

mulheres; trabalhadores por conta própria e por conta de outrem; agregados com baixos 

rendimentos; capitais culturais abaixo da média; trabalhadores em sectores com baixos 

salários ou em ocupações mal/pouco remuneradas; nível de escolaridade abaixo ou 

igual à escolaridade obrigatória, ou sem qualificações, mas com um valor real de 

mercado acima do nível 3 do QEQvi [apesar dos indivíduos abaixo do nível 3 do QEQ 

serem considerados pouco qualificados, este estudo mostrou que essa assunção não é 

garantida, e que muitos dos entrevistados apresentavam uma ampla variedade de 

competências].  

Nas conclusões gerais apresentadas pelo estudo (CEDFOP, 2016:142), foi possível 

compreender a complexidade inerente às razões que foram apuradas para a 

compreensão do afastamento dos pouco escolarizados com a educação e com a 

aprendizagem. Este afastamento não poderá ser justificado ou compreendido através de 

uma única dimensão per si, ou seja, a relação que os pouco escolarizados têm com a 

educação e com a aprendizagem está ancorada a uma série de dimensões: desde a sua 
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própria identidade enquanto aprendente; às perceções e influência da sua família e dos 

seus pares relativamente à aprendizagem; à flexibilidade do sistema educativo vigente 

(educação inicial e ALV); às condições do mercado de trabalho e à forma como este 

premeia as qualificações numa lógica de ‘recompensa’ percetível e palpável; à história 

e à economia dos seus países, nos últimos 25 anos, e ao impacto que estas têm nas 

perceções sobre a aprendizagem. Para os decisores políticos o estudo deixa o alerta para 

a relevância deste e de outros ‘olhares’ sobre estes adultos pouco escolarizados e pouco 

qualificados, nomeadamente no que concerne ao emprego e à necessidade de medidas 

políticas diferenciadas para responder às suas necessidades específicas.  

Sendo possível dividir as conclusões pelas várias dimensões, do lado dos indivíduos 

concluiu-se que uma baixa autoestima, uma autoeficácia limitada e uma baixa 

resiliência resultam na ausência de interesse na educação/aprendizagem contínua; que 

a família e os pares influenciam as variáveis supramencionadas, e que, adicionalmente 

também podem influenciar as perceções sobre a relevância da aprendizagem para 

carreiras futuras. Do lado da educação, a experiência com a escola, especialmente no 

que concerne às competências de ensino dos Professores, a sua personalidade, a 

associação dos contextos de aprendizagem à prática que integra os atuais contextos de 

trabalho, a flexibilidade dos programas para ir ao encontro das necessidades de uma 

família trabalhadora com filhos, influencia as perceções sobre a educação e o 

envolvimento em atividades de aprendizagem ao longo da vida. Ao longo das 

narrativas, o Professor também foi referido enquanto motivador ou desmotivador da 

aprendizagem. Muitos dos indivíduos pouco escolarizados enfrentam um 

desenvolvimento cognitivo distinto da maioria dos adultos do seu grupo etário e podem, 

por isso, precisar de mais tempo em determinadas etapas das suas vidas para alcançar 

um certo nível de educação, o que requer dos sistemas educativos uma maior 

flexibilidade para lidar com as idiossincrasias destes adultos. A educação e a formação 

representam um investimento que requer um esforço inicial para uma recompensa 

futura e para alguns indivíduos a expetativa sobre um resultado imediato do seu esforço 

influencia as suas escolhas sobre este envolvimento [p. ex. a escolha de cursos de curta 

duração ao invés de programas educativos de longa duração]. O envolvimento poderá, 

assim, depender da perceção sobre o potencial dos seus resultados [p. ex. encontrar um 

trabalho melhor]. O papel da educação para a aquisição de competências ou para o 

desenvolvimento de competências ao longo da vida, é aceite por muitos indivíduos e o 

envolvimento com diferentes formas de aprendizagem [informal, não formal e formal] 
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acontece na maioria dos casos. Os indivíduos com pouca escolaridade e cujas 

competências adquiridas resultam, apenas, da sua experiência profissional estão em 

risco de perder a sua ‘empregabilidade’ no mercado de trabalho atual, pelo que, se 

concluiu que para estes o reconhecimento de competências/adquiridos poderá ser uma 

resposta particularmente relevante no ‘retorno’ à educação/aprendizagem. 

Da revisão de literatura, destaca-se o alerta deixado sobre a existência de múltiplos 

estereótipos sobre estes adultos e aos enviesamentos que estes podem implicar na 

investigação e nos olhares sobre este segmento. Nos estereótipos encontrados, este 

grupo surge constituído por indivíduos com pouco interesse por aprender e com poucas 

oportunidades no mercado de trabalho, com tendência a ficar desempregado e exposto 

à marginalização social; com dificuldades sociais e que tende a adotar comportamentos 

indesejáveis em relação ao trabalho; e acrescenta ainda que o rótulo de ‘pouco 

qualificado’ está, amplamente, associado ao abandono escolar e ao desinteresse pelo 

trabalho, migração e competências obsoletas. Ao contrário dos estereótipos 

supramencionados, as narrativas mostraram que este grupo não rejeita inteiramente a 

aprendizagem, e que ao invés disso, estes adultos associam a aprendizagem a um 

objetivo e dão prioridade a formas práticas de aprender. Assim, para este grupo 

aprender está fortemente associado ao trabalho; o sentido de pertença e de agência no 

processo de aprendizagem é particularmente importante para os pouco qualificados, 

apesar de desenvolverem, frequentemente, um sentimento de inutilidade em relação à 

aprendizagem e à carreira. 

