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Ao Zé Maria
Ao Duarte

Se não é fúria a razão
Se toda a gente quiser
Um dia hás-de aprender
Haja o que houver.
Zeca Afonso
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Introdução
“A realidade, qualquer que seja o modo como é concebida, é considerada pela teoria crítica como um campo de possibilidades e a tarefa da teoria consiste precisamente em definir e avaliar a natureza e o âmbito das
alternativas ao que está empiricamente dado.”
Boaventura de Sousa Santos (2000):.23

O advento da importância das tecnologias da informação e comunicação, desde os finais dos anos 70, confronta a educação com novos desafios e inquietantes interrogações. Fins e processos da educação apresentam novas peças
em jogo. Questionam-se, por um lado, as emergentes funções a atribuir à educação numa sociedade cujos contornos surgiam dia a dia, mais indefinidos; por
outro, numa sociedade onde a informação aparece como vector dominante, os
conteúdos e modos de educação são igualmente questionados. O quê e como
educar, qual o papel da escola neste novo contexto, qual a função dos novos
meios de informação no próprio processo educativo, por que trilhos de vida e
da educação passa a sociedade da informação.

O desenrolar dos últimos vinte anos veio precisamente evidenciar algumas das
funções da educação na relação com o emprego e a exclusão social – pelo
menos durante o largo período de transição do desenvolvimento da regulação
entre produção e formas de reprodução social.

O tipo de educação para a vida activa transmitida pela família deslocou-se
agora completamente para a esfera da escola deixando, na sua ausência, as
crianças e jovens, oriundos das famílias não letradas, sem qualquer hipótese
de saída, a curto prazo. Mesmo as competências de leitura e escrita que poderiam parecer minimizadas na era do audiovisual se vêm revelar com uma pertinência inigualável na pesquisa da informação necessária aos quotidianos profissionais e mesmo de cidadania.
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No entanto, a escola continua a negar o acesso às novas e às antigas aprendizagens a largas camadas da população, aquelas que se apresentam com menos recursos económicos e educativos. As taxas de insucesso e abandono escolar continuam a ser significativas à escala mundial, tornando, o nosso secular
atraso escolar, a situação mais gravosa no caso português. Todos os anos assistimos a percentagens elevadas de jovens que abandonam a escola sem a
escolaridade básica, utensílio fundamental para acesso ao mercado – efectivo
ou potencial – de trabalho quer por falta do passaporte de escolaridade obrigatória, quer por não possuírem as capacidades que, para a generalidade dos
grupos sociais mais desfavorecidos, só a escola poderia fornecer.

Igualmente, em cada ano lectivo se assiste à produção de novas camadas de
alunos que não aprende a ler nos dois primeiros anos de escolaridade, nem
sequer durante a escolaridade primária. Não nos referimos às crianças portadoras de deficiência e nem só às que provêm de grupos tradicionais de pobreza. Verificamos que se trata de crianças que desenvolvem as competência sociais da sua idade, revelando apenas dificuldades de aprendizagem nas tarefas
que a escola lhes oferece. Procuramos, neste trabalho, saber as razões que
impedem estas crianças, de aprender a ler na escola, tendo como hipótese de
partida a inadequação da oferta educativa aos destinatários.

Assim, num primeiro tempo, faremos uma incursão no saber produzido sobre a
educação e a exclusão social nas suas perspectivas sociológicas e antropológicas procurando em modelos escolares e não escolares as respostas pedagógicas fundamentadas.

Uma leitura mais específica dos processos de aprendizagem da leitura e escrita permitir-nos-á elucidar esse saber no campo da alfabetização de crianças,
evidenciando o que a teoria revela hoje, como se aprende e como se dificulta a
aprendizagem da leitura.
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Neste trabalho, procuramos compreender como se processa o ensino à entrada para escola – centrando o estudo sobretudo no 1º ciclo – e quais as dificuldades com que se debatem as crianças na aprendizagem da leitura, durante
estes anos de escolaridade.

Para tal, seguimos uma coorte constituída por todas as crianças que entraram
para o 1º ciclo, em 1993, em todas as escolas dum Concelho da Região Centro, procurando, através da intervenção possível a nível local, criar-lhes condições facilitadoras de aprendizagem, tendo como hipótese que o próprio sistema era gerador de dificuldades que não poderíamos ultrapassar. Seriam essas dificuldades que nos interessaria identificar.

Inseridos num contexto que nos permitiu um percurso etnográfico, munimo-nos,
por um lado de metodologias e dispositivos de investigação-acção a partir dos
quais seria possível estudar práticas, discursos e representações de alunos,
professores, pais e outros elementos da comunidade; por outro lado, criámos
instrumentos de pilotagem quantitativa de modo a identificar a situação de partida das crianças da coorte em relação à leitura e à escrita, assim como a possibilidade de avaliar as competências conseguidas no final do 1º ano de escolaridade e, sobretudo, no 4º ano, à entrada para o 2º ciclo.

Interessando-nos conhecer o impacto do efeito das aprendizagens do 1º ciclo
na continuação do Ensino Básico, continuámos a seguir os resultados escolares durante os 9 anos de escolaridade, daquelas que continuaram a frequentar
escolas do Concelho.

O resultado destes estudos, permitir-nos-á identificar as causas das dificuldades de aprendizagem verificadas, apontando o que seria necessário mudar
para que a escola se adeqúe aos seus destinatários.
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Organização do trabalho
Para quê manter sistemas educativos, longos e caros, se não garantem o bem-estar material e social?
António Candeias, 2003

Reproduzimos esta questão provocatória de Candeias (2003) porque sintetiza
claramente as nossas preocupações ao lançarmo-nos neste trabalho.

Procurando trazer um contributo para a construção duma resposta a esta pergunta fundamental, tivemos que percorrer longos caminhos, desde a construção do saber universal que lhe constrói trilhos de elucidação até à reflexão orientada sobre a experiência dos vários actores e instituições que participam no
campo educativo.

Como em qualquer investigação, na 1ª Parte e para entender as componentes
em jogo na questão que colocamos e cuidar do desvio das nossas representações sociais penetrámos no conhecimento que, sobretudo ao longo das últimas
décadas se foi construindo e nos construiu de modo a, na 2ª Parte direccionar
a nossa pesquisa ou melhor, a não a afastar dos objectivos que nos propomos,
procurando, na 3ª Parte sintetizar conclusões aventando recomendações que
ao longo destes 10 anos de trabalho foram emergindo, procurando, deste modo, construir uma resposta ao mandato que nos propúnhamos de delinear a
nossa intervenção cidadã, pedagógica e política de forma fundamentada no
conhecimento científico que conseguimos percorrer.
Na 1ª Parte, começámos – no Capítulo 1 – por analisar os grandes desafios
que hoje se colocam à educação e aos sistemas educativos de acordo com as
grandes transformações que desabrocham e se avizinham numa sociedade
que se diz da informação, do conhecimento, da aprendizagem.
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No Capítulo 2 buscámos nas teorias produzidas no século passado o que os
autores diziam do papel que a escola desempenhava na sociedade, das funções que cumpria e dizia cumprir procurando compreender a razão por que a
escola exclui alguns ao mesmo tempo que proclama a educação para todos.
Procurámos então alternativas à compreensão na teoria produzida em Portugal
sobre o que se designou chamar de insucesso escolar entendendo o papel
centralizador de um Estado hegemónico.

Olhamos então para dentro da escola actual, no Capítulo 3, nas suas funções
de aprendizagem culminando por sair dela ao entender a função das famílias
nesta dinâmicas. Questionamos então a escola sobre o modo como se aprende, e mais especificamente, como inicia a aprendizagem da leitura e da escrita,
relacionando as competências de literacia com o insucesso escolar, debruçando-nos então sobre a complexidade (linguística e cultural) do acto de ler e as
expectativas que se depositaria nas actividades de iniciação no 1º ciclo e educação pré-escolar, partindo das perspectivas psicodinâmicas da aprendizagem.

Numa 2ª parte, munidos dos fundamentos teóricos apresentados propomo-nos
Olhar as Crianças, a Escola, a Sociedade, procurando conhecer, no nosso país, como aprendem – ou sofrem – as nossas crianças, como se organiza a escola ou a comunidade para cumprir as funções educativas que lhes são atribuídas, que mudanças se processam na sociedade desde os séculos passados
aos futuros.

Assim, precisamos no Capítulo 4 os nossos objectivos e como organizamos os
trabalhos investigativos para elucidar as dúvidas colocadas. Que caminhos nos
propomos percorrer, que realidades vamos estudar, como vamos “através do
micro conhecer o macro e do macro entender o micro” (Bernstein, 1990).

No Capítulo 5 apresentamos os dados recolhidos na pilotagem quantitativa que
desenvolvemos durante a investigação-acção e etnográfica – Capítulo 6 – que
durante 10 anos observamos e actuámos numa coorte constituída por todas as
crianças que em 1993 entraram no 1º ciclo num concelho e aí permaneceram
durante os 9 anos de escolaridade obrigatória.
16

Por fim, na 3ª parte, retiraremos as conclusões assim como as recomendações
emergentes do trabalho realizado com as respectivas reflexões portadoras de
novas propostas de investigações e intervenções no campo educativo.
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“(...) o pensamento crítico, para ser eficaz, tem de assumir uma posição paradigmática: partir de uma crítica radical do paradigma dominante, tanto dos seus modelos
regulatórios como dos seus modelos emancipatórios, para, com base nela e com recurso à imaginação utópica, desenhar os primeiros traços de horizontes emancipatórios novos em que eventualmente se anuncia o paradigma emergente”.
Boaventura Sousa Santos, 2000: 16

1ª Parte
A Sociedade, a Educação, a Escola
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Capítulo 1
Educação e sociedade

1. Os novos paradigmas na relação sociedade e educação
Nas sociedades actuais, marcadas pela globalização da produção e das respectivas formas de regulação, a educação tem vindo a ser considerada e questionada como capaz de resolver ou de contribuir fortemente para atenuar grandes problemas actuais que vão desde a tradicionalmente considerada exclusão
social, ao desemprego estrutural, até aos entraves aos avanços na produtividade que o desenvolvimento tecnológico exige.

As formas de produção registaram, nas últimas décadas, nos países industrializados, características que desafiam os quadros teóricos explicativos decorrentes da compreensão que as Ciências de Educação – mais precisamente a Sociologia da Educação – trouxeram à relação entre a educação e as condições
sociais da sua produção. Entendemos assim a obrigatoriedade de qualquer
trabalho que hoje se apresente no quadro das Ciências de Educação se situar
– e como de matéria nova se trata, investigar – nas encruzilhadas do evoluir
social, no seu papel, na sua função, na sua pertinência. Como vivemos com
quadros teóricos construídos num outro tempo em que o fordismo dominava as
construções da relação escola/sociedade, teremos agora que definir de que
nova sociedade falamos e que implicações e alterações se colocam, que eventuais novos quadros teóricos de referência terão que emergir (Santos, B.S.,
2000).
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A Nova Revolução Científica e Tecnológica

Em 1985 Guy le Boterf, num documento da UNESCO, anuncia os vectores de
transformação da sociedade e analisa-os numa perspectiva de educação permanente. Nesse documento sintetiza as grandes linhas do que chama a “Nova
Revolução Científica e Tecnológica” (idem: 5). Caracteriza-a pelo aparecimento e desenvolvimento de novos materiais, a utilização nova das energias, a biotecnologia e a micro-electrónica. O que parece mais significativo não é apenas
o aparecimento de novas componentes que se vão acrescentar à sociedade
económica ou proceder a transformações parciais, mas, sobretudo, as alterações que se irão produzir no mundo do trabalho. Os modelos tayloristas e fordianos serão preteridos devido à nova organização do trabalho possibilitada
pela emergência das novas tecnologias. A telemática, a burótica e sobretudo a
robótica permitirão uma maior autonomia na produção, mais capacidade e possibilidade de iniciativa, de comunicação de desenvolvimento das potencialidades humanas (Le Boterf, 1985). A inteligência do ser humano passará a ter
maior mobilização, em detrimento do trabalho alienado, dos gestos repetitivos,
da produção impessoalizada. Neste novo contexto, o perfil de competências do
trabalhador – do nível mais baixo da estrutura social – já nada terá a ver com
as cadeias de montagem de movimentos monótonos hoje facilmente substituídas pela robótica, nem sequer com a capacidade de adivinhar e obedecer a
ordens de conceptores. Ter-se-á percebido que, o aproveitamento da inteligência de cada um, seria mais rentável nos processos produtivos e que a utilização
de novas tecnologias já não pode ser dispensada, nem na aldeia situada nas
zonas periféricas mais profundas1, se se quiserem criar condições de viabilidade ecológica, global.

Saber utilizar a informação fundamental, ser capaz de se adaptar rapidamente
às novas tarefas a que obrigam as novas unidades que se querem facilmente
reconvertíveis, conseguir resolver problemas no todo e nas partes do processo
produtivo, de forma inteligente e rentável, parecem constituir competências bá-

1

Ver o programa de desenvolvimento tecnológico do Leader (União Europeia) para as zonas rurais.

24

sicas imprescindíveis, hoje, no acesso ao mundo do trabalho, qualquer que
seja o contexto ou o sector da actividade requerida.

Se os processos históricos geram sempre novas contradições, se algo parece
ter acontecido de contra hegemónico na chamada Nova Revolução Científica e
Tecnológica – que já vai perdendo o carácter de novidade – parece ser a diminuição do afastamento entre o trabalho manual e o intelectual ou, melhor ainda,
entre os que desempenham as funções de concepção e controle e os que apenas executam2. Conceber, controlar e executar, estarão agora inerentes a
grande parte das tarefas decorrentes dos novos processos produtivos. O preço
das situações de desemprego e exclusão hoje sofridos, parecem ter como reverso, eventualmente portador de emancipação, a diminuição da relação alienada entre o trabalhador e a produção. Cumpre, então, questionar que prenúncios de mudança aí se começarão a fazer sentir.

Neste sentido, Le Boterf remete para a necessidade de qualificação de quadros
e de operários, passando pelo reconhecimento do saber efectivo dos trabalhadores e avançando na reconversão. Tal como a formação inicial terá forçosamente que se organizar em termos de formação específica mas sobretudo de
competências alargadas que permitam a mudança, a fácil reconversão, a sociedade que se avizinha carrega, a vários níveis, a marca da incerteza e a educação será então portadora desta marca.

A Sociedade do Conhecimento e da Aprendizagem

Quinze anos depois de Le Boterf, Tedesco (2000) tem possibilidade de ir mais
longe. A crise da educação não se refere agora ao incumprimento dos objectivos que lhes estarão consignados. A crítica não parte do interior do campo
educativo mas é toda a sociedade que a coloca em causa, precisamente por-

2

Referimo-nos ao trabalho alienado das linhas de montagem, habitualmente caricaturado por Charlot nos
Tempos Modernos e não a qualquer trabalho de tipo manual, concordando com Benavente, A & al (1987)
pp. 130-136 ao repudiar a ideia tradicional de que no trabalho manual o cérebro estaria ausente.
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que não se sabe em que sentido se deve considerar a sua orientação, que papel desempenhará no mundo de hoje e de amanhã.

A revolução que vivemos não é de nível conjuntural, não se pode restringir à
difusão da micro-electrónica ou de outro aspecto das novas tecnologias mas
afecta a sociedade – tal como aconteceu, ao longo da História – ao nível do
modo de produção, das tecnologias da informação e da democracia política
(idem: 20). Seguindo ou não a perspectiva marxista da dialéctica histórica, indubitavelmente assistimos à rápida transformação das tecnologias que aceleram a globalização vindo revolucionar a produção e o consumo, passando da
produção com vista a um consumo de massas para um sistema de produção
tendo em vista um consumo diversificado, adaptado aos diferentes clientes. A
necessidade de produzir em termos de fabrico flexível obrigará a uma organização diferente da produção que passa por “noções de polivalência, equipas
pluriobjectivas, projectos de multiprodutos, em que é valorizada a capacidade
do pessoal para trabalhar em equipa, e para se adaptar a condições e exigência de mudança” (Ibidem: 20). Este tipo de organização desloca o nível de concepção centrada na elite e passa-a para o nível dos próprios produtores. Não
se trata, no entanto, de voltarmos de novo ao artesanato, nos moldes em que o
conhecemos, uma vez que as novas tecnologias imprimem aos produtos e à
sua distribuição, níveis de elaboração que passam mais pela inteligência do
que pela arte, inseridos em contextos cuja vertente dominante é determinada
pela globalização e não pela localização. No entanto, a título de nota, poderemos pensar que a valorização do mundo rural poderá passar por estas perspectivas, à partida eventualmente contra hegemónicas, interrogando o que a
constante da competitividade poderá perverter o que hoje é encarado como
desenvolvimento local. (Vachon, 1993)

Apenas esta mudança bastaria para colocar a escola numa situação de grandes incertezas. O modo como se trabalha na escola, como a escola se organiza para ensinar, permitirá formar um cidadão capaz de viver e sobreviver numa
sociedade com esta organização? Questões como sistema educativo, desenvolvimento do currículo escolar, processos de aprendizagem alternativos, educação para os valores, ou mesmo insucesso e abandono escolar, indisciplina,
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marginalidade juvenil terão agora que ser rediscutidos de acordo com os novos
contextos de vida que se desenham.

As tecnologias da informação vêm aumentar o carácter revolucionário da mudança, avançando rapidamente da “revolução da micro-electrónica” que referimos, para a “sociedade do conhecimento” passando pela “sociedade de informação” e pela “sociedade da aprendizagem” (Lindley, 2000:34). Dominando
toda a sociedade, a informação e até “a economia estará baseada no conhecimento ou conduzida pelo conhecimento”. A informação refere-se, domina agora
toda a sociedade desde o mundo empresarial aos quotidianos domésticos. A
anti-massificação, a perspectiva de diferenciação obrigam a contínuas opções
só possíveis pelo acesso permanente à informação. A autonomia carrega ainda
o cidadão de responsabilidades que tornarão a procura de respostas uma nova
forma de opressão para aqueles que não lhe dominarem os caminhos.