Relativamente ao trabalho, os trabalhadores pouco escolarizados estão geralmente 

empregados em trabalhos mal pagos e têm relações de trabalho precárias, pelo que, 

vulgarmente, têm de trabalhar mais horas para ganhar o suficiente para sustentar as suas 

famílias. Assim sendo, aprender pode ser uma atividade particularmente árdua para este 

grupo. O facto de existir um pré-requisito no mercado de trabalho para a progressão de 

carreira relacionado com níveis superiores de qualificações, é entendido como um 

paradoxo por estes adultos, por assistirem, regularmente, à sua desconexão com o nível 

real de competências, o que pode conduzir a diferentes tipos de atitudes negativas 

relativas à educação formal: amargura, fatalismo, arrependimento ou uma recusa 

categórica de participação. As conclusões mostraram ainda que, os indivíduos com 

níveis de aspiração educativos mais elevados se apercebem mais facilmente, do que os 

adultos com baixas aspirações educativas, da existência de uma ligação entre 

qualificações e o desenvolvimento da carreira. As narrativas sublinharam também, a 
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forma como os mercados locais e nacionais, e as perspetivas de trabalho, podem 

produzir impactos negativos nas motivações individuais para aprender; atestaram a 

existência de um ceticismo ou mesmo um fatalismo sobre a possibilidade destes adultos 

alterarem a sua situação; demonstraram ainda que os indivíduos tendem a ficar confusos 

e, às vezes, resignados, contribuindo para a redução da sua vontade em participar na 

aprendizagem, com a incerteza sobre as competências necessárias no mercado de 

trabalho, acrescidas de uma recessão económica que reduz as oportunidades de se 

encontrar um trabalho, e da necessidade de se possuir graus para aceder a algumas 

ocupações, em coexistência com uma ideia de declínio do valor de alguns graus 

académicos. 

Outra conclusão, que resultou da análise das narrativas e que ganha particular relevo 

nesta investigação, prende-se com a confirmação da existência de ‘perfis’ de adultos 

pouco escolarizados e com o reconhecimento de uma diversidade de relações que estes 

estabelecem/têm/mantêm com a educação. São perfis que apresentam inúmeras 

características distintas entre si, desde logo, por exemplo, nas primeiras experiências 

com a aprendizagem, ou seja, na relação destes adultos com a educação inicial e à forma 

como essa relação os pode conduzir em diferentes direções futuras: os que carregam 

uma “cicatriz de aprendente”; os que compreendem a aprendizagem como um meio 

para alcançar algo mais; outros ainda que compreendem a educação de adultos como 

uma forma de aprender diferente da escola. Nalguns dos casos apresentados, as 

experiências negativas com a educação inicial estavam presentes na sua identidade, 

apesar de raramente estas serem mencionadas de forma direta ou explicita; parte desta 

identidade surgiu ilustrada em discursos como ‘Eu sou uma pessoa prática, a teoria não 

é para mim’, ou mesmo ‘a educação não é para pessoas como eu’. Concluiu-se também 

que o desempenho escolar pode ter efeitos significativos nas atitudes posteriores 

relativamente à aprendizagem, mas pode ter um efeito bem mais direto em países onde 

esse desempenho constranja escolhas educativas e profissionais [o caso de Portugal], 

assim como nos caminhos/trajetórias das transições para o emprego. Nestes casos, 

aqueles que tiveram um bom desempenho na escola são os que conseguem, na 

generalidade, escolher e aceder a uma maior variedade de oportunidades. Aqueles que 

têm qualificações inferiores, desde a educação inicial e formação, poderão de ter de 

moldar as suas identidades profissionais noutros caminhos, e a socialização relacionada 

com o trabalho desempenha, na maioria dos casos, um papel-chave neste processo, 
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ajudando os indivíduos no desenvolvimento de uma orientação profissional e 

vínculo/compromisso com o trabalho.  

Ante estes contributos, reforça-se a pertinência de um conhecimento aprofundado 

deste segmento, capaz de abarcar a sua complexidade e as suas idiossincrasias, 

culminando no repensar das políticas públicas de educação de adultos adotadas por 

Portugal ao longo da sua história.  

Refluindo ao segundo objetivo desta comunicação, ou seja, a análise secundária dos 

dados do IEFA 2016, avançam-se os primeiros elementos de caracterização social dos 

adultos pouco escolarizados que, em Portugal, têm permanecido à margem de processos 

de educação formal.  

 

Ficar de fora das [novas] oportunidades: um retrato da população pouco 

escolarizada à margem dos processos de educação formal 

Através da análise secundária do IEFA 2016, foi possível delimitar o segmento dos 

adultos pouco escolarizados que não retomaram com sucesso modalidades de educação 

formal e conhecer as suas principais características, relativamente, por exemplo, à 

distribuição etária, profissional, escolaridade, sexo, assim como, a relação estabelecida 

com outras formas de ‘aprender’ ao longo da vida. 

 

Sobre o Inquérito à Educação e Formação de adultos: notas metodológicas e 

objetivos 

Sendo o Inquérito à Educação e Formação de Adultos [IEFA], o instrumento no qual 

se suporta a caracterização sociográfica destes adultos pouco escolarizados que não 

retomaram a educação formal, interessará conhecer as suas especificidades 

metodológicas, os conceitos que mobiliza e os objetivos que enceta. Trata-se de um 

inquérito comunitário, de periodicidade quinquenal, realizado pelo Instituto Nacional 

de Estatística sob as recomendações metodológicas do Eurostat, realizado em todos os 

Estados-Membros da União Europeia (UE-28). O seu principal objetivo é a análise da 

participação da população adulta em atividades de educação, formação e aprendizagem. 

É considerada a participação em qualquer tipo de atividade de aprendizagem, incluindo 

atividades de educação formal e não formal, bem como atividades de aprendizagem 

informal, nos 12 meses prévios à entrevista.  

Para compreender melhor o seu objetivo, teremos de apreender os principais 

conceitos mobilizados neste inquérito, e que estiveram presentes no mapeamento deste 
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fenómeno. Começando pela Aprendizagem ao Longo da vida, aqui entendida como a 

participação em alguma atividade de educação formal e/ou não formal; a Educação 

formal, que se refere à educação ou formação ministradas em instituições de educação 

ou formação, em que a aprendizagem é organizada, avaliada e certificada sob a 

responsabilidade de profissionais qualificados. Constitui uma sucessão hierárquica de 

educação ou formação, na qual a conclusão de um dado nível permite a progressão para 

níveis superiores; a Educação Não Formal, que traduz a formação que decorre, 

normalmente, em estruturas institucionais, devendo conferir um certificado de 

frequência de curso. Esta certificação, não é, normalmente, reconhecida pelas 

autoridades nacionais, não permitindo a progressão na sucessão hierárquica de níveis 

de educação e formação; e por fim, a Aprendizagem Informal, aqui descrita como a 

formação que decorre das atividades da vida quotidiana relacionadas com o trabalho, a 

família, a vida social ou o lazer. Normalmente, tem lugar fora de estruturas 

institucionais, decorrendo num ambiente de aprendizagem que o aprendente (ou outra 

pessoa) pode organizar e estruturar livremente. Não confere certificação, embora as 

competências adquiridas por esta via possam vir a ser submetidas a processo de 

validação e certificação.  

O IEFA 2016 constitui a terceira edição desta operação estatística, na sequência das 

que se realizaram em 2007 e 2011. Na operação estatística de 2016 foi inquirida a 

população residente com idade dos 18 aos 69 anos que vivia em alojamentos familiares 

de residência principal. Não obstante, apesar da população alvo do inquérito europeu 

ter abrangido pessoas entre com idade dos 25-64 anos, em Portugal foi alargado, numa 

base opcional, o âmbito etário de inquirição à população com idade dos 18 aos 24 anos 

e à população com idade dos 64 aos 69 anos.  

A amostra foi dimensionada a nível nacional, e o seu âmbito geográfico refere-se a 

NUTS II (Continente, Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira). As estimativas 

foram obtidas através de uma amostra de 12063 unidades de alojamento, a que 

corresponderam 14211 pessoas no âmbito etário de referência (dos 18 aos 69 anos) com 

entrevista conseguida.  

A recolha de dados decorreu no período de Novembro de 2016 a Março de 2017. É 

um inquérito amostral, cuja informação foi recolhida diretamente nas unidades de 

observação – pessoas -a través de um questionário registado em computador (CAPI - 

entrevista presencial assistida por computador).  
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A opção sobre a utilização dos microdados do IEFA de 2016, deixando de fora, nesta 

primeira fase, as duas edições anteriores (2007 e 2011), está relacionada com a 

atualidade destes resultados, que permitirão uma análise, o mais próxima possível, da 

realidade a encontrar no terreno durante as próximas etapas da investigação em curso.  

 

Metodologia: desafios da análise extensiva 

Atender ao objetivo a que se propõe esta etapa de investigação, e que se traduz no 

mapeamento e caracterização dos adultos pouco escolarizados que não retomaram a 

educação formal, foi um processo complexo que compreendeu uma série de etapas.  

Como referido, optou-se pelo recurso aos microdados do IEFA 2016. Não tendo sido 

a recolha de dados ‘afinada’ de acordo com os objetivos desta investigação, vemos o 

primeiro obstáculo identificado a ressurtir do registo da participação dos adultos nas 

atividades de educação e formação, que só abrange os 12 meses prévios à entrevista. 

Deste modo, para identificar e caracterizar o nosso objeto de análise, cujo envolvimento 

em modalidades de educação formal não podia ter acontecido depois do período de 

educação inicial, foi necessário repensar a forma de trabalhar sobre aquela base.  

Para o efeito, foram identificadas no questionário as variáveis que permitiam 

alcançar o desiderato proposto nesta etapa. A partir da idade, nível de escolaridade mais 

elevado completo e data de conclusão do nível de escolaridade mais elevado completo, 

foi definido, e delimitado empiricamente, o foco analítico: adultos - indivíduos com 

idades compreendidas entre os 18 e os 69 anos; pouco escolarizados - que detenham 

um nível de escolaridade mais elevado completo até ao 3.º ciclo [9.º ano]; que não 

retomaram com sucesso a educação formal – indivíduos cujo nível de escolaridade 

mais elevado completo resulte da educação inicial, tendo ficado ‘fora’ de outras ofertas 

de educação formal dirigidas a adultos [INO/ensino recorrente/etc.].  

Foi assim construída uma variável que permite retratar a situação dos adultos 

inquiridos no âmbito do IEFA face à escolaridade: adultos pouco escolarizados (grau 

completo até ao 3º ciclo) que não retomaram com sucesso a educação formal; adultos 

pouco escolarizados, mas que retomaram processos de aprendizagem formal; e adultos 

com escolaridade igual ou superior ao secundário (abrangendo tantos os que retomaram 

processos de educação formal como aqueles que não o fizeram). 
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Análise sociográfica dos adultos pouco escolarizados que não retomaram a 

educação formal em Portugal: primeiros resultados  

A caracterização sociográfica dos adultos pouco escolarizados que não retomaram a 

educação formal, foi desenvolvida comparando este grupo com o dos adultos pouco 

escolarizados que a retomaram, procurando perceber como é que cada um deles se 

distribui segundo um conjunto de variáveis e deixando pistas sobre as diferenças e 

regularidades encontradas. 