Em todos os escalões da esfera social a aprendizagem permanente segue paralelamente com o acesso ao conhecimento. A necessidade de mudança nas
unidades industriais e de serviços assentes na flexibilidade a que a concorrência as obrigará impele os trabalhadores, agora mais autónomos e conceptores,
à reciclagem, à reconversão, à aprendizagem permanentes. Desenvolver-se-ão
e sobreviverão as empresas que se consigam organizar para tal e, sobretudo,
se dotar de trabalhadores que saibam dominar o conhecimento a dois níveis:
na capacidade e organização de vida que permita uma aprendizagem contínua
e num acesso permanente ao saber necessário e à auto-visão capaz de antever o que será necessário a médio e longo prazo. Que formação de base permitirá obter estas competências que, para além de necessárias ao acesso ao
mercado de trabalho, acabarão dominando toda a vida social, tornando-se necessárias ao próprio acesso à cidadania como aconteceu, há um século atrás,
com o processo de alfabetização?
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Novas alternativas educativas: Os 6 cenários da OCDE

Antecipando o debate, a OCDE/CERI (Istance, 2003) avança já com seis cenários possíveis para as escolas, discutindo cada um deles em termos: a) governo, b) direcção e gestão e c) redes.
Num primeiro grupo – a que chama Exploração do status quo inclui dois cenários possíveis: um, marcado pela “manutenção de sistemas escolares burocráticos”; outro pelo “êxodo dos professores” a que chama “o cenário da desintegração”. Considera que, quer por decisão pública, quer por inércia ou incapacidade de operar uma transformação radical, o seu futuro acabará por ser uma
evolução gradual do estado presente, mantendo-se os sistemas escolares fortes ou, no segundo caso, debilitados pela penúria de professores.

O segundo par de cenários é chamado de Reescolarização

e aponta para

uma posição activa de grande valorização e investimento na escola, o primeiro
– “as escolas no coração da comunidade”, inserindo-a numa forte componente
a que poderemos chamar de comunitária, ligando a comunidade à escola sobretudo no papel que se atribui na partilha das responsabilidades educativas,
dando prioridade à qualidade e à igualdade. O outro cenário – a escola como
organização dirigida às aprendizagens – “é dinamizado em torno de um sólido
programa centrado no saber, numa cultura de qualidade, de experiência, de
diversidade e de inovação” onde se desenvolveriam novas formas de avaliação
de competências. (idem:3)

O terceiro par de cenários chamado de Descolarização conduziria ao desmantelamento dos sistemas escolares. O primeiro caso, mais uma vez, remete para
a comunidade prevendo a criação de “redes de aprendizagem e sociedade em
rede” recorrendo às diversas formas de educação difusa existentes nas comunidades, apoiadas nas possibilidades que oferecem as TIC, acompanhando a
desinstitucionalização e o desmantelamento dos sistemas escolares. Com novos meios tecnológicos poderemos pensar nos contextos de alfabetização no
princípio do século passado (Candeias, 2001) ou nos embriões que agora en28

contramos na Animação Socioeducativa. O segundo cenário (deste terceiro)
remete para a “extensão do modelo de mercado” em que a escola deixaria de
ser considerada um bem público para passar a ser um bem privado. Como referíamos supra, o conhecimento passaria a ser considerado como mercadoria,
a ser regulado pelo consumo, pela oferta e pela procura.
Parece-nos que o autor deste texto apenas foi sensível – e estrutura – às inúmeras pistas que existem na sociedade actual, podendo encontrar-se formas
de educação decorrentes de todos estes cenários em qualquer país, pelo menos dos considerados centrais. Com este quadro interessa estar atento às formas como se desenvolvem e que rumo se homogeneíza na organização da
resposta às necessidades educativas das comunidades. Não podemos esquecer que, entretanto, outros sistemas com formas organizativas diferentes foram
emergindo, tornando-se imperioso reconhecer o papel que desempenham na
educação. Referimo-nos às formas a que Pierre Furter chamou de educação
difusa ao propor procurar na sociedade as novas formas da educogenia (Furter, 1983). As actividades de educação permanente, a educação de adultos, a
educação pré-escolar, a animação socioeducativa, as modalidades alternativas
no interior do sistema educativo3, permitiram lançar novos olhares sobre a educação, passíveis hoje de trazer diferentes contributos às reflexões projectivas
emergentes.
No entanto, para entender o ponto em que nos encontramos, teremos ainda
que recorrer aos quadros teórico explicativos da educação e da escola que têm
estado presentes até aos dias que correm.

3

Quer de desenvolvimento curricular em geral, quer de gestão de disciplinas consideradas socialmente de
menor importância (Educação Física, Educação Visual)

29

30

2. Os precursores: a reprodução social
Neste contexto, e porque nos propomos estudar a escola actual, tentaremos
procurar em algumas das ideias desenvolvidas no século passado, o que permanecerá das reflexões que foram sendo produzidas no que identificámos como práticas e representações dos sistemas educativos: nas suas componentes, nas suas inter-relações, nas suas dinâmicas.

Procuraremos elucidar a situação da escola actual para identificarmos o que
marca o actual modelo educativo desde as práticas pedagógicas às relações
que desenvolvem com a organização educativa, procurando abrir pistas para
novas investigações que permitam avançar na compreensão dos sentidos que
prosseguem na transformação – ou na reacção – às mudanças que necessariamente se anunciam.

Duas razões específicas, de ordem diferente, nos orientam numa necessária
incursão no campo teórico da Sociologia da Educação, para a realização deste
trabalho:

Uma primeira remete para a compreensão do actual sistema educativo particularmente da escola pública. Elucidar mecanismos que conduzam à exclusão ou
inclusão de crianças e jovens na escola, fazendo emergir processos e práticas,
obriga a pesquisar na teoria socialmente produzida, evitando a visão psicologista centrada apenas na criança enquanto pessoa, permitindo a fundamentação de medidas que poderão atingir a esfera do político. Pretendemos sair das
atribuições causais do insucesso escolar, quer ao nível do campo psicológico
centrado na criança, quer do sociológico atribuído aos deficits dos meios socioculturais e perceber, no estudo da organização escolar, o que se faz e como
seria necessário proceder de modo a promover a aprendizagem de todas, e de
cada uma das crianças. Nos quadros teóricos acima definidos – e porque se
trata de um estudo diacrónico, dinâmico – procuraremos identificar eventuais
pistas de mudança, embriões que avançam nas direcções dos cenários acima
delineados.
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Uma segunda razão decorre de uma das vertentes metodológicas por que optámos para a realização deste estudo, centrado num processo etnográfico,
predominantemente qualitativo, de investigação-acção. Sendo, o investigador,
nesta metodologia, o instrumento principal, a selecção do que realiza na leitura
dos acontecimentos será fortemente marcada pelas suas representações sociais. Sabendo que, no caso do investigador social, as suas representações se
constroem dominantemente com a informação científica constituída pelos seus
quadros teóricos de referência – que apreendeu e permanecem na sua memória (Kaes, 1968) – interessa aqui objectivá-los, o mais possível, procedendo à
sua explicitação. Por esta razão se torna necessário clarificar de onde advém a
selecção daquilo que nos vai parecer significativo reter nas observações que
registamos.

Assim, apelaremos a problemáticas tais como as que remetem: a) para a formação dos sistemas educativos unificadores ligados à criação dos estados nação; b) para a óptica crítica da divisão da escola em classes sociais; c) para o
seu papel de confirmação e manutenção dessas mesmas classes; d) para a
componente do papel ideológico da escola; e) olhando,finalmente,para a relação dos seus out-puts com as funções que socialmente lhe são atribuídas.

A escola una e universal

Por um lado, uma das consequências da globalização consiste no enfraquecimento do poder do Estado nação em detrimento dos mecanismos reguladores
transnacionais e, por outro lado, sabemos também que, historicamente, o desenvolvimento da educação – mais precisamente da escolarização – dependeram fortemente das formas de (re)constituição do Estado enquanto nação. Neste contexto, será forçoso avançar na compreensão desta relação para elucidar
os mecanismos da educação actual.

Qualquer que venham a ser a formas como os estados europeus e mesmo
mundiais se venham a organizar política e/ou economicamente e de como se
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estruturem as nações, cumpre perguntar se a educação – sob a forma de sistema educativo – continuará a existir e quais as funções que aí será chamada a
desempenhar, seguindo mesmo a linha dos cenários acima delineados. Se referirmos Durkheim (1980), poderemos continuar a afirmar que a educação é a
acção exercida sobre as crianças e jovens pela geração adulta na fase do seu
crescimento mas ficará a interrogação sobre quais as condições que dela reclamam a sociedade política no seu conjunto, remetendo-a para a resposta
oferecida pelos sistemas educativos4. Para que tipo de “homogeneização e
diferenciação dos seus membros” caminhamos no sentido da reprodução da
sociedade de que fala Durkheim?

O processo de constituição dos sistemas educativos a partir da mobilização
dos interesses da Religião e do capitalismo provocaram a passagem de um
modelo cultural, mais doméstico, mais local, baseado na oralidade, para um
modelo baseado na escrita5. Se, por um lado, encontramos as estratégias de
conformidade com este objectivo e respectivos modos de funcionamento, deparamo-nos paralelamente com processos de resistência, de recusa a modelos
de vida não projectados por vastas camadas da população. Apesar dos vários
sentidos da mudança que vamos atravessando, parecem ser ainda estes dois
vectores – conformidade e resistência – que continuam a permanecer na escola actual, fazendo pesar o prato da balança para um lado ou para o outro 6consoante as dinâmicas ou inércias dos países, conforme as atitudes histórias face
à escolarização. Resistência expressa pelos abandonos de escolaridade, pelo
insucesso escolar, pela ausência – ou recusa? – de projecto de escolarização
em famílias que engrossam, com os seus filhos, as hostes do insucesso, das
iliteracias escolares. A escola, ao assumir para si a hegemonia dos sistemas
educativos, vai retirando à sociedade civil o poder, a competência, o modo de
transmissão dos saberes, de educar as suas crianças e jovens, delegando-os
nos aparelhos estatais.

4

Enquanto permanecermos na linha dos estados nação ou para o que terá em comum o sistema educativo
perspectivado a uma escala transnacional
5
O processo de alfabetização da população rural portuguesa – ou recentemente urbanizada – parece encontrar-se ainda demasiado próxima deste fenómeno.
6
Nos quotidianos, o processo aparece de forma mais imbricada do que em alternativa ,como aqui se
apresenta.
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Uma particularidade que nos interessa reter é, sem dúvida, a sua característica
de homogeneidade. Cria-se um modelo de ensino que, além de ser obrigatório
para todos, independentemente do estatuto social e da etnia dos indivíduos
implicados, para todos os jovens, rapazes e raparigas, ricos ou pobres, de
qualquer etnia, nacionalidade, grupo linguístico, que vivam no território do estado (Candeias, 2003) e procura-se que seja organizado estritamente da mesma maneira para todos e em todo o território.

Ligada à criação dos estados nação, o principal objectivo será o da construção
da identidade nacional que procura instituir processos cognitivos para todos os
seus membros, fundados por um lado na aprendizagem das funções sociais de
base e, por outro, num modelo de desenvolvimento cognitivo construído por
símbolos e discursos comuns em que a identidade nacional se suporta (idem).
A Lei de Bases do Sistema Educativo em Portugal, enuncia-o como primeiro
objectivo: “0 sistema educativo organiza-se de forma a: contribuir para a defesa
da identidade nacional e para o reforço da fidelidade à matriz histórica de Portugal, através da consciencialização relativamente ao património cultural do
povo português, no quadro da tradição universalista europeia e da crescente
interdependência e necessária solidariedade entre todos os povos do Mundo”
(Lei nº 46/86, de 14 de Outubro, Artigo 3º, Princípios organizativos)
Só nos pontos seguintes apela para “a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da personalidade, da formação do carácter e da cidadania
(…)” para, a seguir, procurar “assegurar a formação cívica e moral dos jovens” .
(idem)

A escola que divide

Nos anos sessenta do século XX, através das teorias da reprodução social,
assistimos a uma melhor compreensão da relação entre a criação do(s) sistema(s) educativo(s) e o desenvolvimento do Estado, nomeadamente na desocultação das funções que socialmente desempenha.
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O papel unificador da escola e a crença de que seria a partir dela que se produziria uma sociedade livre e sem classes, constitui, por volta dos anos 50,
uma primeira fase de debates – sobretudo nos países anglo-saxónicos – que
lançaria as raízes da perspectiva que ainda hoje é conhecida por meritocrática,
uma vez que seriam os alunos mais talentosos e trabalhadores que teriam sucesso escolar, logo, seriam estes que deteriam os postos de comando da sociedade e assim se criaria uma sociedade livre e democrática. Os programas
compensatórios no EUA (Bernstein, 1971) e a discriminação positiva na Inglaterra (Halsey, 1972) inserem-se nesta linha de objectivos.

Em França assistimos à emergência das perspectivas marxistas que analisam
a escola inserida no sistema de classes sociais. Bourdieu & Passeron (1970)
abre as portas da problemática permitindo a Baudelot & Establet (1974), a partir da análise do sistema escolar francês, rebelar-se contra a concepção da Escola e do sistema escolar como uma unidade, homogénea e coerente, progressiva, unificadora, cujas deficiências teriam origem em eventuais desvios a um
ideal universalmente aceite, sempre apresentado como susceptível de ser realizado. Considera que não se trata de maus funcionamentos em relação ao objectivo último mas, atribuindo à escola funções não expressas, entende-a como
o mandato de contribuir para o desenvolvimento da estrutura de classes. Classifica o discurso sobre os papéis nobres e unificadores da escola como inúteis
e demagógicos porque não consideram a base real sobre a qual a escola se
estrutura: a divisão da sociedade em duas classes antagónicas onde o proletariado é dominado pela burguesia. Desmonta a ideia do seu fim único de formar,
educar, instruir, dispensar a cultura e o saber (idem: 10) e através da análise
dos dados estatísticos da escola francesa demonstra como esta, ao contrário
de unir, divide.

Analisa então as duas vias com que se organiza a escola em França como
constituintes quer dos futuros dirigentes com funções de comando, nas actividades sociais e produtivas, quer da massa assalariada a quem compete obedecer. Entende que é no “ensino primário que ocorrem necessariamente as
divisões” e que, contrariamente à função unificadora que se atribuía à escola, o
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seu papel é essencialmente segregador. Uma visão dos sistemas educativos
na União Europeia (Commission Européene, 1996: 44 e 45) permite hoje ainda
verificar que praticamente todos os países – excepção feita aos países nórdicos (Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca) e a Portugal que se apresentam
com um Ensino Básico, de estrutura única – começam cedo as “opções” dos
alunos “escolhendo”7 vias que permitem prosseguir estudos longos ou de facto,
sendo encaminhados para as vias profissionalizantes que dão saída imediata
para o mercado de trabalho ou, mais proximamente, para o desemprego.

A questão das vias distintas logo a partir do ensino básico, seja ele mais ou
menos longo, mantém-se ainda hoje nos discursos emancipatórios sobre a Escola. Em Portugal, país em que os contributos da Sociologia crítica da Educação se fizeram fortemente sentir na reforma educativa de 1975, pôs fim ao Ensino Técnico e ao Ensino Liceal, criando o Ensino Unificado de 9 anos, hoje
chamado de Ensino Básico, que corresponde à escolaridade obrigatória.

Terá ainda sido este quadro teórico que, ao longo de quase 30 anos, conduziu
os combates militantes contra as divisões na escola, impedindo, claramente,
nos níveis pós primários, a separação dos alunos que deveriam seguir vias profissionalizantes dos que se destinariam a seguir estudos superiores. Em Portugal, conseguido o ensino unificado, a comunidade educativa com perspectivas
emancipatórias, continua a opor-se a qualquer divisão no interior da escola básica de 9 anos, sendo o exemplo mais claro a luta contra os chamados currículos alternativos (Stoer, 1998 )8.
No entanto, apesar de não haver claramente vias distintas, a “realidade resiste”
– como afirma W. Hutmacher (1992b) num balanço das políticas igualitárias – e
as desigualdades mantêm-se escondidas no interior de turmas pretensamente
homogéneas. Em Portugal aconteceu a “licealização” do Ensino Básico tentando-se aferir todos os alunos pelo que anteriormente eram os cursos liceais.
7

De facto, fazendo-os escolher.
os opositores à implementação dos currículos alternativos para os alunos que demonstrassem grandes
dificuldades de prosseguir os estudos surgem agrupando-se em torno de três grupos. Os sociólogos da
educação ligados ao grupo de FPCE da Universidade do Porto, O Sindicato dos Professores da FENPROF
e o Movimento da Escola Moderna liderado por Sérgio Niza.
8
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Este desvio para o academicismo do currículo (Formozinho, 1985) encontra-se
bem patente na hierarquização das disciplinas através do tipo de avaliação no
seu interior, desde o 2º ciclo O sistema de avaliação é claro: a título de exemplo, verifica-se nas disciplinas de carácter técnico ou manual (Educação Visual
e Tecnológica, Educação Física, Educação Musical) que as notas não têm significado para a atribuição do sucesso escolar, enquanto que as disciplinas como Português, Matemática e Língua Estrangeira marcam a distinção, seguidas
de Ciências da Natureza e História e Geografia de Portugal (Reis & Salgado,
1993). Não se podendo dizer que existem vias distintas que conduzam, por um
lado, ao Ensino Superior e, por outro, ao mundo do trabalho, a distinção social
marca-se no interior do que se chama de “unificado” através de elevadas taxas
de insucesso e de abandonos escolares, sem qualquer saída que não seja a
entrada na vida activa – ou no desemprego – sem certificação escolar e sem
quaisquer competências profissionais úteis desenvolvidas na escola. Com a
complexificação do sistema, a perspectiva contra hegemónica torna-se difícil de
manter centrada apenas na luta contra a divisão expressa do anteriormente
chamado Ensino Unificado.

Confirmação da classe social

Para além da função de dividir as crianças e jovens em classes sociais, reproduzindo as estruturas sociais existentes, a escola, segundo esta linha de análise, abandona ainda a função, oposta à esperada, de alterar a constituição de
classes pela via da meritocracia. Pelo contrário, não só mantém a classe de
origem como a confirma, penalizando duplamente as crianças pelas dificuldades trazidas para a escola (Salgado, 1991). Não só porque afirma a sua classe
social no percurso da própria construção pessoal da identidade da criança 9
como a confirma socialmente, perante a família e a sociedade. Se a escola diz
que ela “não dá para escola”10 esse será o veredicto.