 

Mapear o fenómeno: o peso dos adultos pouco escolarizados que ficaram fora das 

[novas] oportunidades na população portuguesa 

Um primeiro elemento a reportar refere-se ao peso deste segmento na população 

portuguesa. O gráfico seguinte mostra que mais de metade dos adultos portugueses tem 

escolaridade inferior ao ensino secundário (54,6%); decompondo este segmento da 

população, observa-se que 42,1%, apesar da baixa escolaridade, não retomaram, no 

decorrer da sua vida, processos de educação formal; e que apenas 12,5% têm 

escolaridade baixa sendo esse nível de escolaridade alcançado numa situação de 

regresso ou retorno à educação formal. Ou seja, considerando apenas os adultos pouco 

escolarizados, quase 80% (77,1) permaneceram à margem de processos de educação 

formal que lhes permitissem melhorar a sua qualificação escolar inicial. 

 

Figura I –Situação face à escolaridade 

  

Fonte: INE, Inquérito à Educação e Formação de Adultos, 2016. Cálculos próprios. 
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Analisando a relação entre a situação face à escolaridade e o grau de escolaridade 

formalmente detido, verifica-se que o peso dos adultos pouco escolarizados que não 

retomaram processos de aprendizagem formal é tanto mais elevado quanto mais baixo 

o nível de escolaridade: são, como seria de esperar, cerca de 100% dos inquiridos com 

escolaridade até ao Básico 1, decrescendo para 85% entre os que têm o Básico 2, e para 

55% no conjunto dos que detêm o Básico 3. Confirma-se, assim, que a participação em 

educação formal na idade adulta é praticamente inexistente nos níveis mais baixos de 

escolaridade, o que remete para a presença do chamado ‘efeito de Mateus’: são os mais 

escolarizados que mais se envolvem em atividades de educação e formação (Ávila, 

2008:38). 

Estes resultados, cuja recolha acontece cerca de uma década depois da 

implementação da lei da escolaridade obrigatória de 2009vii, plasmam a relação dos 

portugueses com a educação formal e as fortes desigualdades subjacentes. 

 

Figura II – Situação face à escolaridade (adultos pouco escolarizados), segundo a 

escolaridade atingida 

Fonte: INE, Inquérito à Educação e Formação de Adultos, 2016. Cálculos próprios  
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Numa perspetiva complementar, o gráfico seguinte permite perceber a composição 

de cada um dos grupos em análise quanto à escolaridade detida. Percebe-se, de forma 

clara, que entre os adultos pouco escolarizados que não retomaram a educação formal 

coexistem perfis de escolaridade muito diferentes, todos eles com presença 

significativa: se os que não concluíram nenhum nível de instrução apresentam um peso 

reduzido (são apenas 6,2%, o que traduz a sua reduzida expressão atualmente na 

sociedade portuguesa), 42% têm apenas o básico 1, 25% o básico 2 e 27% o básico 3. 

Por sua vez, entre os adultos que retomaram a educação formal, a grande maioria situa-

se no 3.º ciclo.  

 

Figura III – Escolaridade atingida por situação face à escolaridade (adultos 

pouco escolarizados)  

Fonte: INE, Inquérito à Educação e Formação de Adultos, 2016. Cálculos próprios (% 

coluna). 

 

Não obstante, e porque se trata de compreender a relação destes indivíduos com a 

ALV, com especial destaque no que se refere às ofertas de educação formal que têm 

vigorado no sistema nacional de educação de adultos, considera-se de extrema 

relevância a presença, em todas as etapas desta investigação, da informação relativa à 

evolução da lei portuguesa da escolaridade obrigatória, na fase em que cada destes 

adultos frequentou a educação inicial. O seu propósito recai na necessidade de 
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clarificar/identificar a relação que estes tiveram com a educação inicial, ou seja, 

perceber se se tratou de um abandono precoce, ou do cumprimento da lei de 

escolaridade obrigatória que vigorava na altura. Para compreender melhor esta relação 

entre as leis de escolaridade nacionais e o objeto de análise desta investigação, optou-

se pela construção de um friso cronológico que cruza a idade dos APE [18-69 anos] e 

a evolução dos tempos/anos de escolaridade obrigatória em Portugal.  

 

 

Figura IV – Friso Cronológico: idade versus Leis da escolaridade obrigatória 

em Portugal 

Elaborado pela autora: Vanessa Carvalho da Silva. Fonte: Quadro síntese da 

Evolução da escolaridade obrigatória em Portugal CEDFOP (1911-1986) 

 

A evolução da escolaridade nacional espelha um processo moroso, análogo a uma 

engrenagem que vai travando, eixo a eixo, resistindo à mudança: a lentidão da alteração 
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da lei que estipula a escolaridade obrigatória [eixo1]; a aparente morosidade da sua 

adoção pela população portuguesa [eixo 2]; e a sua vagarosa assimilação/aplicação pelo 

mercado de trabalho [eixo 3]. Influenciando distintivamente a relação do país com a 

educação formal, a compreensão deste fenómeno deverá ter presentes os impactos de 

cada um destes eixos.  

 

No eixo 1 - leis da escolaridade obrigatória em Portugal: na sua história ‘educativa’ 

de 98 anos, o país contou com 53 anos de uma escolaridade obrigatória de 4 anos; 

seguidos de 22 anos de 6 anos; 23 anos de 9 anos e 9 anos de 12 anos/ou 18 anos de 

idade. Esta morosidade deverá ser refletida no âmbito das suas implicações nas 

perceções e relações que indivíduos e sociedade foram tecendo sobre/com a educação 

formal.  

 Sobre o Eixo 2 - resistência e delonga na adoção da escolaridade obrigatória pela 

população portuguesa: através dos resultados suprarreferidos, que atestaram a parca 

participação dos menos escolarizados em atividades de educação formal, confirma-se 

que estamos perante uma modalidade que permanece fortemente associada à educação 

inicial e, por isso, condicionada pelas leis da escolaridade obrigatória.  

No terceiro eixo – mercado de trabalho enquanto “catalisador” do abandono escolar 

em Portugal: analisando o código de trabalho, verifica-se que a lei de entrada para o 

mercado de trabalho, [atualizada apenas 3 anos após a lei de 12 anos de escolaridade 

obrigatória (2009)], deixa em aberto um espaço para a decisão dos representantes legais 

sobre a ‘entrada precoce’ [anterior à conclusão da escolaridade obrigatória] no mercado 

de trabalho, e só protege o menor com menos de 16 anos, deixando de fora os restantes 

indivíduos abrangidos pela lei da escolaridade obrigatória de 2009 [nível secundário ou 

18 anos]:  

“o menor com idade inferior a 16 anos, não pode ser contratado para realizar 

uma atividade remunerada prestada com autonomia, exceto caso tenha 

concluído a escolaridade obrigatória, ou esteja matriculado e a frequentar o 

nível secundário de educação e se trate de trabalhos leves[...] O contrato 

celebrado por menor que não tenha completado 16 anos de idade, não tenha 

concluído a escolaridade obrigatória ou não esteja matriculado e a frequentar o 

nível secundário de educação só é válido mediante autorização escrita dos seus 

representantes legais.” (lei n.º 47/2012, de 29 de agosto). 
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A regulamentação das profissões também tem tido um papel relevante na relação 

dos adultos com a qualificação e com a educação formal. Atualmente, e obedecendo a 

diretrizes europeias, a Direção Geral do Emprego e das relações de trabalho, defende o 

seguinte:  

«... vigora o princípio da liberdade de escolha de profissão, constante no n.º 1 do 

artigo 47.º da Constituição da República Portuguesa, que estabelece que “todos 

têm o direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, salvas 

as restrições legais impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à sua própria 

capacidade.”. Para regulamentar uma profissão torna-se necessária a existência 

de razões objetivas que fundamentem a restrição de direitos, liberdades e 

garantias [...] Este regime visa assegurar a simplificação e a eliminação de 

barreiras injustificadas ao acesso e exercício de profissões e atividades 

profissionais» (Decreto-Lei n.º 37/2015, de 10 de março). 

 

Ora, num país em que a relação com a escolaridade persiste ancorada à educação 

inicial, a ‘liberdade’ de escolha de uma profissão, que não plasme a necessidade de 

percursos de qualificação/formação contínuos, poderá ter como efeito colateral a 

desafeição dos adultos da educação formal.  

Os resultados do IEFA 2016, sobretudo no que concerne ao aumento dos níveis de 

participação em ALV proporcionados pela educação não formal [em que se identificou 

o papel relevante do contexto profissional no envolvimento dos adultos nestas 

modalidades de aprendizagem], obriga à reflexão sobre a importância e o papel destes 

contextos, enquanto motores de aprendizagem(s), através da atribuição de valor e 

significado à educação formal como via de mobilidade(s) e oportunidades de melhoria 

objetiva de condições de trabalho e de vida.  

Numa sociedade cujo mercado se parece projetar e concretizar pela subqualificação, 

as perceções dos indivíduos sobre a educação [ainda que, alimentadas pela sua vertente 

instrumental] poderão convergir num sentimento de inutilidade e de investimento sem 

retorno.  

Detendo-nos sobre a distribuição etária dos grupos de adultos pouco escolarizados, 

apesar de confirmarmos alguns dos resultados suprarreferidos, de que são os mais 

velhos aqueles que menos se envolvem em processos de educação e formação, 

comprovámos a presença transversal do grupo que ‘não retomou a educação formal’ 

em todos os escalões etários, incluindo os mais jovens: são praticamente 29% dos 
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indivíduos entre os 25-34 anos, aproximando-se dos 50% para os que têm entre 45-54 

anos. A partir dos 50 anos, o não retorno corresponde à maioria, abrangendo 70% 

daqueles que têm entre 65-69 anos. Podemos ser tentados a justificar esta maior 

concentração dos pouco escolarizados pelos mais velhos, apenas como um resultado 

expectável das políticas educativas do país [educação inicial/obrigatória]. Todavia, ela 

não pode deixar de ser entendida como sinal da ineficácia das políticas de educação e 

formação de adultos na captação destes indivíduos, que apesar de, poderem ter 

concluído a escolaridade considerada obrigatória no período referente à educação 

inicial, não investiram, enquanto adultos, na melhoria contínua da sua escolaridade, 

ficando fora de um dos pilaresviii da educação ao longo da vida. 

 

Figura V – Situação face à escolaridade segundo o grupo etário 

Fonte: INE, Inquérito à Educação e Formação de Adultos, 2016. Cálculos próprios 

 

Comparando a composição etária dos dois grupos, encontramos plasmada a 

desigualdade geracional educativa: ambos são, maioritariamente, constituídos por 

adultos mais velhos. No grupo dos que ‘não retomaram’ 33% têm idades entre os 18-

44 anos versus 67% entre os 45-69 anos; nos que ‘retomaram’, apesar de ligeiras 

diferenças [maior concentração de mais jovens (6 pp) e menor concentração de mais 

velhos (7 pp)], observamos um perfil semelhante, com 39% dos indivíduos com idades 

entre os 18-44 anos e 60% entre os 45-69 anos. 
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Figura VI – Distribuição etária por situação face à escolaridade   

Fonte: INE, Inquérito à Educação e Formação de Adultos, 2016. Cálculos próprios 

 