9

Com a representação negativa que lhe anda associada
Utilizamos a frase normalmente usada em meio popular

10
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Para a criança, a marca de bom ou mal aluno, com que ficará para toda a vida,
aparece desde os primeiros dias de aulas. Inicia-se através da representação
que a professora dela elabora, quer através das informações que já possui da
sua família – as profissões e a instrução dos pais são recolhidas no momento
das matrículas – quer pelo que já se sabe e se diz na escola, quer mesmo pelo
seu aspecto exterior. Cria assim expectativas que serão decisivas no processo
de construção da sua carreira escolar. A expectativa do professor face ao aluno
regula os comportamentos mútuos. O primeiro, tratando-o como espera que ele
reaja e, o segundo, respondendo ao que vai percebendo que o professor de si
espera. A experiência de Rosenthal vem demonstrar o chamado efeito de Pigmaleão que consiste, afinal, na realização de profecias (Rosenthal, & Jacobson, 1971). Durante anos tivemos oportunidade de, em contextos de formação
de sociólogos e de formação de professores, pedir a caracterização (através de
um processo rápido)11 de crianças de bairros de lata. O corpus recolhido era
marcado por adjectivações negativas que expressavam as expectativas de partida perante o trabalho a realizar com essas crianças. Não temos condições
para o afirmar mas pelas funções que a representação social desempenha no
indivíduo – permite-lhe entender, actuar e evadir-se (Kaes, 1968) – as suas
práticas futuras, a atitude, a pedagogia, a avaliação seriam fortemente marcadas por estas representações de partida.12

Não se pode menosprezar que a escolarização terá provocado uma certa mobilidade social, permitindo a algumas crianças de meios populares conseguirem,
através da escola, vir a desenvolver profissões não manuais, desviando-se da
reprodução familiar. Em Portugal, este movimento foi claro nos anos 70 e seguintes do século passado. Para além de todo um discurso de democratização
da escola provocado pelas mudanças políticas dos anos 60 e 70, existia ainda
a necessidade de criar uma classe média (Santos, B.S., 1990) numa sociedade
extremada socialmente e carente de quadros técnicos e a escola teria essa
função, criando toda uma série de profissões intermédias, até então
11

Recolha do corpo semântico da representação social
colocamos como hipótese o efeito perverso que pode ter a Sociologia da Educação na formação de
professores uma vez que, se a limitarmos à crítica à escola sem alternativas , poderemos estar a criar representações negativas – fatalistas – em relação às crianças de meios desfavorecidos.
12
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inexistentes. De qualquer modo, seria restringir a nossa análise demasiado aos
anos 60 e 70 e não ter em conta que se assistiu a um indiscutível efeito de
“compensação relativa” das desvantagens sociais a nível de vastas camadas
da população mais desfavorecida. O prolongamento da escolaridade e as políticas de democratização elevaram indubitavelmente o nível educativo e de formação da população, permitindo que um maior número de crianças dessas
camadas sociais tivessem oportunidade de prosseguir os seus estudos. (Courtois, 1990)

No entanto, embora exista aumento da escolaridade (Baudelot & Establet,
1994), não significa que automaticamente se verifique mobilidade social.
Boudon (1979) chama a atenção para a necessidade de distinguir entre a desigualdade de oportunidades face ao ensino – nomeadamente na possibilidade
de aceder aos níveis mais altos de escolaridade – e a mobilidade ou imobilidade sociais referindo-se ao acesso a diferentes níveis sócio-económicos (idem:
27). De facto, o nível de escolaridade sobe, mas o fenómeno é geral, não só
porque o nível de escolaridade sobe para todos, (Baudelot & Establet, 1971)
mas ainda porque a aquisição de um certo número de diplomas que permitiam
a ascensão social – o caso das licenciaturas – conduz à colocação de muita
gente, com formação superior, igualmente em situação de desemprego ou em
profissões sub-qualificadas (inflação educacional). Será, muitas vezes, às classes sociais de origem que os novos diplomados devem a entrada no mercado
de trabalho e não apenas aos seus diplomas e ao nível dos resultados obtidos.
Um outro factor advém ainda do descrédito que hoje merecem os diplomas,
sendo preteridos em função de outros parâmetros de avaliação curricular, nomeadamente o desenvolvimento de competências mais actuais, que a escola
actual não fornece. A situação de transição da sociedade, que acima referimos,
não deixará de mostrar aqui os seus efeitos.

Esta situação vem ainda fazer parecer que fica nas mãos das crianças e jovens
a decisão sobre o seu próprio futuro. O facto de haver crianças13 dos mesmos

13

Variando a percentagem relativa mais segundo o contexto do mercado de trabalho do que sobre a crianças
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meios sociais que conseguem aprender14, servirá para mostrar, aos que estão
em dificuldades, que a culpa é sua por não conseguirem, considerando-se arquitectos do seu miserável destino (Miliband, 1972). Os próprios pais atribuem
aos filhos a construção do seu futuro, sendo comum ouvir dizer que “quando for
para a escola é que se vai ver”. À escola é atribuída a função de avaliar o que
pensa ser o valor de cada um, num contexto de representações meritocrático.
Tem essa função legitimadora uma vez que atribui a excelência a cada indivíduo do mesmo modo que sempre fizeram os homens desde que vivem em conjunto, definindo formas de excelência, estabelecendo classificações com que
distinguem e recompensam o melhor, o mais hábil, o mais virtuoso, o mais corajoso, o mais ajuizado. (Perrenoud 1987). Esta função é hoje atribuída à escola. Pela representação que cria dum indivíduo, sobretudo em termos da selecção realizada pelo sistema de avaliação escolar, a escola marca o seu destino,
não só impelindo-o ou obrigando-o mesmo a seguir determinado caminho, como a transportar a imagem que cria de si próprio e aquela que dele difunde
perante a sociedade.

Cumpre, no entanto, questionar a justiça desta imagem perante os novos paradigmas de sociedade que emergem, para os quais, os padrões da escola, não
se encontram seguramente aferidos. E se alguns jovens conseguem furtar-selhe seguindo outros caminhos que hoje os conduzem a bom termo, para outros,
de auto-estima destruída, resta, vezes demais, a delinquência juvenil, a depressão, a droga e o suicídio juvenil.

A inculcação cultural e ideológica

No entanto, a escola vai ainda mais longe. No tempo em que as crianças e os
jovens aí permanecem, não só lhe transmite a instrução – objectivo secundário
segundo os quadros teóricos em que estamos a trabalhar – como, para garantir
a divisão social existente, através do seu currículo oculto, a escola oferece um
determinado tipo de formação do indivíduo de modo a moldar a sua participação na sociedade. Segundo Althusser (1980), para além do Estado exercer o
14

Seria interessante estudar as razões das diferenças no interior dum mesmo grupo social. Esperamos que
este trabalho possa começar a abrir pistas para novas pesquisas nesse sentido.
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seu poder sobre a sociedade através dos seus aparelhos repressivos, detém
ainda o que chama aparelhos ideológicos que “concorrem para a reprodução
das relações de produção” existentes. De entre os aparelhos ideológicos do
Estado, entende que a Escola tem aqui um “papel incontestavelmente dominante” (idem, 64) porque “toma a seu cargo todas as classes sociais (…) e inculca-lhes, durante os anos em que a criança está mais «vulnerável» (…) «saberes práticos» (…) ou simplesmente a ideologia dominante no estado puro.”
(ibidem, 64). Não bastará ao Estado assegurar a força de trabalho criando condições para a sua reprodução. Exige-se-lhe uma certa “competência” que a
tornará apta a funcionar na complexidade do sistema produtivo. A escola teria
pois esta função de fazer adquirir as técnicas, os conhecimentos necessários.
Mas não se ficaria por aqui. Caber-lhe-ia igualmente ensinar as regras, isto é, o
comportamento que um indivíduo deveria demonstrar de acordo com o papel
que lhe competia na divisão social do trabalho.

Bowles & Gintis (1976) consideram ainda que existe uma correspondência entre as relações sociais na escola e as que existem no trabalho. Através das
práticas propostas – o chamado currículo oculto –, quer na sala de aula, quer
no modo como a própria escola se organiza, Bourdieu & Passeron (1970) retomam criticamente o objectivo expresso da escola una e universal e afirmam
que, ao considerar todas as crianças como iguais, tratando-as todas igualmente, está a acentuar-se as diferenças, favorecendo aquelas que adquiriram, na
sua família, um código cultural que lhes permite aproveitar melhor a cultura
académica. Confirma deste modo a classe social de partida e ainda a acentua.
Contribui não só para a reprodução como para a legitimação da ordem existente.

Do mesmo modo, a diferença que estabelece entre as classes sociais em presença não é aleatória. É uma relação de poder em que uma cultura domina
outra, considerando-se superior, apenas por uma questão arbitrária: o arbitrário
cultural (idem). Deste modo, uma classe sobrepõe-se à outra com um sistema
de normas, valores e crenças, não completamente as suas mas aquelas que
lhe permite dominar a classe que considerou inferior. Este sistema, para se
impor, recorre não à violência física (Foucault, 1975) – há muito legalmente
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abandonada e deixada para o aparelho repressivo – mas a uma violência simbólica, tantas vezes igualmente dolorosa, vivida no quotidiano escolar da criança, desde os 5 anos de idade.15 A criança vai assim aprendendo a valorizar e a
considerar superior a cultura escolar e escondendo, abandonando os traços – e
os afectos – ligados à sua cultura de origem. Aprende igualmente, em luta contra os seus e as suas pessoas significativas, formas e valores que irá reproduzir nos sistemas sociais e produtivos em que se integre.

Bernstein (1975) analisa, particularmente, a expressão do domínio cultural
através de um dos elementos da cultura mais significativos: a linguagem, explicitando as diferenças existentes, a nível das estruturas, dos dois tipos de códigos em presença. Considera o código das crianças pertencentes aos meios
marcados pelos sistemas académicos como detentoras de um “código elaborado”, dominado por uma ordem universalista em que as operações são factos
explícitos e entendíveis fora dos contextos da sua produção, enquanto que os
códigos dos meios sociais mais desfavorecidos – que considera “código restrito” – demonstram um sentido particularista em que os princípios e operações
são mantidos implícitos, uma vez que estão fortemente ligados aos contextos
onde são produzidos. Mais tarde, retira a esta tese um eventual carácter determinista (Bernstein, 1990) mostrando que à medida que os grupos se misturam provocam-se mudanças quer à partida, podendo um indivíduo, pelos grupos que frequentou possuir um código diferente da norma aqui estabelecida,
quer em processos pedagógicos adequados processarem-se mudanças no
interior dos próprios códigos. Na linha da sociolinguística de Labov (1973), reconhece-se o valor comunicacional da língua no seu contexto, apesar da recorrência aos enunciados agramaticais e suportes não linguísticos que a escola
obriga a abandonar, tornando este um campo evidente de violência simbólica.
A passagem do código oral ao escrito obriga a renúncias culturais a nível morfológico e semântico, a distorções na própria organização mental do sujeito
(Sapir, 1969). As fugas à aprendizagem, traduzidas, na linguagem escolar por
“dificuldades”, apresentam-se como fenómeno de resistência à inculcação cultural que Bourdieu & Passeron (1970) referem. Cruamente afirmam que a mor15

Ou mais cedo ainda, uma vez que em contextos de educação pré-escolar, reproduzindo o modelo escolar, se começa cedo a fazer sentir.

42

talidade escolar cresce à medida que avança em direcção às classes mais
afastadas da língua escolar.

Neste sentido, Perrenoud (1996), a propósito da questão da diferenciação pedagógica16, e referindo-se às implicações nas práticas escolares, afirma, na
mesma linha de Boudieu & Passeron, que a indiferença perante as diferenças
transforma desigualdades iniciais, no campo da cultura, em desigualdades de
aprendizagem. Mostra como o professor que ignora as diferenças conduz ao
sucesso dos que dispõem do capital cultural e linguístico, dos códigos, do nível
de desenvolvimento, das atitudes, dos interesses e dos apoios que lhes permitem tirar maior partido das aulas e fazer boa figura nos exames. Do mesmo
modo, provoca, em espelho, o insucesso dos que não dispõem desses recursos e, em tais condições, acabam por aprender, que são incapazes de aprender, persuadindo-se, por acréscimo, que estão muito mais perante um sinal da
sua insuficiência do que face à inadequação à escola (idem, 1996). Os atentados à auto-estima instalam-se, a desmotivação para a escola aparece desde os
primeiros dias de entrada na instituição escolar.

No entanto, como a escola é obrigatória, teremos largos grupos de crianças
que aí terão que continuar a permanecer não podendo, como eventualmente os
seus pais, abandoná-la, optando pelo mundo do trabalho desde tenra idade,
mais próximo da sua cultura e dos modos de apreensão, transmissão e partilha
de saberes que os seus familiares conseguiram e que não destruiria a imagem
de quem entra nas lutas da vida. Dizia-se então que “não dava para escola” e
tinha outras opções que a massificação cultural operada pela escola – una e
universal – hoje não lhe permite. A pouco e pouco vai assimilando os valores
que a escola lhe transmite, quer face às relações futuras – sobretudo entre
classes sociais – quer no modo como deve comportar-se perante a organização que o mundo de trabalho lhe apresenta (Salgado, & Reis, 1994). A reprodução das relações de produção emerge assim desde a forma como a escola
organiza, nos seus contextos formais e não formais, a expressão da sujeição

16

Trata-se de permitir a cada criança, de acordo com as suas diferenças prosseguir os modos de apreensão, transmissão e partilha de saberes aprendidos nos seus contextos de vida, reconhecendo-lhe, deste
modo, a diferença. Voltaremos a este assunto no decorrer do trabalho
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aos processos de selecção escolar. Graus sucessivos marcarão os efeitos de
resistência que opuser. Dificilmente conseguirão submeter-se ao sistema fazendo a escolaridade obrigatória, sendo sempre considerados alunos fracos,
com poucas capacidades e, se conseguirem, entrarão em cursos profissionais
ou, directamente no desemprego. Com um pouco de sorte irão para o mercado
de trabalho ocupando o estrato mais baixo, executando as tarefas que outros
recusarão. Muitas dificuldades de vida de jovens e adolescentes, tais como
delinquência, toxicodependência ou até mesmo para casos mais singulares, o
suicídio, encontram terreno favorável no insucesso e/ou desinteresse escolares
que tiveram, precisamente, na origem, na falta de objectivos positivos e de valorização pessoal e social (Salgado & Cruz, 1993). F. Pereira (1991) questiona
se o centro dos problemas escolares do adolescente não estará essencialmente, não na sua pessoa mas na escola real. E, mais adiante, continua interrogando se “mais uma vez (..) o adolescente, naquilo que faz, diz e pensa, parece continuar a interrogar-nos, a interrogar tantas vezes sem resposta o cepticismo sistemático do sistema das nossas pequenas certezas ou das nossas
grandes ilusões” (idem: 150)
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3. Funções socialmente atribuídas à Educação
Necessário seria aceitar o desafio de Morrow & Torres (2001) e após o estudo
dos quotidianos educativos, esclarecer a sua utilidade na compreensão dos
fenómenos assentes e emergentes no quadro teórico das teorias da reprodução cultural. No entanto, para o estudo que nos propomos desenvolver, estes
são ainda referentes, entendendo igualmente que “a problemática da reprodução social e cultural continua a ser central para a pedagogia crítica e para as
correntes críticas da sociologia na escola” (idem: 17) apesar de emergirem hoje, nos quadros de interesse teórico, novas formas de domínio e exclusão (a
raça e o género nomeadamente) e de as classes sociais apresentarem outros
contornos. De facto, a redução da estratificação social a duas classes antagónicas deixou de se colocar com o advento duma classe média que cada vez
ocupa mais estruturas de poder na sociedade (Santos, B.S.1990). No campo
da educação, um longo caminho há ainda a percorrer no sentido de entender o
papel, na esfera do poder, da classe burocrática17 composta por professores,
técnicos, funcionários governamentais. A teoria dos espaços estruturais de B.
S. Santos (1994), aplicada à educação por L. Cortesão (2001), tem ainda de
ser substancialmente aprofundada para permitir a emergência da compreensão
dos modos de produção de poder – dominantes e dominados – na actual esfera educativa.

Procurando avançar na compreensão das funções desempenhada pela escola
propomos uma abordagem que se situe entre o modelo criado por Lobrot
(1975)

i)

enquadrado pelas teorias da reprodução da cultura de classe (Morrow

& Torres, 2001),

ii)

analisando-o na perspectiva da escola burocrática (Salgado,

1993) e iii) lançando um olhar de algum modo funcionalista perante os discursos
do papel da escola num contexto de globalização das relações sociais de produção. Optando pela proposta de Tedesco (2000), procuraríamos contribuir
para uma redefinição das funções da escola na integração social dos cidadãos
não nos reduzindo à função reprodutora tal como se processava no quadro da
17

Lobrot considera que, “pela primeira vez talvez na história da sociedade ocidental, o corpo dos professores em vez de se distinguir da classe dominante e de se lhe opor, vai identificar-se-lhe, fazer corpo com
ela, constituir um sistema hierárquico saído directamente do Poder” (Lobrot, 1975: 23)

45

sociologia crítica dos anos 60: “o certo é que este modelo esgotou as suas
possibilidades e, actualmente, as alternativas renovadoras ou conservadoras já
não giram à volta dos mesmo eixos que no passado” (Idem, 115). Continuando
a seguir a sua proposta e, embora de uma forma integrada, propomo-nos
avançar na análise em torno de duas linhas: conteúdos da socialização escolar
e modelo institucional.

Lobrot (1975) vai pesquisar quais as funções atribuídas à educação em textos
saídos do sistema oficial francês, publicados desde a instituição da obrigação
escolar em 1881 (idem), acompanhando-os de correntes de opinião e considera que, de acordo com o espírito dos pedagogos, serão cinco os grandes fins
que atribuem à sua pedagogia18, a saber: 1) cultura geral, 2) aquisição de automatismos elementares, 3) preparação para a vida activa, 4) formação profissional e 5) desenvolvimento pessoal e social19 .