Não obstante, nesta comparação também foi interessante verificar o destaque dos 

que ‘não retomaram’, face aos restantes, entre os indivíduos de 25-34 anos; e o facto 

de, entre os 35-54 anos, se concentrarem 46% dos adultos que ‘retomaram’.  Perante 

estes resultados, reveste-se de pertinência a reflexão sobre a importância do mercado 

de trabalho e das políticas de desemprego nas medidas adotadas para o envolvimento 

da população adulta em atividades de educação formal. Esta reflexão encontra eco em 

algumas das linhas teóricas que têm surgido em torno da educação e formação de 

adultos, que defendem que o seu alvo têm sido apenas adultos ativos, com um foco 

muito direcionado para o mercado de trabalho, refletindo uma visão meramente 

economicista da aprendizagem ao longo da vida (Cavaco, 2013), deixando os adultos 

mais velhos “fora” de percursos de educação e formação.  
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Analisando a relação entre a situação face à escolaridade e o sexo, observámos que, 

apesar de sobressaírem os homens (aproximadamente 50%) naqueles que ficam de fora 

da educação formal, a percentagem de mulheres também é bastante expressiva (41%).  

 

Tabela II – Situação face à escolaridade segundo o sexo  

(% em linha e coluna) 

    

Secundário 

(ou mais) 

Adultos até ao 9 º 

ano que Não 

retomaram  EFA 

Adultos até ao 9 º 

ano que 

retomaram  EFA 

Total 

Sexo  Masculino 

% em linha 41,3 45,3 13,5 100,0 

% em coluna 43,6 51,5 51,6 48,0 

Sexo Feminino 

% em linha 49,1 39,2 11,6 100,0 

% em coluna 56,4 48,5 48,4 52,0 

Total 

% em linha 45,3 42,1 12,5 100,0 

% em coluna 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: INE, Inquérito à Educação e Formação de Adultos, 2016. Cálculos próprios. 

 

Ante a comparação da distribuição dos grupos de APE pelo ‘sexo’, identificou-

se um perfil pouco diferenciado. Porém, comparando os três grupos, verifica-se uma 

concentração ligeiramente superior de indivíduos do sexo masculino entre os pouco 

escolarizados, que contrasta com a presença maioritária do sexo feminino entre os 

adultos que têm o nível secundário ou mais. 

Através do local de residência e do grau de urbanização, e comparando ambos os 

grupos, verificámos que o peso dos ‘que não retomaram’ é maior na Região Norte, 

Algarve e Ilhas, ao passo que, os que retomaram têm maior expressão no Centro, na 

Área Metropolitana de Lisboa e no Alentejo.  
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Tabela III – Situação face à escolaridade segundo a região  

(% em linha e coluna) 

    

Secundário 

(ou mais) 

Adultos até ao 9 º 

ano que Não 

retomaram  EFA 

Adultos até ao 9 º 

ano que 

retomaram  EFA 

Total 

Norte 

% em linha 40,7 47,4 
11,9 100,0 

% em coluna  32,1 40,2 
34,0 35,8 

Centro 

% em linha 44,6 41,6 
13,8 100,0 

% em coluna  21,2 21,3 
23,7 21,5 

Área 

Metropolitana 
de Lisboa 

% em linha 54,8 33,1 
12,0 100,0 

% em coluna  32,3 21,0 
25,6 26,7 

Alentejo 

% em linha 43,3 42,0 
14,7 100,0 

% em coluna  6,4 6,7 
7,9 6,7 

Algarve 

% em linha 42,4 45,9 
11,7 100,0 

% em coluna  3,9 4,6 
3,9 4,2 

R. A. Açores 

% em linha 33,1 53,5 
13,3 100,0 

% em coluna  1,8 3,2 
2,6 2,5 

R. A. 
Madeira 

% em linha 39,3 50,0 
10,7 100,0 

% em coluna  2,2 3,1 
2,2 2,6 

Total 

% em linha 45,3 42,1 
12,5 100,0 

% em coluna  
100,0 

100,0 
100,0 100,0 

Fonte: INE, Inquérito à Educação e Formação de Adultos, 2016. Cálculos próprios. 

 

Todavia, quando nos focámos no peso do segmento em análise dentro de cada região, 

o que observámos foi a sua transversalidade geográfica. Em todas as regiões do país, 

pelo menos 30 % dos inquiridos são adultos pouco escolarizados que não retomaram a 

educação formal, destacando-se então o Norte, o Algarve e as Ilhas com valores a 

rondar os 50 %. 
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Tabela IV –  Situação face à escolaridade segundo o grau de urbanização 

(% em linha e coluna) 

 

  Secundário 

(ou mais) 

Adultos até ao 9 º 

ano que Não 

retomaram  EFA 

Adultos até ao 

9 º ano que 

retomaram  

EFA 

Total 

Zona 

densamente 

povoada 

% em linha 51,7 36,7 11,6 100,0 

% em coluna 54,6 41,8 44,5 47,9 

Zona 

medianamente 
povoada 

% em linha 44,5 43,3 12,2 100,0 

% em coluna 31,2 32,8 31,1 31,9 

Zona pouco 

povoada 

% em linha 31,8 53,1 15,2 100,0 

% em coluna 14,2 25,5 24,5 20,2 

Total 

% em linha 45,3 42,1 12,5 100,0 

% em coluna 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: INE, Inquérito à Educação e Formação de Adultos, 2016. Cálculos próprios. 

 

Atendendo ao grau de urbanização observámos que, apesar do segmento em análise 

se encontrar distribuído transversalmente por todos os graus de urbanização, está 

maioritariamente concentrado nas zonas pouco povoadas [53,1 %]. Quando 

comparados os grupos de APE na forma como se distribuem por esta variável, 

verificámos que os perfis se aproximam em todos os graus de urbanização, apesar de 

se destacarem, positivamente, os ‘que retomaram’ [cerca de 4 pp] nas zonas densamente 

povoadas.  

A distribuição geográfica deste grupo plasma as dinâmicas das políticas e os 

impactos das ofertas nas relações de proximidade de educação e formação de adultos 

em Portugal. Apesar da sua transversalidade, são visíveis as zonas de maior fragilidade 

nacional no que concerne à relação dos adultos com a educação formal. 

Na condição perante o trabalho a maior diferença entre os dois grupos registou-se, 

sobretudo, nos ‘outros inativos’ [aproximadamente 8 pp].  
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Tabela V – Situação face à escolaridade segundo a condição perante o trabalho 

(% em linha e coluna) 

 

  Secundário 

(ou mais) 

Adultos até ao 9 º 

ano que Não 

retomaram  EFA 

Adultos até ao 

9 º ano que 

retomaram  

EFA 

Total 

Empregado 

% em linha 52,2 37,3 10,5 100,0 

% em coluna 72,5 55,7 52,9 62,9 

Desempregado 

% em linha 38,1 49,1 12,8 100,0 

% em coluna 10,3 14,3 12,6 12,3 

Aluno, 

estudante 

% em linha 74,1 1,7 24,2 100,0 

% em coluna 10,5 0,3 12,4 6,4 

Outros 

inativos 

% em linha 16,6 68,3 15,1 100,0 

% em coluna 6,7 29,7 22,1 18,3 

Total 

% em linha 45,3 42,1 12,5 100,0 

% em coluna 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: INE, Inquérito à Educação e Formação de Adultos, 2016. Cálculos próprios. 

 

Todavia, olhando para a forma como cada grupo se distribui pela condição 

perante o trabalho atesta-se, novamente, a transversalidade do grupo ‘fora EFA’.  

A mesma conclusão foi encontrada na análise da condição perante o trabalho 

por grupos de APE. Verificou-se, uma vez mais, a transversalidade dos que ‘não 

retomaram’ em todas as condições [exceto, como seria expectável, nos 

alunos/estudantes, pelas razões já avançadas na metodologia]. Não obstante, a maioria 

destes adultos foi encontrada na condição de ‘outros inativos’ [68,3%], e 

‘desempregados’ [49%].  

Estes resultados impelem-nos a uma reflexão alinhada com algumas das 

conclusões anteriores, no que concerne às dificuldades na captação dos adultos mais 

velhos e que se encontram fora do mercado de trabalho, para atividades de educação e 

formação. Contudo, ante um segmento que corresponde a cerca de 40 % dos 

‘empregados’, não podemos deixar refletir sobre o impacto da relação do mercado de 

trabalho com a qualificação, na compreensão deste fenómeno.  
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Tendo atinentes os ‘grupos profissionais’, e apesar da sua transversalidade e da sua 

preeminência relativamente aos outros APE, o peso dos que não retomaram a educação 

formal evidencia-se, mormente, nos grupos menos qualificados. Constituem a maioria 

do grupo dos ‘agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da 

floresta’ [77,7%], dos ‘trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices’ 

[66,7%], dos ‘trabalhadores não qualificados’ [63,4%] e dos ‘operadores de instalações 

de máquinas e trabalhadores da montagem’ [63,3%].  

 

Tabela VI – Situação face à escolaridade segundo o grupo profissional 

 (% em linha e coluna) 

  Secundário 

(ou mais) 

Adultos até ao 

9 º ano que Não 

retomaram  EFA 

Adultos até ao 

9 º ano que 

retomaram  

EFA 

Total 

Profissões das Forças Armadas 
% em linha 84,9 13,2 1,9 100,0 

% em coluna 1,0 0,2 0,1 0,6 

Representantes do poder 
legislativo e de órgãos executivos, 

dirigentes, directores e gestores 

executivos 

% em linha 59,6 31,8 8,6 100,0 

% em coluna 7,6 5,7 5,4 6,6 

Especialistas das actividades 

intelectuais e científicas 

% em linha 98,6 1,2 0,3 100,0 

% em coluna 32,8 0,5 0,4 17,4 

Técnicos e profissões de nível 

intermédio 

% em linha 75,3 18,3 6,4 100,0 

% em coluna 18,8 6,4 7,9 13,0 

Pessoal administrativo 
% em linha 70,7 21,4 7,8 100,0 

% em coluna 10,7 4,5 5,9 7,9 

Trabalhadores dos serviços 
pessoais, de protecção e segurança 

e vendedores 

% em linha 43,9 41,8 14,3 100,0 

% em coluna 16,1 21,5 26,1 19,2 

Agricultores e trabalhadores 

qualificados da agricultura, da 
pesca e da floresta 

% em linha 10,3 77,7 12,0 100,0 

% em coluna 0,5 5,4 3,0 2,6 

Trabalhadores qualificados da 

indústria, construção e artífices 

% em linha 21,4 63,7 14,9 100,0 

% em coluna 5,9 24,3 20,2 14,3 

Operadores de instalações e 

máquinas e trabalhadores da 

montagem 

% em linha 19,6 63,3 17,1 100,0 

% em coluna 3,3 14,9 14,3 8,8 

Trabalhadores não qualificados 
% em linha 18,4 63,4 18,2 100,0 

% em coluna 3,4 16,5 16,8 9,7 

Total 
% em linha 52,2 37,3 10,5 100,0 

% em coluna 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: INE, Inquérito à Educação e Formação de Adultos, 2016. Cálculos próprios. 
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Por curiosidade e atendendo às especificidades do tecido organizacional do país 

[micro e média empresas], destacamos os resultados encontrados no grupo dos 

‘representantes do poder legislativo e órgãos executivos...’ [31,8%]. 