1. Cultura Geral

Formulada em linguagem corrente, ainda actual, diríamos que a escola serve
para aprender, para adquirir saber. Para dar cultura geral. Lobrot (idem) questiona a ambiguidade do termo interrogando se será de lhe atribuir o significado
de Montaigne no sentido de “encher o espírito”. Considera que, por um lado, o
termo aparece primeiro na senda dos que pretendiam ascender a uma classe
social que vinha tomar o lugar da aristocracia continuando, por outro, nos nossos dias, a atribuir-se uma superioridade do “possuidor de saber” bem patente
nos concursos televisivos onde se premeia “aquele que sabe”, acabando por se
perder o que pretendia ser: a marca da classe social daquele que não precisa
de trabalhar ou tem tempo e possibilidade de usufruir dos lazeres.

18

Ao longo de 15 anos de leccionação da disciplina de Sociologia da Educação a futuros sociólogos,
psicólogos educacionais, professores e educadores, pedíamos para questionarem pessoas de várias classes
sociais perguntando-lhes “para que serve a escola?” As respostas obtidas conseguiram sempre agrupar-se
nas cinco finalidades aqui expressas por Lobrot.
19
Tradução livre, adaptada à linguagem actual
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A função, atribuída actualmente à escola, de fornecer cultura geral questiona,
igualmente, não o sentido do que se entende pelo objecto em questão – o que
se inclui no conceito de cultura geral – mas em que sentido cumpre esta finalidade. De facto, o modo como se processa o ensino das disciplinas a que poderemos chamar de cultura geral parece contribuir mais para a função selectiva
da escola do que para permitir aos alunos adquirir conhecimentos que julgaríamos socialmente úteis. Ensinados com métodos expositivos, fastidiosos, sem
interacção com o saber dos alunos, a sua aprendizagem não se processa na
sala de aula. A aprendizagem que se consegue acaba sendo remetida para o
estudo doméstico.20 Apreendida na véspera dos testes, fixando-se na memória
de curto prazo (Gagné, 1974), desaparece após a prova de avaliação.
O aluno fixa um menu, sabe “que já deu” determinada matéria mas não é capaz de a mobilizar em termos de conhecimento efectivo, para entender ou para
agir (Salgado & Reis, 1993). Apenas o que aprendeu fora do contexto escolar
consegue utilizar correntemente ou ser capaz de usufruir nos seus quotidianos
ou lazeres. E assim, aparece de novo a marca da classe social fornecida pelo
seu meio social de origem. Não pretendendo radicalizar a questão poderemos
interrogar-nos se a tendência existente não será a da função de transmissão da
cultura geral atribuída à escola servir menos como enriquecimento cultural dos
indivíduos estando, pelo contrário, a funcionar sobretudo como instrumento de
selecção e de transmissão de outros valores incluídos no currículo oculto, tais
como a obediência a expectativas dos professores (idem) e a identificação de
um discurso de erudição que o aluno acaba por não adquirir, ficando apenas a
saber que outros o possuem.

Neste período de transição interessa seguir o questionamento de Ramón Flecha (1990) remetendo para a origem das práticas escolares referidas no próprio modelo taylorista em que não se pedia ao indivíduo criatividade, imaginação ou raciocínio intelectual mas simplesmente exactidão e rapidez na repetição de determinados movimentos mecânicos que eram fixados e controlados
pelo seu superior hierárquico. O grande êxito científico obtido no processo de
20

Vem a propósito lembrar a polémica ocorrida em França quando André Giordan (1998) declarou, no
mesmo sentido que nós o fazemos “ que não é durante as aulas que os alunos aprendem”
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trabalho foi alargado a outros campos da organização social como, por exemplo, ao currículo escolar (Gimeno Sacristán y Pérez Gomez 1985:254 referido
por Flecha, 1990). “A parcelarização na indústria de tarefas cuidadosamente
sistematizadas, hierarquizadas e controladas teve a sua contrapartida na escola com a parcelarização do saber em destrezas objectiváveis. Foi a época de
auge das taxinomias, da pedagogia por objectivos” (Flecha, 1990:19). Continua
questionando como mudará a escola perante o avanço das novas tecnologias,
chamando a atenção para os perigos extremistas que se podem desenvolver
num momento que se corre o risco de apenas produzir especulações.

Não poderemos, no entanto, deixar de reflectir acerca do conteúdo da componente cultura geral dos currículos. Poderemos questionar a sua utilidade no
contexto actual. Serão estes os saberes necessários à compreensão e funcionamento na sociedade que os jovens, que frequentam hoje as nossas escolas,
irão necessitar? O primeiro mal-estar face a esta questão, foi expresso, em
Portugal, nos finais dos anos 80 quando foi instituída21 uma prova de Cultura
Geral (a PGA) para acesso ao Ensino Superior. Assumia-se que os programas
ou a forma como eram geridos não conduziam os jovens a aceder à cultura
geral. Os alunos tinham então que ler jornais para se preparem para este exame porque não havia manuais nem programas. A reacção, por parte da escola,
terá conseguido o seu desaparecimento, uma vez que estaria a por em causa
esta função que socialmente lhe é atribuída. No entanto, uma das causas de
desmotivação corrente imputada aos alunos terá a ver com o desinteresse pelos temas que aí são tratados, pelo afastamento que apresentam dos problemas do quotidiano, para muitos dos quais não encontram explicação. Nas necessidades de mudança na escola actual que força terão os impactos da globalização, nomeadamente os poderes transnacionais que impuserem a sua ideologia à escola?22

21
22

Pelo então Ministro da Educação Roberto Carneiro
Se esta se mantiver e com o formato actual.
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2. Aquisição de automatismos elementares

A segunda função atribuída à escola entende-a Lobrot (1975) como um objectivo “mais tecnológico”. Consiste em desenvolver competências básicas que são
suportes de todas as outras aprendizagens. Fundamentam o ensino primário,
considerando-o o objectivo mais antigo uma vez que todos os sistemas pedagógicos o incluiriam: “Trata-se de fazer adquirir, às crianças, os mecanismos
elementares: linguagem falada, leitura, escrita, ortografia, cálculo” (Lobrot,
1975: 24). O autor admite que estes mecanismos nem sempre tiveram a mesma importância mas tendo em conta que o ensino se destinava sobretudo às
classes mais elevadas socialmente, teriam, mais necessidade destas competências e muito menos da cultura geral. Ligando a escola à necessidade de
fortalecer os Estados, seria necessário aprender a língua unificadora abandonando os dialectos ou línguas locais23 –, de aprender a ler e escrever de uma
forma apresentável – daí a necessidade da ortografia, também esta ligada ao
mesmo tipo de objectivos políticos. Tomemos o exemplo da França: ”A escola
de Jules Ferry e o ensino obrigatório, as conquistas coloniais e a necessidade
de uma escrita competitiva face ao inglês ou ao italiano, a nova escola filosófica francesa e o trabalho dos fonéticos, tudo contribuía para fazer da ortografia
um problema nacional” (Blanche-Benveniste & Chervel, 1974: 10). Mais funcionalmente, igualmente necessário, seria o cálculo, ao “burguês do século XVII
para «fazer as suas contas» (Lobrot, 1975).

Do mesmo modo, poderemos questionar se a escola tem hoje estas funções e
como as desenvolve. Se, por um lado, ninguém as nega – em Portugal diz-se
igualmente que a escola é necessária para aprender a “ler, escrever e contar” –
a prática acaba por demonstrar que as razões antigas se atenuaram – as línguas regionais são hoje ensinadas nas escolas oficiais – e, em muitos países,
dificilmente se consegue atingir tal finalidade. O problema da aprendizagem
básica da leitura é fortemente posto em causa. Um relatório da OCDE de 1992
vem lançar o grito de alarme ao denunciar que escolarização não é sinónimo
de alfabetização, uma vez que inúmeros trabalhadores que tinham completado
23

Poderá atribuir-se ao facto de possuirmos uma língua única o atraso do nosso processo de escolarização.
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dez anos de escolaridade, não reuniam, por vezes, as competências de leitura
capazes de lhes permitir entender um texto escrito, necessário no seu contexto
profissional. (OCDE, 1992). A título de exemplo “o último inquérito da Estatística do Canadá que aplica testes de competência para medir o nível de alfabetização, mostrou que cerca de um adulto em cada oito que tivesse passado mais
de nove anos na escola poderia ser classificado na categoria dos “falsos alfabetizados”; dito de outro modo, a sua escolaridade durara mais de nove anos
mas os seus resultados correspondiam aos dos “analfabetos funcionais”. (OCDE, 1994:21)

Em Portugal, o Estudo Nacional de Literacia (Benavente, 1996) inclui-nos na
mesma problemática uma vez que, não só tivemos que introduzir o nível zero
– 10,3% para quem não conseguiu ler uma única questão, como no nível um
(OCDE, 1994:20) se situam 37%, correspondente aos que conseguiram responder acertadamente a pelo menos uma questão. Teríamos 47,3% da população adulta incapaz ou com fortes dificuldades em extrair o sentido dum texto
escrito necessário ao seu quotidiano (competência de literacia).
A escola portuguesa é igualmente colocada em questão: um estudo realizado
pelo GEP situa as crianças portuguesas, ao fim de 4 anos de escolaridade, nos
níveis mais baixos de leitura. “(..) Verificamos que só 45% dos alunos atingiram
valores iguais ou superiores a 500 e destes apenas 5% resolveram itens de
grande dificuldade (600). As dificuldades de compreensão dos restantes alunos (33% obtiveram pontuações inferiores a 450) fazem deles, numa bitola
internacional, «leitores em dificuldades». (G.E.P., 1993). Recentes provas aferidas realizadas, no ano 2000, no final do 1º ciclo do Ensino Básico, mostram
que apenas 69% dos alunos aprendeu efectivamente a ler. O mesmo poderemos referir em relação ao cálculo. Quer o estudo internacional realizado pelo
GEP As nossas crianças e a Matemática, quer as provas aferidas, igualmente
de 2000, apresentam um resultado ainda inferior, de 52,8 % .

Um outro mecanismo elementar que se atribui à escola é o da aprendizagem
das línguas estrangeiras. Vários países se queixam, a níveis diferentes, das
dificuldades de comunicação noutro idioma por parte dos alunos saídos das
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suas escolas. Em Portugal encontramos o mesmo fenómeno. Muitos dos jovens que dominam uma outra língua aprenderam-na em institutos particulares
montados pelos próprios países ou tiveram oportunidade de viver em contextos
em que essa língua era falada (Salgado & Reis, 1993)24. Num contexto de globalização das relações, esta competência parece ser fundamental e também
aqui, a escola, parece estar a falhar grandemente.

Actualmente, poder-se-ia incluir nesta linha de competências o funcionamento
com as novas tecnologias, nomeadamente com o computador. Em Portugal,
apesar de algum esforço de instalação de equipamento nas escolas, funciona,
na sua maior parte, como uma prática à parte das matérias curriculares. Aparece em projectos experimentais ou em contextos em que o professor é mais inovador. No entanto, quando as crianças e jovens têm acesso a um computador,
na escola ou fora, desenvolvem competências procuradas pelo mercado de
trabalho.25

Reflectindo agora sobre as novas necessidades emergentes que sobressaem
em todas as economias dos países industrializados, Lindley (2000) propõe a
sua análise em torno do que chama de competências genéricas actualmente
referidas como “fundamentais”, “essenciais”, “chave” ou “transferíveis” e se encontram, precisamente relacionadas com:
“ - comunicação (literacia);
- aplicação dos números (literacia numérica);
- resolução de problemas;
- trabalho em colaboração com outras pessoas;
- aperfeiçoamento da aprendizagem e desempenho próprios;

24

Desconhecemos estudos sobre o assunto mas seria interessante verificar a evolução das competências
em língua inglesa das camadas mais jovens dos nossos alunos. Um esforço de mudança de metodologias
terá sido feito pelos professores de inglês graças ao apoio de um instituto de língua inglesa na sua formação gratuita. Eventualmente, poderemos continuar a perceber, na retaguarda, um esforço político dos
países anglo-saxónicos para impor a sua língua.
25
Parecem ser os rapazes quem mais se interessa por este tipo de actividades (os cursos tecnológicos do
Ensino Secundário são frequentados, dominantemente, pela população masculina). Permitimo-nos questionar se, apesar do maior sucesso escolar das raparigas, conducente a uma maior saída de licenciadas para
o mercado de trabalho mas com difícil acesso à empregabilidade (Ferreira, V. 1998), sendo preteridas
pelos rapazes, não passará por desajustes deste tipo no sistema escolar. Os rapazes adquirirão noutros
contextos, competências que decorrem das funções hoje socialmente atribuídas à escola.
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- conhecimento das tecnologias da informação (literacia informática).” (idem:
48)

3. Formação para a vida activa

Considera Lobrot (1975:25) uma terceira função atribuída à escola a que chama de “preparar para ter uma profissão” e que nós preferimos referir como formação para a via activa. Questiona se o ensino que é ministrado nas disciplinas teóricas conduz à formação para o mundo do trabalho ou apenas para
mostrar que se tem conhecimentos. Pensamos que esta função se relaciona
mais com os modos como se aprende e vive na escola do que com os conteúdos leccionados. Poderemos perguntar se as normas e as formas como se organizam as escolas e o ensino, marcadas ainda pela necessidades decorrentes da organização do trabalho na era fordista, se compadecem com um tipo de
organização em que o trabalho manual, repetitivo, é substituído pela robótica e
até, em parte, pela burótica, apelando cada vez mais à criatividade na resolução de problemas, onde existe um compromisso entre a obediência às expectativas dos conceptores e decisores, mas de quem se espera alguma liderança,
alguma iniciativa.
No entanto, a forma de estar nas aulas em que o aluno é socializado, “formado”
para a passividade (Campos, 1991), é expressa na capacidade de permanecer
sem fazer nada, durante quase todo o tempo duma aula e põe em questão esta
função socialmente atribuída à escola. Avança na necessidade de estar atento
ao modo como se irão alterar estas práticas nos próximos anos. A introdução
do trabalho de projecto e em equipa parece ter sido um modo de adequação a
esta realidade do mundo do trabalho. “ A introdução nas acções escolares, do
trabalho em equipa, da interdisciplinaridade e de todas as propostas de trabalho colectivo, sempre enfrentou grandes dificuldades” (Tedesco, 2000:119).

Parece-nos esta a função mais difícil de alterar uma vez que remete, não para
conteúdos a transmitir, mas para a própria forma de os apreender, para o modo
de estar na sala de aula e na escola, para as actividades que se propõem aí
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realizar, para as próprias relações que desenvolvem entre os vários actores em
questão. As críticas que Giordan (1998) dirige à escola vão neste sentido: os
alunos, passivamente, recebem informações, o que é muito diferente de aprender; armazenam saberes, memorizam operações mas não sabem compreender, restituir o saber, aplicar o que aprenderam; a aprendizagem depende de
cada tipo de saber e de cada aluno e não de ouvirem todos igualmente o que o
mestre expõe sem oportunidade de aplicação; aprender implica passar por fases de conflitos por inferências e não apenas reproduzir saberes produzidos e
emitidos por outros; não se aprende sozinho mas em interacção com outros,
com o meio ambiente, com o que já se sabe, aprendido em contextos diversos.
O quotidiano da escola tornou-se um ritual em que os gestos iguais se repetem
dia após dia, hora após hora, onde o único problema que o aluno é chamado a
resolver, consiste na capacidade de responder aos testes o melhor possível e
aí as estratégias são múltiplas, variadas e, quantas vezes, criativas. O gosto
pela aprendizagem e pelo trabalho perdeu-se nos primeiros dias de escola.
(idem)

Numa economia do conhecimento, os desafios serão múltiplos em termos da
organização do processo de trabalho e não se compadecem com os anos perdidos em aulas monótonas e repetitivas coroadas com notas saídas em testes.
“Numa organização de aprendizagem as pessoas conseguem não só actualizar
continuamente os seus conhecimentos e competências, mas, também, aprender a partir dos erros que inevitavelmente cometem, em termos individuais e
colectivos – por mais competentes que sejam.” (..) “ desenvolvem trabalho intenso em matéria de criação e aproveitamento de conhecimento. (Lidley, 2000:
49). Presentemente, a sociedade de conhecimento ultrapassa o mundo do trabalho e invade toda a esfera da cidadania, por isso preferimos chamar-lhe formação para a vida activa. Abordando mais adiante o problema da exclusão
social, diremos, a título de exemplo, que implica nas relações que os jovens
desenvolvem entre si, no próprio modo como os pais se envolvem no apoio aos
filhos, nomeadamente na procura da orientação para uma actividade futura.
Em posse destes conhecimentos, continuam a questionar-se sobre como orientar os filhos na escolha de uma profissão, dum curso, da construção de um currículo pessoal de vida.
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4. Formação profissional
Para Lobrot (1975), a formação profissional propriamente dita passaria – em
1970 – por preparar para as actividades manuais. Tratar-se-ia de preparar técnicos, contra-mestres e mesmo operários. Seriam necessários estágios e trabalhos em oficinas. No entanto, em Portugal, este ensino acabou por ser organizado nas duas opções escolares em que se dividiam, à partida os grupos de
alunos: Liceu e Escola Técnica. Assim desapareceu praticamente nas vias de
ensino, deixando-o livre, ou melhor, marcado para as profissões que se destinam a Cursos Superiores, uma vez que, mesmo os que se dizem profissionais
se tornaram dependentes do acesso ao Ensino Superior26. As disciplinas de
carácter mais tecnológico quase desapareceram no Ensino Básico e, gradualmente, viram diminuído o seu significado na classificação dos alunos, o que no
quadro dum sistema selectivo, lhes retirou o valor, o estatuto. Do mesmo modo,
no Ensino Secundário, a via do Ensino Tecnológico não conseguiu diminuir o
peso das disciplinas académicas, tornando-o demasiado desinteressante para
os alunos que optam por esta via de ensino e desejam ingressar cedo no mundo do trabalho. O facto desta via de ensino permitir o acesso ao Ensino Superior torna as disciplinas de carácter mais académico mais difíceis, levando ao
abandono da escola, desde o 10º ano de vastas camadas de alunos. (Azevedo,
1991 & 1992).