Olhando para a forma como cada grupo se distribui pelos grupos profissionais, o 

grupo ‘Fora EFA’ destaca-se nos trabalhadores qualificados da indústria (4 pp) e nos 

agricultores (aproximadamente 3 pp). 

Interessará refletir sobre os aspetos relacionados com a forma como cada setor de 

atividade se tem posicionado relativamente à formação e à ‘especialização’ dos seus 

trabalhadores, e aos seus impactos no envolvimento dos indivíduos em atividades de 

educação e aprendizagem.  

Com o desiderato de deixar em aberto mais um espaço de reflexão em torno deste 

fenómeno, considerámos pertinente alargar a análise, apresentando alguns resultados 

da relação destes ‘adultos” com outras práticas que poderão conduzir a outras 

aprendizagens, aqui ilustradas pelos hábitos de leitura de livros e pela participação em 

atividades culturais e cívicas. 

Em conclusões susoditas, foi avançada a existência de uma relação entre a 

escolaridade e outras formas de aprender, e com outras competências (p.ex.  literacia, 

Ávila, 2008). Neste pequeno ‘desvio’ à caraterização sociodemográfica, quisemos 

atestar a presença desta relação neste segmento, e descobrir o tipo de relação que existe 

entre estes e a(s) aprendizagem(s) que extrapolam a educação formal. Nestas 

aprendizagens incluímos apenas as ‘informais’, como a leitura de livros, a participação 

em atividades culturais; grupos ou associações recreativas; voluntariado e partidos 

políticos ou sindicatos. A escolha sobre estas formas informais de aprender que, 

atualmente, surgem associadas a outras competências, e a outros contextos, pretendeu 

extravasar a visão instrumental da aprendizagem/educação, incidindo na sua premissa 

de desenvolvimento individual. 

Assente na relevância concedida à leitura de livros, enquanto via de aprendizagem, 

foi possível verificar que a maioria [cerca de 80 %] dos adultos do segmento em análise 

a referir não lê livros como atividade de lazer. Relativamente às restantes formas de 

aprendizagem, e comparando internamente cada um dos grupos de adultos pouco 

escolarizados, observámos que, apesar de um ligeiro destaque positivo no grupo que 

retomou a educação formal, não existem diferenças significativas entre os perfis, sendo 

o envolvimento com outras formas de aprender [informais] praticamente inexistente em 

ambos os grupos. 
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Considerando a distribuição da participação em práticas culturais e cívicas pelos 

grupos APE, observou-se ainda que a maioria dos adultos pouco escolarizados que não 

retomaram a educação formal não se envolveu em práticas culturais [cerca de 60 % ] e 

cerca de 44 % não participou em atividades cívicas , o que limita as oportunidades de 

‘aprendizagem’ alargadas a outros contextos. 

 

Concluindo 

A ideia de que, em torno dos adultos pouco escolarizados, possa existir uma 

amálgama de idiossincrasias, fez emergir a necessidade de uma maior acuidade na 

análise do fenómeno que compreende os adultos pouco escolarizados que não 

retomaram a educação formal. Com o objetivo de clarificar o objeto e elucidar esta 

etapa da investigação, recolheram-se contributos diversos, na sua génese e 

metodologias, abrangendo parte da multiplicidade de olhares que têm surgido à volta 

dos pouco escolarizados, na Europa e em Portugal, mesmo antes de dar lugar à análise 

do segmento dos que ‘não retomaram a educação formal’.  

Apesar da relevância de todos os resultados aqui apurados em torno dos adultos 

pouco escolarizados, que não poderemos retomar nesta conclusão, o mais importante 

foi perceber que o grupo ‘dos que não retomaram a educação formal’ é um grupo 

socialmente heterogéneo, atravessando diferentes profissões, distribuindo-se por 

diferentes grupos etários e por várias zonas do país. Constatarmos que não estamos 

perante uma ‘bolha’ residual ou socialmente circunscrita, e que, embora com diferentes 

incidências, se trata de um grupo presente de forma transversal na sociedade 

portuguesa, justifica a construção de uma tipologia que distinga diferentes perfis deste 

segmento da população, para uma compreensão aprofundada do fenómeno, captando a 

sua complexidade. 

 

i IEFA, inquérito europeu (Eurostat) que conta com três edições: 2007/2011/2016; em Portugal é da 

responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística. 

 
ii ISCED 2011/ISCED 2 = Low education, levels 0-2. 

 
iii PRVCC; Cursos EFA; Formação Modelar Certificada; Vias de conclusão do ensino Secundário 
iv Princípios orientadores: ritmo/interesses/motivações e saberes prévios dos aprendentes ativos, apoiados 

na construção do seu próprio conhecimento, enquanto se constroem como cidadãos. 

 
v European Centre for the Development of Vocational Training. 
 

 

Notas 



 “Ficar de fora das [novas] oportunidades: um retrato da população pouco escolarizada à margem dos processos de 
educação formal” 

31 
 

 
vi O nível 3 do Quadro Europeu de Qualificações corresponde ao Ensino secundário vocacionado para 

prosseguimento de estudos de nível superior. 

 
vii Lei de escolaridade obrigatória Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto. 

 
viii A relevância do nível de escolaridade na ALV/ELV surge atestada/presente em diversos estudos [Ávila, 

Benavente, et al, 1996; Ávila, 2008; Costa, et al, 2002] e relatórios [IEFA/Edulog/Eurydice/CEDFOP/ 

ENL/IALS/PIACC]. 

 

Por decisão pessoal, as autoras do texto escrevem segundo o novo acordo ortográfico 
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