Este tipo de problemas resolveu-se em Portugal criando alternativas traduzidas
em novos sistemas, retirando à escola esta função. Foram criadas as Escolas
Profissionais para responder ao problema do Ensino Secundário (Antunes, F.
2001) e o Instituto de Emprego e Formação Profissional com os respectivos
Centros de Formação locais para dar respostas mais profissionalizantes ainda,
sem grande carga do sistema académico.27 Ter-se-á retirado à escola esta função, talvez por se ter tornado incapaz de lhe responder.

26

De facto, como os cursos tecnológicos do Ensino Secundário permitem, igualmente, o acesso ao Ensino
Superior a perspectiva deixa de ser a formação para o mercado de trabalho para dar hegemonia á preocupação de entrada no Ensino Superior.
27
Apesar de ainda haver queixas das dificuldades de acesso devido às exigências escolares que os nossos
baixos níveis educativos evidenciam.
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5. Formação Pessoal e Social

Um quinto objectivo de Lobrot (1975) é considerado muito menos profissional.
Para uns terá sido entendido como “a formação da personalidade e do carácter
e de não se contentar em «fazer cérebros» e, para outros – no quadro das teorias da reprodução da cultura de classe – tratou-se sobretudo de “ajudar a criança a adaptar-se à vida social futura, de modo a integrar-se bem nas instituições de que venha a fazer parte, no trabalho que lhe derem. (...) daí a dizer
que tem que se lhe ensinar a submissão e a aceitação, há apenas um passo a
franquear” (idem: 26). Esta última perspectiva aponta ainda para o carácter
equívoco do conceito de adaptação, deduzindo daí implicações de formação
mais ou menos conservadoras relativas à disciplina, à relação professor-aluno,
à organização da sala de aula etc.

Em Portugal o debate centrou-se em torno do que se entendia por formação
pessoal e social, a partir dos anos 90, aquando da criação da disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Social nos Ensinos Básico e Secundário. O ponto de
partida seria o de criar uma alternativa laica à Educação Moral e Religiosa,
mas, desde a partida, os trabalhos inovadores direccionaram-se para o apoio
ao desenvolvimento do indivíduo enquanto pessoa (incluindo as problemáticas
ligadas ao crescimento e à construção da identidade) e, enquanto ser social,
organizando actividades, formação e investigação no sentido da autonomia e
da cidadania, propondo-se, coerentemente, alternativas para as necessárias
transformações da escola (Salgado & Reis, 1994)28. Este processo foi travado,
não se criando condições de passagem da fase experimental para a sua generalização, embora todos os alunos devessem optar, obrigatoriamente, na escolha entre as disciplinas de Educação Moral e Religiosa e Desenvolvimento
Pessoal e Social. Não se tendo avançado na formação, obrigatória, de professores, instalou-se um processo que era um logro para as famílias

29

, só termi-

nando com a reorganização curricular de 2000.

28

Ver o relatório de Avaliação da fase experimental de lançamento do D.P.S. nas escolas, realizado pelo
IIE
29
Porque as crianças que faziam a segunda opção ficavam com uma hora livre na escola, sem actividades
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Questionamos, então, o que está a acontecer à escola, no contexto de transição de modo de produção em que nos inserimos. Não nos parece que os problemas colocados à educação, moldados pelos constrangimentos e pressões
de relações globais (sobretudo económicas e políticas) deixem ao Estado muitas opções e orientações neste domínio. As preocupações com as pessoas
enquanto tal, decorrentes de domínios psico-afectivos, não parecem fazer parte
das agendas das escolas quando deixadas sob orientações neo-liberais, marcadas por interesses ditados pela sociedade civil com intervenção mínima do
Estado. Se tomarmos como ponto de referência o cenário citado supra (OCDE,
2000), em que a educação será entregue ao mercado30, as pressões financeiras das instituições educativas, assim como as interpretações das necessidades decorrentes dos sistemas económicos, não lhes deixarão espaço para este
tipo de preocupações. A formação pessoal e social dos alunos será pois o resultado do currículo oculto que as novas organizações e filosofias educativas
construírem. A emergência de uma nova forma de actuação do Estado no sentido do “competition statal” (Cerny, 1990) deixa em aberto uma função socialmente atribuída cada vez mais à educação mas com menos lugar nos contextos escolares. Os valores da competição, do sucesso a qualquer preço, poderão aparecer como isomórficos na relação Estado e sociedade. E se “os trabalhos mais recentes sobre o modo como se constroem as identidades tendem a
vincular essa construção à elaboração de estratégias individuais, postas em
prática como resposta a determinados desafios” (Tedesco, 2000: 88), não estando as famílias preparadas para os novos modelos, fica a preocupação de
saber quem e como se educam para os valores, para as construções pessoais e até profissionais as crianças e jovens inseridas nestes contextos.

Procurava-se, com a formação pessoal e social, assumir as formas como a escola formava pessoal e socialmente os alunos. De facto, não poderemos falar
de ausência de formação nesses domínios porque qualquer contexto de vida é
sempre formativo – se retirarmos o juízo do seu valor positivo e negativo – conhecendo-se algumas formas como o currículo oculto da escola o vai desenvolvendo (Salgado, 1991). A educação cívica e a cidadania aparecem agora na
30

Optámos por este cenário porque, na situação actual, no nosso país todas as referências justificativas
dos actos políticos ligados à educação parecem vir neste sentido.
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reorganização curricular, mas a forma como foi deixada ao livre arbítrio das
escolas numa fase ainda tão embrionária permite antever a sua absorção por
um sistema mais sujeito ao desenvolvimento do cenário economicista – para já
intocados neste domínio – do que para os cenários julgados mais próximos das
necessidades de socialização actuais em que se teria que antever, não só os
instrumentos e instituições encarregados deste processo, como os próprios
conteúdos da mensagem socializadora. “Assim, a socialização actual enfrenta,
por um lado, o problema do enfraquecimento dos eixos básicos sobre os quais
se definem as identidades sociais e pessoais e, por outro lado, a perda de ideais, a ausência de utopia, a falta de sentido.” (Tedesco, 2000: 48).
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Capítulo 2
Educação e insucesso(s) escolar(es)
4. A Escola e a exclusão social
A possibilidade de acesso ao mercado de trabalho parece ser hoje essencial no
próprio acesso à cidadania. Por isso, exclusão escolar e exclusão social aparecem como a mesma face da moeda enquanto a emancipação surge como o
seu reverso. A atenção dada à situação escolar na sua relação com a situação
social surge-nos como a existência de duas situações no acesso à escola e
uma terceira que corresponderá à possibilidade de mudança à criação de alternativas. Por essa razão, aventamos afirmar que no interior da escola actual nos
aparecem hoje três escolas, formadas por grupos de alunos que exigem uma
atenção particular nas suas diferenças, por perspectivas diferentes no interior
das escolas de acordo com o tipo de consciência que se tem dos problemas
em jogo e das atitudes que se tomam face ao modo de resolver esses mesmos
problemas. Por essa razão, falar das funções de exclusão, ou ao invés, de mobilidade social a partir da escola, obriga a que se abandone o obstáculo epistemológico de considerar um único modelo de escola, de respostas, de alunos
para se começar a elucidar a diversidade, não apenas pessoal mas igualmente
organizacional e até política.

Tentaremos estudar as três escolas que, com fronteiras ténues e indefinidas,
concebemos para facilitar uma abordagem metodológica indutora de esclarecimento. Referiremos uma primeira escola (re)produtora de exclusão de crianças e jovens provenientes de meios considerados de pobreza; uma segunda
escola que, perpetuando o seu modo de funcionamento cria novos futuros excluídos e uma escola, a que chamaremos de emancipatória, que procura criar
alternativas e anuncia novas perspectivas de relação com o problema
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A escola das antigas exclusões
Os grandes debates desta escola em termos de igualdade de oportunidades,
referem-se a causalidades inerentes a situações de pobreza, de miséria afectiva ou social. Chamar-lhe-emos, pelas razões referidas, a escola das antigas
exclusões, sobretudo porque exclui ou marginaliza as crianças pertencentes a
famílias em risco, as que transportam já na sua história “um passado de pobreza”. No livro A Globalização do Risco Social: Políticas Nacionais e Estratégias
Locais o trabalho de Hespanha e al (2000) “A Crise Social e a Organização de
Respostas à Escala Local” explica o que o nosso estudo revelou e que adiante
se verificará: a exclusão gera exclusão e todas as dificuldades recaem sobre
estas crianças.

Deter-nos-emos para explicitar o que entendemos por exclusão e marginalização. De facto, partilhando a perspectiva de Canário, Alves & Rolo (2001), o
conceito de “exclusão”, “mais do que corresponder a um fenómeno empírico
observável, desempenha um papel ideológico ao construir uma determinada
leitura da realidade social que obscurece mais do que esclarece” (idem:11,12).
Se entendêssemos inclusão como o contrário de exclusão dar-nos-íamos facilmente conta que, embora literalmente pareçam ser realidades do mesmo
tipo, na linguagem corrente, em Portugal, remetem para problemáticas distintas. Se exclusão nos remete, num quadro de representações correntes, para
fenómenos que andam aliados a pobreza, a comunidades e a famílias multiproblemas, o termo de inclusão, apesar da declaração de Salamanca querer
ser mais lata, restringe-se ao universo da inserção das crianças portadoras de
deficiência no universo escolar.

De facto, também o conceito de exclusão tem passado por uma evolução interessante ao longo dos séculos, desde as formas de exclusão da prostituta na
Idade Média (Moreno, 2000) marginalizada por ir contra a moral pretensamente
estabelecida até àquele que, ainda neste período histórico, não é incluído porque vem de fora referindo, por exemplo, os imigrantes nas “Lisboas Oitocentistas” (Rodrigues, 2000). Só mais tarde a exclusão aparece como marginalização
de grupos sociais, endógenos com algumas características dos que hoje co-
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nhecemos nas nossas sociedades, mais ou menos centrados em famílias, mais
precisamente em mulheres que assumem um protagonismo exacerbado ao
aparecerem quase que como estandarte negativo da vida familiar, sobretudo
pela responsabilidade assumida em relação aos cuidados com os filhos (Perista, 2000). Hoje, em Portugal, a exclusão social, apesar de aparecer em relação
a indivíduos (o ex-recluso, o toxicodependente) (Xiberras, 1996) ou a grupos
sociais específicos (sobretudo minorias étnicas) – que não deixam de incluir no
seu interior os referidos – remete para problemáticas normalmente centradas
nos considerados fenómenos de pobreza.

Apesar da pobreza, da nossa sociedade se aproximar mais do perfil deste grupo dos países desenvolvidos da Europa Comunitária do que da pobreza endémica e maciça do Terceiro Mundo (Almeida & al, 1992), alguma origem terá
ainda neste tipo de pobreza uma vez que, os grupos de pobres apresentam
tendência a reproduzir-se e, muitos dos que hoje se encontram nesta situação,
pertencem ainda a gerações de famílias pobres. (Hespanha & al, 2002). Manuela Silva (1991) referencia alguns mecanismos de transmissão intergeracional
da pobreza colocando em primeiro lugar o factor “baixo nível de instrução” das
crianças que dificulta a procura de emprego em melhores segmentos do mercado de trabalho. Acumulado a este vêm outros factores – onde a educação
poderia ainda jogar algum papel – como a precocidade no casamento e na gravidez e ainda o mau relacionamento social com impacto não só no acesso à
educação como nos caminhos a seguir para encontrar oportunidades profissionais.

Assim, as crianças oriundas destes meios são fortemente penalizadas na escola. Por um lado, à entrada, carregam já a expectativa negativa que existe em
relação aos meios pobres, caracterizados enquanto meios multiproblema. Segundo o princípio de Pigmalião (Rosenthal & Jacobson, 1971) já referido, têm
contra si próprias a realização de profecias, acompanhadas muitas vezes da
destruição da auto-estima. Depois, o meio familiar é difícil de gerir para muitas
destas crianças: por vezes alcoólicos e carregados de conflitos familiares 31,
31

O cuidado expresso pelo “por vezes” significa que não consideramos de falta de afectividade as vivências das crianças nestes meios sociais. O amor que os pais e certos familiares têm às crianças não poderá
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promiscuidade social, falta de condições de habitabilidade, inexistência de
brinquedos da moda que assistem impartilháveis na escola. O acumular de
problemas nas famílias são tantos que dificilmente existe lugar para preocupação com a escola, acabando as crianças, por vezes, a ter que ajudar a resolver
problemas familiares como, por exemplo tomar conta dos irmãos mais novos
ou fazer as refeições para os homens da casa no caso das raparigas. (Hespanha & al, 2002). Estas famílias não correspondem ao padrão que a escola espera delas e são, mais uma vez, penalizadas (Salgado, 1991). O EstadoProvidência age, nestes casos, segundo programas convencionais (Giddens,
1999) sem ter em conta a participação das populações que permitiria o envolvimento, mais adequado, da comunidade na resolução dos problemas. A escola, e mais especificamente a aprendizagem, inserem-se neste tipo de respostas. Também aqui, do ponto de vista da sociedade e do Estado, (Hespanha &
al, 2002) as vítimas acabam como culpadas dos seus próprios destinos, acusadas de modos de procedimento incorrectos em relação à “generosidade” das
administrações. A exclusão acentua-se uma vez que o indivíduo continua a
afastar-se dos comportamentos e regras instauradas pela sociedade global
(Tebib, 1996). Referindo Townsend “É pobre aquele que não pode seguir as
regras formais da sociedade” (idem: 10).

Precisamente, a escola é o local onde se aprende a seguir essas regras e,
quanto mais longe se anda delas, no momento de entrar nas lides escolares,
mais difícil será inserir-se no caminho único, considerado como certo por esta
primeira instituição que acolhe, a maior parte das vezes, da pior maneira, estas
crianças.32 Carregadas com os problemas e as tarefas familiares; impossibilitadas do apoio “adequado” dos pais dado o peso de outras dificuldades maiores a resolver e de não terem, nas suas vidas, um projecto pessoal que passe
pela escola transmissível aos filhos; afastadas das tarefas de leitura e escrita
que a escola propõe, ou porque no seu meio não existe utilização da escrita
com utilidade social ou porque não tiveram oportunidade de frequentar um Jardim-de-infância; com atitudes e posturas diferentes das que os colegas vivem
ser considerado de valor inferior ao que acontece noutros meios sociais. Só individualmente existem
estudos de padrões de afecto, muitas vezes tratados a nível clínico.
32
Um dos objectivos do nosso estudo será o de verificar como se processa a continuação desta exclusão
no interior da escola.
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nos seus quotidianos e a cujos modelos atribuem valor; só idilicamente poderá
pensar-se, que estas crianças aprenderão as propostas curriculares dos contextos escolares. O apoio da comunidade, através das suas redes de assistência, na auto-ajuda, poderia ser legitimado e reconhecido socialmente e munido
de meios materiais mais aplicados à promoção da iniciativa local (Giddens,
2000) trazer respostas alternativas a estas crianças.

Inserimos, igualmente, neste tipo de exclusão as escolas de meios rurais. Com
uma problemática diferente em que não poderemos menosprezar o peso positivo de alguma maior estabilidade familiar e da presença de uma cultura milenar coerente (Iturra, 1990) – em confronto com os conflitos culturais vividos
nas periferias referidas – poderemos abordar estes meios com maior proximidade do que chamaríamos terceiro mundo de um outro tipo de pobreza, mas,
sobretudo de um diferente modelo de relação com as administrações (Touraine, 1977) de cuja tutela as escolas dependem. Uma característica dominante
desta relação deriva do modelo de abordagem de um Estado autoritário cujo
paradigma mais evidente é a concentração de poder ao nível central, na capital. Se, por um lado, ao ignorar as suas características e necessidades deixa
alguma autonomia – de sobrevivência – a estas populações remetendo-as,
muitas vezes, para o nível da subsistência, quando pretende actuar junto delas,
o seu poder é ineficaz. “O subsistema educativo público tem que ser apoiado e,
sobretudo multiplicado ao infinito uma vez que constitui a armadura da administração do estado e nacional do país; no entanto, a sua expansão não servirá,
de modo nenhum, para desenvolver as suas funções «culturais». De onde surgem evidentes paradoxos: os sistemas educativos públicos crescem sem se
melhorar; racionalizam-se burocratizando-se: são cada vez mais úteis administrativamente e cada vez menos culturalmente” (Furter, 1983: 237). O sistema
de colocação de professores, nestas regiões, em Portugal, – que teremos oportunidade de abordar nos pontos seguintes – é bem o paradigma deste discurso.
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A Escola das novas exclusões

Falámos de uma escola que reproduz as antigas exclusões, que torna alguns
daqueles que são pobres, cada vez mais pobres. No entanto, um novo fenómeno emerge nas análises da Escola actual, nas críticas sociais mais ou menos eruditas às escolas, no mal-estar vivido no seu próprio interior. Falamos
agora de uma escola que não se adapta às mudanças do tempo presente, que
está desadequada em relação à sociedade futura e até ao tempo actual.

Desadequada ao mercado de trabalho, esta escola não contribui para a diminuição do desemprego. Quando analisámos as funções que socialmente lhe são
atribuídas, focámos a forma impreparada com que lança os jovens na vida activa, no mercado de trabalho.

Este segundo tipo de escola seria a que se desenvolve num Estado cujos discursos se relacionam com a “criação de oportunidades de emprego e promoção da retoma do crescimento económico” (Stoer, 2001:249) direccionada por
um novo tipo de preocupações, a que chamámos “a escola das novas exclusões”. Encontramos hoje adolescentes que abandonam a escola ou padecem
nela e cujas famílias, embora pertencentes à camada inferior da estratificação
social, não se encontram inseridas nos grupos considerados de risco, entre os
que podem ser incluídos nos grupos de pobreza, tal como hoje esta se define
(Almeida e al., 1992). São famílias consideradas integradas socialmente que,
tendo por vezes um ou outro elemento desempregado ou em trabalho precário,
equilibram o seu agregado familiar, sendo socialmente bem aceites. Algumas
destas famílias embora de profissões manuais, têm rendimentos que lhes permitem excedentes perante as necessidades do quotidiano e mostram, muitas
vezes, preocupações escolares com os filhos. No entanto, muitas destas crianças, revelam baixos níveis de aprendizagem e, por vezes até, insucessos escolares. Os estigmas sociais habituais não existem, no entanto, nestas famílias.
Uma observação mais direccionada permitirá verificar que o traço comum nestas famílias remete para o seu baixo nível de escolarização – ex-quarta classe
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e, nalguns casos, o 2º ciclo – e o exercício de profissões de tipo manual onde a
leitura e a escrita não aparecem como práticas quotidianas.33

Para além do insucesso nos círculos de pobreza tradicionais, começa a desenhar-se um novo grupo que, irá construir novos grupos de desempregados e,
eventualmente de excluídos, sabendo quanto a inexistência de emprego produz desequilíbrios globais nos indivíduos e nas famílias, agravados por um
tempo em que as práticas de entreajuda comunitária têm desaparecido, deixando a família fechada nas quatro paredes do casal – nuclear – ou mesmo em
situações mono parentais, mais isolada do que as que vivem em guetos de pobreza.

Do mesmo modo, algumas formações de tipo superior não conduzem ao mercado de emprego. Assistimos a uma situação em que os valores tradicionais
são agora, por razões económicas, postos em causa, mas, muitas vezes sem
saída. As mulheres atingem níveis culturais superiores aos dos homens. São
elas que têm acesso ao Ensino Superior, que atingem um nível superior de Licenciaturas, de Mestrados, de Doutoramentos. No entanto, o acesso ao mercado de trabalho encontra-se-lhes ainda bastante vedado, continuando a preferir-se os homens (Ferreira, V. 1998 & 2002). Se, por um lado, se mantêm os
estereótipos homem/mulher, por outro também se encontram em rapazes, que
fugiram à escola ou a rejeitaram cedo – num nível pós-básico – capacidades
desenvolvidas fora da escola e mais capazes de responder às necessidades do
mercado de trabalho. Até esta autonomia demonstrada na procura de formação
poderá ser já considerada uma capacidade mais adequada do que as práticas
de sujeição e obediência com que, até ao fim do Ensino Superior, se vive na
escola, dominando as breves brechas de pretensa maior ou menor autonomia
que cada instituição desenvolve.

Assim, muitos dos jovens mais dinâmicos, sofrem na escola o sem sentido de
(algumas) propostas curriculares e, ao mesmo tempo que resistem às aprendi-

33

Um estudo de casos anterior ao apresentado neste trabalho permitiu concluir a nossa hipótese: famílias
onde a prática da leitura e da escrita não existem na vida familiar. São ainda famílias para quem a escola
não contribuiu para uma mobilidade social ascendente.
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zagens, criam(-se) problemas de instabilidade, de mal-estar – expresso sob
diversas formas – e acabam por se afastar da escola logo que podem, não tendo, muitas vezes aprendido as bases essenciais a todo o cidadão, a qualquer
trabalhador do tempo presente. Entretanto, sofrem a exclusão dos outros, dos
colegas que, estando à partida na mesma linha, tentam, sobretudo por pressão
da família, avançar na via escolar. Algumas dificuldades de partida não vencidas – como por exemplo a literacia e a resistência difícil aos quotidianos escolares – colocam em insucesso crónico o que não é suportável face aos amigos.
Continuam ainda durante algum tempo na escola mas serão excluídos do interior (Mylonas, 1999). E, se alguns tinham já adquirido as bases essenciais que
lhes permitem avançar sozinhos ou procurando apoios não escolares, outros,
vão apenas engrossar as fileiras do desemprego e… criar novos excluídos.

Uma nova escola se vai criando no interior da antiga escola de que foram sobejamente estudadas, ao longo do século passado, as formas de exclusão, em
que a exclusão escolar aparecia associada à paradigmática exclusão social.
Assistimos agora ao surgimento dum novo tipo de exclusão da sociedade do
conhecimento, no interior de uma escola em profunda crise de finalidades sociais. Uma escola que poderá, ela própria, dar origem a um novo tipo de exclusão social tanto mais que começam a ser cada vez mais indefinidas as fronteiras entre incluídos e não incluídos, podendo um indivíduo ser excluído em alguns aspectos da sua vida e não se passar o mesmo noutros. Tanto mais que
hoje, na Europa central, quando um indivíduo se encontra em situação de desemprego, pode desenvolver vários tipos de actividades, tais como, trabalho
voluntário, trabalho a favor de amigos, trabalho por conta própria, participação
política em movimentos e associações, comissões escolares, associações de
inquilinos, etc. (Moller & Hespanha, 2002), demonstrando-se, no entanto, que
estas actividades não compensam a não inserção profissional, o emprego. De
qualquer modo, diminuem factores de ordem social e psicológica que acumulam as situações de exclusão. Por isso, chamamos a este, um novo tipo de exclusão, cujo contornos, em Portugal, ainda se definem tenuemente, não sendo,
por esse facto, de menosprezar.
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A Escola emancipatória e a mobilidade social

No entanto, a aprendizagem, o desenvolvimento de funções positivas no interior da escola e das comunidades, não pode ser considerado inexistente. Por
um lado, os dados quantitativos mostram alguma mobilidade social e, por outro,
são conhecidas escolas e práticas de professores que procuram uma gestão
dos problemas dos alunos e dos currículos não excludentes.

Ao considerarmos a mobilidade social como uma situação emancipatória recusamos as teorias fatalistas, tais como Sorokin (1927, citado por Boudon, 1979),
que considera que toda a sociedade tem tendência a se reproduzir, transportando fatalmente, no seu interior os mecanismos de selecção e de reprodução
para além dos indivíduos. Estes mecanismos de selecção reproduzir-se-iam já
no interior da própria família atribuindo-lhe uma tendência para travar os seus
membros num processo de ascensão social. No entanto, tal não nos impede de
questionar, num outro extremo do debate, “o efeito da escola sobre a justiça da
sociedade pela sua contribuição para a mobilidade social” (Meuret, 1999: 3).

Se a mobilidade social pode ser considerada como uma das características
mais importantes das sociedades contemporâneas e pode ser entendida como
a alteração nas condições em que o indivíduo se relaciona com os outros e
com a sociedade como um todo, não poderemos falar, à partida, de mobilidade
social na escola, senão numa linha prospectiva, uma vez que pouco sabemos
da forma como cada um se irá relacionar com os outros e a sociedade. No entanto, se entendermos que se trata da passagem de um indivíduo ou de um
grupo de uma posição social para outra, dentro de uma constelação de grupos
e de estratos sociais (Boudon & al,1990:160), podermos considerar que, no
caso de crianças originárias de famílias não letradas, o aproveitamento escolar
poderá corresponder a um prenúncio, ou eventualmente, a uma primeira oportunidade de mobilidade social.

Arriscaremos apenas dizer que, apesar do primeiro filtro ter colocado a criança
num estrato social baixo – a família –, aguardaríamos que um segundo filtro – o
sistema de ensino – a ajudasse a subir na hierarquia social (Boudon, 1979).
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Não questionaremos aqui de que tipo de subida se trata. De qualquer modo,
em termos de status social e familiar, num país com tão baixos níveis de escolaridade, o facto de se obter um grau escolar superior, significa uma subida de
status social, dependendo a abrangência desse status do grau de escolaridade
que se conseguir alcançar.

34

Se entendermos mobilidade social como modifi-

cação na situação profissional – neste caso como possibilidade de acesso – o
facto de se conseguir atingir um maior grau de escolaridade fornece mais hipóteses de inserção no mercado de trabalho, ou pelo menos, de acesso à formação conducente, ou ainda à construção de um projecto que mobilize para uma
actividade profissional. As pessoas pouco alfabetizadas e pouco qualificadas
têm cada vez mais dificuldade de arranjar um emprego e de o manter (Gauthié,
1994). A mobilidade social pode ainda ser entendida como alteração de poder.
Quer aparecendo associado aos dois factores anteriores, tal como o status, em
grau mais ou menos alargado, o aumento da escolaridade significa mais poder
social, sobretudo numa sociedade iletrada em que os graus académicos continuam a ser símbolo de autoridade. O estudo realizado por Elísio Estanque
(1997) vem precisamente “dizer que as categorias de assalariados com maiores recursos escolares ou qualificações se auto-incluem na classe média, concluindo que as qualificações são, a este respeito, mais decisivas do que a propriedade dos meios de produção e até do que a autoridade” (idem: 109)

Poderá ainda contribuir para o desenvolvimento de poder contra hegemónico,
ou, utilizando o conceito anglo-saxónico, aumentar o seu grau de empowerment, traduzido em consciência social da sua vida e da sua comunidade, nas
palavras de Paulo Freire, de conscientização. (Freire, 1974)

Pelas razões apresentadas, entendemos que o aumento de escolaridade contribui para a mobilidade social dando, pelo menos, o poder de acesso a cada
vez mais informação disponível socialmente, o que terá efeitos, pelo menos,
em relação à cidadania.

34

Apesar de já se ter dado conta que o grau de ensino atingido não é sinónimo de ascensão profissional,
num país de baixa escolarização o grau académico ainda funciona como sinónimo de status social: “É
uma pessoa com estudos” – diz-se.
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Embora as perspectivas sobre a mobilidade social sejam diversas e cada vez
mais complexas (Grácio, 1997 b) e, mesmo correndo o risco de, ao pretender
analisar a perspectiva contra hegemónica, recorrer a um indicador considerado
de “problemática burguesa” (Poulantzas, 1974: 291), o facto de entre 1960/61 e
1991/92 a população escolar ter aumentado de 95,7% correspondendo a quase
mais 1,1 milhões de alunos, trazendo potencialidades de mobilidade social, terá
sido, para alguns, de facto, portador de emancipação nos sentidos que acima
analisámos. Toda uma camada de jovens que não tinha acesso ao ensino, assim como as expectativas das famílias, terão aumentado com a democratização e o cumprimento da obrigatoriedade do ensino. Por essa razão o acréscimo é maior entre 1960-61 e 1975-76: mais 650 000 alunos do que entre
1975-76 e 1991-92 em que se matricularam mais 445 000 alunos (Medina,
1996: 59)

havendo, deste modo, uma desaceleração eventualmente pela

consciência tardia, por parte de alguns, da necessidade de enviar os seus filhos à escola35, a pouco e pouco recuperada, até à totalidade, nos nossos dias.

A inovação: nas práticas pedagógicas e na organização

Passando da perspectiva sociológica para a educativa encontramos, neste terceiro tipo de escola – a escola portadora de perspectivas emancipatórias – um
vector que parece querer emergir da comunidade educativa. Assiste-se hoje a
um movimento que, embora ainda ténue, integra as políticas educativas nas
mesmas perspectivas das políticas sociais encontrando, no local, soluções a
problemas que o Estado fora incapaz de resolver. São políticas comunitárias
em que se procura, ao nível do local, outras formas, incorporadas de lógicas
mais próximas dos destinatários, que conduzem a impactos mais eficazes na
resolução dos problemas. No entanto, a dificuldade de romper a redoma protectora da escola, que ao longo de séculos se fechou nas suas lógicas suportadas administrativamente, dificulta a participação da comunidade na resolução
35

No estudo de uma coorte reconstituída de crianças que entraram em 1983 nas escolas do 1º ciclo no
Concelho em estudo identificámos casos de abandono no final do 2º ano de escolaridade - após algumas
repetências – e de abandono ao fim do 4º ano em crianças que não tinham sofrido repetências. A escolaridade não seria ainda entendida como de 6 anos. O mesmo já não aconteceu no estudo de uma outra
coorte reconstituída de crianças que entraram em 1987 para o 1º ciclo. A consciência da obrigatoriedade –
e eventualmente da necessidade – de escolarização teria sido adquirida gradualmente.
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dos problemas. Apenas o apoio da família é admitido – e secretamente desejado – embora sujeito a determinadas regras ditadas pela escola, a que as famílias, de meios socioeconomicamente mais desfavorecidos, não têm possibilidade de acesso. A experiência francesa das ZEP – Zones d’Éducation Prioritaires
– se não permitiu resolver o problema base a que se propunha – acabar com o
insucesso escolar – possibilitou a emergência de outros discursos e de novas
práticas sobre a relação da escola com o meio em que se insere (Chauveau &
Duro-Courdesses, 1989 & Henriot-van Zanten, 1990). Outras escolas, noutros
países, avançaram igualmente com experiências, mais ou menos limitadas de
relação com a comunidade. Em Portugal as experiências são múltiplas incluindo o equivalente à ZEP, também de origem governamental e com conclusões
semelhantes. Falamos da experiência dos TEIP – Territórios Educativos de
Intervenção Prioritária – que, para além das práticas que instituíram localmente, permitiram elucidar necessidades das escolas e construir modelos adequados de resposta. (Bettencourt & al, 2000).

A organização de base territorial traz consigo um desafio, à partida, despercebido, mas fortemente portador da inovação: a organização da escola. Numa
situação charneira entre o território e a sala de aula, aparece a dimensão Escola, dinamizadora (ou não) das dinâmicas (ou inércias) educativas. É neste nível
que se efectua a centralidade dos processos de mudança, embora muitos professores nas suas salas de aula desenvolvam um projecto inovador, mais cedo
ou mais tarde, positiva ou negativamente, contaminado pelo clima da escola.
Em países de tradição centralizadora – como Portugal ou a França – as dificuldades das escola encetarem mudanças significativas são ainda maiores, revestindo por vezes aspectos de resistência contra as práticas propostas, contraditórias dos discursos emitidos. Apela-se à autonomia e responsabilidade das
escolas, não abrindo mão das estruturas e formas de dependência, nem se
disponibilizando meios facilitadores de processos de emancipação. As lutas
entre discursos e práticas das administrações são paradigmáticas destas situações. (Canário, 2000)

Ao nível das práticas pedagógicas, temos uma longa corrente a percorrer que,
através da história foi recolocando o problema da aprendizagem de modos dife70

rentes, encontrando nas inovações, aspectos que em uma ou outra área, desenvolveram e que, apesar de tudo, hoje (re)ganham significado. Poderemos
perguntar se a proposta que Jean Jacques Rousseau desenvolvia na sua doutrina pedagógica, em 1762, de partir da criança, sendo esta o fim da educação,
não tem hoje significado quando estamos perante pedagogias da homogeneidade, em que cada criança será obrigada a adaptar-se ao modelo proposto “de
tamanho único”. Ou então, seguir a sensatez de León Tolstoi em 1859, na escola que fundou, em que propunha que se deixassem as crianças decidir por si
próprias, o que lhes convém, actualizada para a perspectiva de ir desenvolvendo na criança uma socialização baseada na responsabilidade dentro de um
certo modelo. Também actual, e nas práticas inovadoras, aparece a perspectiva de Karl Marx (1869) de deixar trabalhar com o cérebro e com as mãos mais
próxima da Pedagogia Freinet (1949) ao apoiar-se em realizações, tanto abstractas como manuais.

Mas se procurarmos numa organização pedagógica já coerente, em torno de
um modelo, teremos, na memória comum que conhecemos, John Dewey
(1886), entendido como o criador da “escola activa” seguindo-se Adolphe Ferrière (1912), que procura com a sua pedagogia preparar para a vida e Maria
Montessori (1907), que considera que a educação é um processo natural, levado a cabo espontaneamente pela criança e adquirida não ao escutar palavras
mas mediante experiências sobre o meio. Não precisaremos de nos alongar
nas referências a escolas teóricas para demonstrar a sua actualidade na necessidade de inovação da escola que temos.

Assim, numa perspectiva mais global, aparecem ainda outras correntes no interior da própria escola – embora provocadas por fenómenos exteriores – a retirar a óptica da educação dos sistemas escolares tradicionais para as novas
culturas aí emergentes. O papel que o intermulticulturalismo pode vir a desempenhar na escola, também pode ser portador duma perspectiva emancipatória.
O reconhecimento das culturas diferentes e a necessidade de as valorizar e
respeitar – isto é, aceitar outros modos de aprender – vem colocar à escola a
necessidade duma pedagogia diferenciada, de dar significado específico às
várias culturas em presença. O novo modo de gestão do currículo que uma tal
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pedagogia implica – de modo a interagir com o saber de todos e de cada um –
permitirá às antigas culturas presentes e menosprezadas nas escolas serem
valorizadas e, igualmente consideradas. Sendo a escola uma parte da sociedade, também ela será sensível aos movimentos que começamos a ver despontar de valorização e interesse pelas culturas diferentes. A construção de
dispositivos pedagógicos (Cortesão, 1995) aparece já teorizada nesse sentido.

Perrenoud (1996), procurando ir mais longe, partindo do modelo pedagógico
para a resolução dos problemas, considerando já uma pedagogia diferenciada
em que as dificuldades surgem, aprofunda as práticas dos professores sintetizando as diferentes fases de inovação nas situações a que chama de objectivo-obstáculos do seguinte modo: uma fase de identificação das dificuldades
(obstáculos), quer através da experiência directa, quer mobilizando os conhecimentos provenientes de experiências feitas noutros sítios. Uma fase em que
já constroem uma estratégia para retirar ou para contornar os obstáculos identificados e, por fim, uma fase superior em que precisam, revêem, completam a
estratégia inicial à luz da experiência e a partir de regulações sucessivas (Perrenoud, 1966). Poderemos hoje encontrar, professores, grupos e escolas em
qualquer uma destas fases de inovação direccionada.
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5. A Escola em Portugal através do olhar do insucesso escolar
Se a luta pelo acesso à escolarização de todas as crianças parecia inscreverse no quadro da construção duma sociedade democrática, os demonstrados
efeitos da massificação permitem hoje interrogar o carácter eventualmente estratégico ou perversamente contra-hegemónico de tal medida. A acentuação da
função de selecção e reprodução social que, através das suas instituições e
acções pedagógicas (Bourdieu & Passeron,1964) a escola continua a desenvolver, questiona a legitimidade desta alternativa ao afastar as crianças das
teias da cultura local (Iturra, 1990) da destruição violenta pela inculcação escolar de valores e saberes, contra os apreendidos nas famílias e comunidades,
deixando-os sem reposta alternativa.

Só a elucidação das funções e formas

deste desvio poderá permitir combater as perspectivas reaccionárias das correntes, mais ou menos, veladamente meritocrática, nos debates sobre a escola
portuguesa e permitir a emergência de alternativas de escola democrática.

A justificação propagada da necessidade de acesso à globalização dos saberes, através da escola, obriga a inquirir em que sentido vão as aprendizagens
de conhecimentos e valores desenvolvidos nos contextos escolares, que interesses têm subjacentes, que implicações nas vidas das crianças e nas sociedades. A crise da escola é, de tal modo, apontada por todos os sectores sociais
que permite questionar se na escola se efectuam de facto as aprendizagens
que os currículos enunciam ou se apenas o currículo oculto justifica a sua permanência e perpetuação. Restaria, então, saber, que currículos ocultos aí se
desenvolvem e como se processa a sua construção, sabendo que, embora
inadequada, a escola gere currículos diferentes para as crianças dos diferentes
estratos sociais, atirando umas para a exclusão social, remetendo outras para
as ofertas que os contextos familiares lhes proporcionam, parecendo, deste
modo, reproduzir a estratificação social em presença.

Se os trabalhos na área da Sociologia nos evidenciaram mudanças nas formas
da passagem para uma sociedade pós fordista, baseada no acesso ao conhecimento, se as formas de expressão da pobreza e da exclusão se apresentam
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com outros contornos, fica para elucidar o que acontece à escola, nomeadamente na portuguesa, sobretudo desde que existe como efectivamente obrigatória, mérito realizado no último quartel do século XX.

Difícil se torna mesmo a decisão do que se entende por insucesso escolar. Insucesso de quem? Do aluno ou da escola? É a escola que não cumpre os seus
objectivos ou é o aluno de 5, 6 anos que está em insucesso?

Em relação a este primeiro lançamento da questão, cumpre questionar um Estado que obriga a criança a sair da instituição família – o mais cedo possível –
e integrar a instituição escolar para, em vez de aprender, o declararem, à partida, incapaz de o fazer. Como funciona, face a esta situação, o Estadoprovidência? Boaventura Sousa Santos (1994) considera que o Estado, em
sociedades com as características da nossa, as expectativas face às funções
do Estado-providência serão traídas por uma prática autoritária face às classes
e sectores mais desfavorecidos e com maior preocupação com a resposta da
acumulação de capital. Defende ainda que não sendo o “Estado português um
Estado-providência no sentido próprio do termo é parcialmente compensado
pela actuação duma sociedade eficientemente rica em relações de comunidade, interconhecimento e entreajuda, um fenómeno a que chamo sociedadeprovidência.” (Santos, B.S., 93: 43). Mais adiante sintetiza: “Em Portugal, um
Estado-providência fraco coexiste com uma sociedade-providência forte.” (ibidem, 46).

No caso da educação, poderemos aplicar a análise que Boaventura Sousa
Santos desenvolve para a segurança social: “Contudo, talvez o que mais inequivocamente distinga o Estado português de um Estado-providência seja o
facto da administração pública ainda não ter interiorizado inteiramente a segurança social como um direito, continuando, em alguns aspectos a considerar
que se trata de um favor concedido pelo Estado, tal e qual como se pensava
durante o regime autoritário do Estado Novo” (idem: 44)
A entrada para a Escola, de crianças originárias de famílias não – ou pouco –
escolarizadas cabe neste contexto de entendimento. As suas expectativas são
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para os bem sucedidos, para aqueles que irão integrar as fileiras do poder. Os
modos de funcionamento da sociedade civil, pouco ou nada “domada” pela escola encontram mais obstáculos – para alguns intransponíveis – para se integrarem na escola. E tal, significa integrar no edifício, nas instituições internas,
nos modos de transmissão dos saberes.

Assim, este Estado-providência não só não está a cumprir a sua função de zelar pelos interesses dos cidadãos, como obriga as crianças a frequentar uma
instituição para lhe ensinar que... não serve para ela.

Podemos ainda distinguir entre sucesso escolar e educativo, mas estão de tal
modo imbricados na escola actual que o insucesso escolar acarreta, na maior
parte dos casos, insucesso educativo, sobretudo no que respeita à formação
pessoal e social do aluno (Salgado, 1991). E, por essa razão, Perrenoud (2002)
considera – alargando esta compreensão a alunos, pais, professores e quadros
escolares – que :


” o ‘verdadeiro sucesso’ não coincide com a definição formal que
lhe dá o sistema educativo



“o essencial do valor intelectual de uma criança ou de um adolescente só de longe, tem alguma relação com o que medem os
exames ou outras provas oficiais



“consequentemente, tem que se ignorar, revitalizar ou modificar
os critérios oficiais de sucesso escolar.” (idem: 5)

Poderemos, no entanto, considerar sucesso educativo em relação às novas
necessidades sociais e pessoais que hoje se colocam.

Perrenoud (2003) considera ainda que as necessidades que hoje emergem,
quer no mundo pessoal e social, quer profissional não encontram qualquer eco
na escola e, quando aparecem, tornam-se tão escolarizados que perdem o interesse junto das crianças e jovens. “A escola funciona em circuito fechado,
sem sequer perder tempo em ir ver de que é que as pessoas precisam na vida.
Como é que hoje se encontram munidos ou carentes? Têm bagagem para
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afrontar a complexidade do mundo? (…) Se examinássemos, com cuidado, – lá
chegaremos – a compreensão que os adultos correctamente escolarizados têm
dos mecanismos económicos, políticos, biológicos tecnológicos, ficaríamos
ainda mais assustados. Quem percebe o que se passa com a caixa de pensões ou a bolsa? Com as taxas hipotecárias ou as flutuações monetárias?
Quem se entende face à complexidade dos seguros e dos mecanismos bancários? Face à justiça e ao direito? Quem se orienta no sistema de saúde ou no
hospital? Quem está armado para fazer face às doenças sexualmente transmissíveis, às toxicomanias, às deficiências, à doença mental, quando estes
males tocam os próximos? Quem acede verdadeiramente ao hipermundo da
Internet e às tecnologias da informação? Quem compreende alguma coisa de
engenharia genética, dos riscos agroalimentares ou da política internacional?
Quem está preparado para fazer face ao desemprego, ao racismo, à insegurança urbana, à vida nas grandes zonas suburbanas, à dificuldade de vizinhança intercultural, aos impasses na educação das crianças, às evoluções da sexualidade? Quem se sente autónomo na selva das organizações? Quem conhece e sabe defender os seus direitos? Quem sabe gerir conflitos?” (idem:19)

De facto, são estas questões que as crianças e jovens de hoje vivem na sua
família, na comunidade, na escola não curricular e só ocasionalmente – por
vezes como exemplo para ajudar a matéria – aparecem nas matérias curriculares. Por isso, não aprendem porque não se motivam, porque a escola não lhes
diz nada. E aqui, eventualmente possamos falar de desencontro entre currículo
escolar e práticas educativas. Poderemos então colocar a questão: O insucesso escolar deverá ser inscrito no rol das dificuldades sociais ou nas formas de
resistência aos mecanismos de controlo social?

A escola está posta em questão, o insucesso escolar também. Mas a compreensão deste fenómeno ajudará a elucidar a forma como a escola mexe, como
se encontra em transformação, para que sentido se irá dirigindo.
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Das primeiras pesquisas sobre o insucesso às primeiras intervenções direccionadas

Após os primeiros trabalhos sobre as desigualdades desenvolvidos em Portugal no Gabinete de Investigações Sociais coordenado por Sedas Nunes (1970),
a reflexão sobre o insucesso escolar em Portugal, centra-se no Instituto Gulbenkian de Ciência, iniciado em 1968, com um projecto coordenado por Rui
Grácio (1980) sobre condições de aprendizagem no ensino primário. Esse trabalho enriquece a perspectiva que Rui Grácio vem desenvolvendo sobre o fenómeno do insucesso escolar e que teremos que retomar naquilo que ainda
hoje marca a abordagem do fenómeno.

Os trabalhos realizados em Portugal neste domínio partem em várias direcções
e, utilizando as palavras de Stoer (1992) assiste-se a uma “socialização” desses estudos. Os temas avançam de acordo com a complexidade do problema:
centram-se nas políticas (Mónica, 1978; Grácio, R.,1981; Stoer, 1982; Formozinho, 1987) nos agentes profissionais: os professores (Araújo, 1985;
Nóvoa,1989) nas desigualdades no interior da escola (Pedro, 1981; Benavente,
1985) para referir apenas os iniciadores mais relevantes.

Num primeiro tempo questionam o que significa o termo insucesso escolar: fala-se de repetências, embora os trabalhos posteriores de Ana Benavente (Benavente & Correia, 1980) venham demonstrar que a apreciação é fortemente
subjectiva de escola para escola e até de sala de aula para sala de aula no interior da mesma escola. Acrescentando a este o abandono precoce da Escola,
referem as dificuldades de aprendizagem e as atitudes disciplinares que vão
das manifestações de desinteresse até à grave insubordinação. Consideram-se
como relativos uma vez que só têm sentido no quadro de uma determinada
instituição escolar, num determinado tempo e grupo profissional que a integra e
desenvolve determinadas expectativas em relação aos alunos.

Rui Grácio (1980) entende que não se pode centrar na superação do problema
não é uma questão de reajustamento de metodologias didácticas, nem sequer
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remete apenas para o plano das funções e operações cognitivas dos alunos.
Refere ainda a importância dos campos relacionais com os alunos apoiando-se
nos trabalhos sobre expectativas, empatia, valorização da identidade do aluno.
Começa a levantar a ponta do véu da psicopedagogia uma vez que esta não
pode explicar o carácter maciço e selectivo do fenómeno que posteriormente
os trabalhos de Benavente & Correia vêm a desenvolver. Grácio, coloca então
a questão de, devido ao carácter universal do fenómeno uma vez que começa
a ser claro a sua função na estratificação social, saber se o “insucesso escolar
é um sucesso do sistema” no sentido em que a estratificação social seria uma
função a desenvolver pelo próprio aparelho de Estado que, assim, utilizaria a
escola nesse sentido.

Os trabalhos já referidos, desenvolvidos por Ana Benavente e Adelaide P. Correia (Benavente & Correia,1981), em Portugal, a partir da década de 80, sobre
a atribuição causal do insucesso escolar, desenvolvem a perspectiva de Rui
Grácio, deslocando a teoria da atribuição causal do insucesso dos “dotes” e do
“handicap sócio-cultural”, remetendo para a perspectiva sócio-institucional,
abrindo caminho para a compreensão do modo como podem aprender, na escola ou noutros contextos, as crianças de meios não letrados. No entanto, nas
representações dos professores – e na sociedade em geral – encontramos ainda as antigas atribuições causais do insucesso ligados a factores bio-genéticos
individuais, imutáveis, fatais. A criança não terá possibilidade de aprender porque não tem capacidades. A perspectiva do “handicap sócio-cultural” aparece
na fronteira pouco clara daquela. Será o meio social da criança que não lhe
permite a aprendizagem não só por um deficit cultural mas ainda porque as
características do meio andariam muito ligadas às questões bio-genéticas. Até
porque, entre os professores, as representações sociais da cultura, vividas no
quotidiano aparecem demasiado identificadas com a realização das tarefas
escolares, (Benavente, 1999).

A teoria de atribuição causal do insucesso a um nível socio-institucional (Benavente & Correia, 1981) permite os trabalhos até então parcelarmente – sobre
apenas determinados ângulos – realizados, avançar na compreensão da escola e na adequação pedagógica aos destinatários e retirar a inviabilidade da in78

tervenção. Mais tarde, Margarida Fernandes (1986) especifica a perspectiva
institucional para os níveis organizacionais e políticos.

De facto, a remoção do obstáculo de fatalismo, de incapacidade de aprendizagem das crianças oriundas destes meios, permitiu avançar com projectos e
movimentos pedagógicos propondo modelos de aprendizagem (Salgado, 1990)
de ensino diferenciado – partindo das subjectividades – verificando, pelo sucesso, na aquisição ou desenvolvimento de competências, a sua adequação
aos destinatários. Foi então possível fazer assumir que as crianças de meios
populares aprendem e “não constituem uma população com uma patologia específica que deva ser atendida por sistemas especializados de educação, eles
têm direito a ser respeitados enquanto sujeitos capazes de aprender.” (Emília
Ferreiro, 1990: Introdução IV).

A Sociologia da Educação, sente-se então impelida a não se limitar ao estudo
de “entradas e saídas” mas a interessar-se pelos processos escolares, a penetrar na “caixa negra” que era a escola e a procurar os mecanismo produtores
de desigualdades (Benavente, & al, 1994). É neste sentido que tem vindo a
avançar a orientação da pesquisa/intervenção a partir dos anos 90.

O aban-

dono da exclusividade da perspectiva escolar e o avanço no enquadramento de
outras ciências tem sido a saída para a abertura das influências interaccionistas, da etnometodologia e mesmo da etnografia. A Sociolinguística, a Antropologia, a Psicologia Social têm igualmente trazido contributos relevantes no entendimento da problemática, explicando fenómenos emergentes nos novos
processos de pesquisa referidos. O cruzamento entre disciplinas tornou-se
quase obrigatório quando se pretende uma elucidação conducente à intervenção e à construção de estratégias de mudança. Os projectos de investigaçãoacção avançam com o desbloquear epistemológico que as novas abordagens
científicas permitem, quer na abordagem metodológica da construção do conhecimento, quer no recurso à construção de novos quadros teóricos assentes
em processos interdisciplinares. Refira-se a título de exemplo, sobre esta problemática e tentando explicitar o que constituía o processo de investigaçãoacção, os projectos Unidades de Orientação Educativa (UOE), Projecto ECO
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(Escola Comunidade) e Projecto de Alfama (ISPA) analisados por Silva, M.I.L.
(1996)36 no seu estudo.

36

È nesta perspectiva que o nosso trabalho se insere retomando as problemáticas desenvolvidas nos início dos anos 90, procurando identificar os mesmos problemas, no início deste milénios, com as problemáticas e desafios que tem subjacentes.
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6. O Estado: as responsabilidades e os obstáculos
Paredes-meias com as vertentes acima descritas, forneceram contributos significativos os trabalhos realizados por Stephen Stoer e Luísa Cortesão (Porto)
desenvolvendo quadros teóricos de sociologia política inseridos, em grande
parte, na Sociologia Crítica de Boaventura Sousa Santos (Coimbra).

Assim, um primeiro vector de análise para a compreensão da educação em
Portugal remete para a sua categorização em país semi-periférico uma vez que
é essa a posição que ocupa no sistema mundial e em que encontramos sentido
contextualizado para os processos explicativos de Wallerstein (1974; 1979;
1984). B. Sousa Santos entendeu esta especificidade como “uma descoincidência articulada entre as relações capitalistas de produção e as relações de
reprodução social” (1985:872). Uma das consequências desta descontinuidade
– entre relações de produção e relações de reprodução social – reside no facto
do Estado não ser suficientemente forte para que as suas decisões sejam executadas mas também não é tão fraca que o Estado se encontre em permanente crise.

Cria-se então uma situação a que Boaventura Sousa Santos chamou, em
1990, de “Estado paralelo”, caracterizado pela desarticulação existente entre “o
enquadramento jurídico-institucional das relações sociais (...) e as práticas sociais em que se traduzem (1990: 126)”. Isto significa que, ao contrário dos países centrais, o enquadramento jurídico-institucional tem dificuldade em penetrar nas relações sociais, não conseguindo ser, no todo ou em parte, aplicado.

Mobilizando este quadro teórico para o campo educativo, a situação aparece a
vários níveis. A nível dos discursos, assentes na legislação, a política parece
ser, a vários níveis, contra hegemónica. A constituição declara, no seu art. 73º,
que “O Estado promove a democratização da educação e as demais condições
para que a educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades e a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e
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do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na
vida colectiva”.

No entanto, em termos de práticas escolares, coloca-se, à partida, um número
significativo de crianças em desigualdade de oportunidades marcando-as pelo
insucesso escolar, reproduzindo ou criando situações de exclusão escolar, não
se reconhecendo nem apoiando outros meios formativos como, por exemplo,
as actividades de animação socioeducativa (ao contrário do que acontece nos
países centrais) e, a título de exemplo, apesar de se ter legislado e anunciado,
nem sequer se promoveu a existência de uma disciplina de Desenvolvimento
Pessoal e Social.37 que permitisse desenvolver os valores a seguir expostos.
(Salgado & Reis 1994 & 1994 b). Fora das aulas, esta preocupação permanece
do mesmo modo ausente, não sendo considerada como objectivo educativo
mas sim como motivo de penalização para os não cumpridores. Espera-se que
a educação para estes valores tenha sido obtida exteriormente.

Boaventura Sousa Santos é claro no modo como exprime este funcionamento
estatal que se aplica integralmente no caso da educação: “ ao nível da matriz
jurídico-institucional, o Estado fortaleceu-se e multiplicou os seus meios de acção, ampliou os aparelhos e respectivos serviços e burocracias, formalizou e
oficializou vastos domínios da vida social, com um manto regulamentar espesso e pesado. No entanto, ao nível da prática estatal concreta e efectiva, isto é,
do conjunto das acções e das omissões do Estado no quotidiano da regulação
social, o Estado parece ter minguado no seu raio de acção oficial e perdido força e motivação para mobilizar os meios de que formalmente dispõe. As burocracias parecem demasiado pesadas para atingirem os seus fins e os aparelhos parecem bloqueados. Em consequência, o Estado age frequentemente à
revelia das políticas oficiais que se propõe e subverte o seu quadro jurídico e
37

De facto, a reforma educativa de 1987, prevê, nos Ensinos Básicos e Secundário, a existência de uma
disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS) nos currículos dos alunos, que poderão optar em
alternativa a Educação Moral e Religiosa. Foi executado com sucesso um programa experimental em
alguns casos foram formados professores mas não lhe foi permitido leccionar a referida disciplina por não
ter sido produzida a legislação necessária. Assim, enquanto uns alunos tinham a disciplina de Educação
Moral e Religiosa, quem optava por DPS... tinha uma hora livre no horário. Este será, certamente, um dos
casos mais assumidos de discrepância entre o nível jurídico-institucional e nível das práticas.
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institucional, por acção ou omissão, com comportamentos que o violam, quando não chega a fomentá-los.” (idem: 135-136). De facto, em cada novo governo, o aparelho estatal é fortalecido, colocando-se em lugares chave pessoas da
respectiva confiança, pessoal e política. Considera-se que se aumenta o poder
fortalecendo o Estado. Se considerarmos o peso dos serviços centrais e regionais estamos perante esse manto regulamentar espesso e pesado. No entanto,
junto das questões que se colocam no dia a dia das escolas, o seu poder de
intervenção é mínimo. São conhecidos casos que, perante a inoperância dos
serviços, as populações consideram que “só a Televisão lhes poderá valer”38

António Nóvoa (1992:63) dá-nos exemplos claros do modo como o Estado
subverte os seus quadros jurídico-institucionais: o apelo à participação conduz
com frequência a uma maior centralização das políticas educativas; o discurso
da profissionalização traduz-se numa desqualificação e num controlo estatal
mais apertado dos professores; a linguagem da autonomia traduz-se em práticas burocratizadas de tomada de decisão (1992:63)

Neste sentido, as burocracias são acusadas de ter a culpa da não resolução,
no entanto, nenhuma burocracia resiste e se desenvolve se não tiver uma base
de sustentação de interesses em jogo (Lapassade, 1974). Quais os interesses
que sustentam a inoperância na educação? Os interesses dos próprios funcionários do aparelho, quer por razões pessoais – laxismo, desmotivação para o
trabalho, falta de avaliação de desempenho, etc. –, ou mesmo políticas que
podem ir da promoção na carreira ou no lugar – status, poder – que ocupam ou
em jogos políticos que escondem interesses pessoais. “A centralidade do Estado português, enquanto Estado periférico, distingue-se assim, e antes de mais,
da dos estados dos países centrais por ser mais autoritária e menos hegemónica e por ser mais difícil determinar onde acaba o Estado e o não-Estado começa” (Santos, 1994: 115-116). Assim, certas práticas de professores e funcionários que consideramos de contra hegemónicas, colocam-nos precisamente
38

Tivemos oportunidade de seguir um caso de risco de violação de crianças por parte de um professor em
que técnicos novos do Ministério da Educação, ingenuamente, criaram uma situação de encontro com a
população para receberem directamente informação do ocorrido. Os serviços, foram, no entanto, inoperantes na resolução do problema por não terem meios de intervenção e a população percebeu que o problema só seria tratado...com a Televisão que se vai tornando instituição reguladora de conflitos perante as
inoperâncias estatais.
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face a este problema. Agem estes actores como Estado ou como não-Estado?
Estão a agir de acordo com o discurso explícito no nível jurídico-institucional ou
em consonância com as práticas correntes inerentes a uma pedagogia burocrática característica do 2º nível do estado paralelo? E onde termina a sua função
de funcionário do Estado, para começar a usar uma atitude de cidadania face
aos alunos e à comunidade, como acontece com alguns professores inovadores?

Na charneira entre os países periféricos, onde a escolarização não atingiu ainda a democracia permitindo a todos o acesso à escola, e os países centrais,
em que a escolarização total se completou no início do século passado, encontramo-nos numa situação tardia em que a escolarização efectiva só se vem a
completar nos anos 50 (Candeias, 2001) e, se considerarmos a escolaridade
obrigatória até aos 15 anos, só conseguida com a aprovação da Lei de Bases
do Sistema Educativo Lei nº 46/86. No entanto, com um Estado Providência
fraco – também ele em crise! –, a formação da escola de massas nasce em
crise e em crise se consolida nos anos que se seguem, ao contrário dos países
centrais que tiveram um período forte e bem estruturado e, é no momento em
que nós a iniciamos que começam igualmente a sua crise. (Stoer, 1944)

O 1º ciclo do Ensino Básico: questões políticas e organizativas
Preparada pela República, é sobretudo durante o chamado Estado Novo que a
sua área de influência se arrasta, se dissemina, se expande. Sem grande convicção e empenho, senão o que lhe advém do facto de poder ser difusora de
ideologia e aparelho de controlo ideológico (Mónica, 1978) acaba por construir
um tipo de organização centralizada, obediente aos superiores hierárquicos,
procurando que todos estivejam de acordo com os ditames da política oficial.
Após o 25 de Abril, as escolas do Ensino Básico e Secundário reorganizaramse, assentes na gestão democrática da escola em que os seus membros dirigentes eram eleitos entre os pares, com participação de funcionários e, em certos graus, de alunos. Apesar de uma forte dependência dos organismos cen-
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trais, a escola rege-se com alguma autonomia organizacional, paradigma de
responsabilização dos dirigentes, no local escolar.

O mesmo não aconteceu no 1º ciclo. Este ciclo não foi dotado de uma organização que lhe permitisse o desenvolvimento de autonomia e responsabilização.
Continuou dependente dos serviços centrais39. Apesar dos primeiros directores
escolares terem sido eleitos, tudo se processa por nomeação, desde os directores escolares que se seguiram a todos os delegados escolares.

O Director da Escola é, efectivamente, eleito, mas com um poder relativo face à
instabilidade do corpo docente, aos aspectos restritos a que se circunscrevia o
exercício do seu poder, à pressão de obediência que permaneceu face aos
superiores hierárquicos, sobretudo das estruturas intermédias das Delegações
Escolares. Apesar de, legalmente terem sido esvaziadas de poder, a subordinação estava interiorizada nos docentes e estas últimas estruturas, com agrado, apreciavam e premiavam a subordinação. João Formosinho (1998) considera que o Ensino Primário continua a ser uma realidade pedagógica e organizacional específica no seio da Educação Básica. Nas críticas à escola, o 1º
ciclo vem sempre à cabeça do sistema. Talvez por ser aqui que tudo começa.
Talvez por ser a primeira porta de confronto entre as diversidades sociais.
A avaliação das competências fundamentais dos alunos à saída apresenta-se
efectivamente baixa40 (GEP,1993; DPGF, 1994), Sabemos, no entanto, que
independentemente da necessidade de se resolverem inúmeros problemas em
qualquer um dos outros ciclos educativos, este ciclo, sobre o qual nos debruçamos, foi votado ao abandono durante quase vinte e cinco anos de reformas
democráticas. Este ciclo e a educação Pré-Escolar não tiveram direito à gestão
democrática, usando-se o mesmo argumento que foi rolando, as várias reformas e várias medidas, de que são ciclos muito complexos e depois se criarão
respostas específicas que... nunca chegavam a acontecer. E assim foram fi-

39

Mais tarde apareceram os serviços distritais e regionais mas dependendo igualmente dos serviços centrais
40
Referem-se os programas de caracterização da participação dos alunos portugueses no “International
Assessment of Educational Progress”
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cando para trás. Deparamo-nos hoje com elevadas taxas de insucesso e com
bases de formação deficientes naqueles que conseguem avançar.

Um ciclo culturalmente pobre onde pouco se aprende, um ciclo onde, até há
pouco tempo, pouco se lia de texto real, onde não havia mais do que um quadro e giz, onde a vida não entrava. A pouco e pouco a situação foi-se modificando mas a maioria das escolas ainda permanece na mesma, ou porque a
riqueza cultural e material ainda não lhes chegou, ou porque os actores educativos que fugazmente por lá passam se cansam, se instalam e desacreditam. E
é esta maioria que nos dá os tão baixos indicadores de competências que neste ciclo se verificam.
Sabemos que a democracia trouxe à escola crianças oriundas de meios sociais
dela tradicionalmente ausentes, ou porque não lhe tinham acesso ou porque,
aos primeiros insucessos, iam trabalhar. Temo-las hoje todas na escola e esta
não se adequou a estes novos destinatários. Filhos de famílias que não passaram positivamente pela escola, dificilmente poderão acreditar num projecto de
vida para os seus filhos que aqui se alicerce.
Sintetizando, poderíamos afirmar que o 1º ciclo do Ensino Básico viveria uma
crise escondida, quase tabu, de que não se ousaria falar. Dever-se-ia esse facto à prática primitiva de atribuições causais aos indivíduos – neste caso aos
professores – descorando os âmbitos organizacionais instituídos. Sabendo que
os professores não poderiam servir de bode expiatório a um problema tão
complexo, a ausência de uma intervenção mais aprofundada poderia fazer correr o risco de ainda fragilizar mais os que, mal ou bem, vão sobrevivendo num
sistema onde não se sentem, também eles, realizados. (Formosinho, 1998)
Um diagnóstico, apresentado pelo Ministério da Educação (1995), traduzia fragilidades, efectivos obstáculos à inovação que sintetizamos em grande dispersão da rede: unidades mal apetrechadas e isolamento dos professores; falta de
autonomia e controlo administrativo; formação inicial dos docentes com insuficiências; formação contínua com desadequações; fraca qualidade na formação
acrescida; baixa auto-estima do corpo docente e tendência para o “sectorialismo” que se traduziam consequentemente em dificuldades curriculares e peda86

gógicas, expressas em desarticulação e limitações curriculares; predomínio dos
manuais escolares; debilidades pedagógicas; monodocência não apoiada; insuficiências no tempo e espaço pedagógicos, dificuldades de integração de
alunos com dificuldades específicas. Para além de se detectarem limitações no
âmbito dos recursos humanos e materiais: instabilidade do corpo docente; pouca atracção e qualificação no ingresso na profissão docente; carências do pessoal auxiliar de acção educativa; tipologias desadequadas e más condições de
funcionamento; insuficiente financiamento das despesas correntes das escolas;
pobreza de equipamento.
Formosinho (1998) vai mais longe ao caracterizar a situação organizacional
das escolas: considera que não existem escolas do Ensino Básico: “ se nós
entendermos por escola uma comunidade docente que tem capacidade e possibilidade de exercer e formular uma vontade colectiva, nesse sentido, não há
geralmente escolas no Ensino Básico” (idem: 26)41. Por essa razão também, é
difícil a continuidade entre níveis. Vivem como se fossem uma realidade autosuficiente, apesar de alguns efeitos positivos que trouxeram as políticas do fim
do século passado se referirem ao esforço de constituição de ligações entre os
dois ciclos a nível dos alunos (conhecimento da escola onde irão prosseguir os
seus estudos) e da criação de relações de parceria e, por vezes, até pedagógicas entre as escolas. Estas relações tiveram origem em programas como as
EBI’s (Escolas Básicas Integradas), o PEPT (Programa Educação Para Todos),
os TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) e os Agrupamentos
Verticais de Escolas42. Outras escolas criaram estas relações sem estarem ligadas a qualquer programa, como por exemplo, o Projecto Concelhio de Figueiró dos Vinhos43.

41

Ou pelo menos não existiam quando foi elaborado o documento de referência. A política do agrupamento de escolas e de autonomia terá conseguido criar escolas do 1º ciclo na perspectiva em que Formosinho descreve a organização. Referimo-nos a escolas que se autonomizaram por terem mais de 300 alunos e passaram a funcionar como as do 2º ciclo ou a Agrupamentos Horizontais de escolas (Agrupamentos constituídos apenas por escolas do 1º Ciclo e de Educação Pré-escolar) No entanto, nem todas as escolas do 1º ciclo estão já a funcionar neste sistema. Por exemplo, o concelho que constitui objecto do nosso
estudo ainda permanece com o modelo antigo aqui descrito.
42
Agrupamentos de escolas constituídos por escolas do 1º ciclo e Educação Pré-escolar mais uma Escola
Básica que inclua o 2º ciclo.
43
Este Projecto foi posteriormente integrado no programa “Boa Esperança Boas Práticas do Ministério da
Educação”
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O 1º ciclo do Ensino Básico pode ainda ser caracterizado por uma palavra: isolamento (Sarmento, 1997). Um grande isolamento a todos os níveis; os professores, as escolas, as crianças, os pais, estão sozinhos face à administração,
face aos outros parceiros, entre si, face à sociedade em geral. Mais de metade
dos professores não tem qualquer relação com o meio onde vive porque a sua
passagem por essa escola é efémera. Em 9 ou 10 meses, entrecortados de
férias e atestados, não se conseguem criar relações comunitárias consequentes, isoladas entre si, ou porque as escolas não são pressionadas a criar dinâmicas educativas... ou porque estão mesmo fisicamente isoladas umas das
outras. João Formosinho sublinhava que, efectivamente, não existem escolas,
no verdadeiro sentido organizacional. Isolados ainda porque as autarquias, em
grande número, não assumem a sua parte na educação perante a população
do seu concelho. Isolados também, porque aqueles que poderiam colaborar,
consideram que a educação é assunto do respectivo Ministério. Também isolados vivem muitos professores no interior da mesma escola, onde não existem
relações pedagógicas entre as salas de aula. Menos ainda entre a educação
Pré-escolar e o 1º ciclo quando funcionam no mesmo edifício. No entanto, ao
apresentar-se este diagnóstico, sente-se o incómodo devido ao conhecimento
de cada vez mais escolas que conseguiram romper o ciclo do isolamento, quer
através de alguns mecanismos políticos instituídos acima expostos, quer por
dinâmicas associativas de que a mais paradigmática nos parece ser o Projecto
das Escolas Rurais do Instituto das Comunidades Educativas.
Pauta-se também o nosso sistema educativo pela falta de reconhecimento do
trabalho do professor, do seu investimento enquanto pessoa. Sabemos que
uma das características do fenómeno burocrático é a “reificação” (Lapassade,
1974), isto é, a transformação de cada indivíduo em coisa, à qual se pode atribuir um número. Para as instituições de tutela é completamente indiferente que
um professor seja dos que dê todo o seu tempo profissional – e, por vezes,
mais algum – a formar-se, a produzir materiais sozinho ou com os colegas, ou,
pelo contrário, que faça o menos possível, dê o máximo de faltas legalmente
permitidas, seja indiferente perante as aprendizagens dos seus alunos, diga
permanentemente, "não sou obrigado". Qualquer um deles tem o mesmo reconhecimento pelo sistema, é obrigado a fazer o mesmo número de créditos de
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formação para progredir na carreira, muda de escola quando o computador
decide, indiferente à sua vontade, ao trabalho que está a fazer com os seus
alunos, com a comunidade. Philipe Perrenoud, quando fala do mito da homogeneidade que impregna os sistemas educativos, refere-se também aos professores: Como podem eles reconhecer as diferenças dos seus alunos, promover uma pedagogia diferenciada, se eles próprios são tratados como se não
tivessem identidade pessoal? (Perrenoud 1987). Este menosprezo pela subjectividade da pessoa do professor marca também o descrédito deste agente educativo junto das comunidades. Hoje, o seu poder vem apenas do domínio que
pode exercer perante os filhos dos membros da comunidade seus alunos, do
que do status que antes a profissão de professor transportava.
O modelo hierárquico, vertical, da escola parece entrar em contradição com a
sua missão: a relação entre a pedagogia e a organização situam-se no interface educativo dos seus sistemas assim como o lugar que os actores aí ocupam
e desenvolvem. A qualidade do ensino, emergindo em debates sociais mais ou
menos demagógicos, faz balançar as respostas alternativas entre dois modelos. Um modelo que exige maior autoridade da parte do Estado, através da
nomeação dos responsáveis, da imposição de regras de exigência mesuráveis
através de rankings, de controlos de inspecção segundo regras mais fundadas
nas representações do vivido – muitas vezes num tempo não democrático – do
que nos saberes que o conhecimento científico e pedagógico produziram. Outro modelo assenta na autonomia das escolas, o que significa maior responsabilização partilhada dos agentes em confronto num território, incluindo a regulação dos interesses em jogo em que o Estado funciona como regulador de
resultados e processos e cria sistemas de apoio que permitam a diferenciação
e respectiva adequação a cada situação: apoio ao Projecto Educativo, consultorias, disponibilização e aconselhamento bibliográfico e de materiais, apoio à
constituição de redes de escolas (Duru-Bellat & Van Zanten, 1999; Antunes,
1996; Carvalho & Diogo, 1994; Rocha,1995).
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O 1º ciclo do Ensino Básico: questões educativas e pedagógicas

No entanto, se as questões de natureza organizacional determinam fortemente
o que se passa na sala de aula – aprendizagem e socialização aparecem indissociáveis –, o professor tem aí também o seu “corredor de liberdade” (Crozier &
Friedberg, 1977) que lhe possibilita a gestão do currículo de acordo com as suas finalidades e as suas formas de encarar a profissão. Aliás, no microcosmo
da escola e da sala de aula não se transmitem apenas saberes mas também
modelos de relações humanas.

Alonso & al (1994) definem o Desenvolvimento Curricular como um processo
de tomada de decisões, mediador entre a teoria e a prática, entre o currículo
formal e a intervenção educativa nas escolas. Esta perspectiva pressupõe o
professor como construtor de currículo e não mero utilizador de materiais curriculares elaborados por outros (Alonso, 1989).

Os programas do 1º ciclo, concebidos no último quartel do século XX e ainda
em vigor, passaram de programas apresentados por disciplinas para chegarem
aos últimos, organizados no seu interior por blocos: Língua Portuguesa… Estão
organizados de forma vertical, constituindo, cada ano lectivo, o aprofundamento do mesmo tipo de matérias leccionadas no ano anterior, permitindo, deste
modo, fazer turmas de forma heterogénea estando previstos, precisamente,
para uma organização do sistema por fases e não por anos de escolaridade.

A apresentação das matérias (Ministério da Educação/DEB,1998) está organizada de forma a deixar bastante liberdade ao professor, oscilando entre a
apresentação simples mais global (estabelecer relações de grandeza entre os
objectos) ou mais minuciosa do objectivo (lançar o arco na vertical e recebê-lo
com as duas mãos) à apresentação sob forma de sugestão de actividades (investigar sobre a evolução dos transportes).
Previamente é dito que “as orientações que se enunciam devem ser operacionalizadas em actividades a organizar na Escola em cooperação com alunos,
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professores, pais e comunidade educativa” (idem: 12) propondo-se então as
indicações para o desenvolvimento do currículo com os alunos:


“Aprendizagens activas: estimulantes do trabalho escolar, actividades físicas e de manipulação de objectos e meios didácticos, descoberta de
novos percursos e outros saberes; projectos decorrentes do quotidiano e
actividades exploratórias.



“Aprendizagens significativas: relação com vivências dos alunos, interesses e necessidades reais da criança, importância da cultura de origem. “Só assim o percurso escolar poderá conduzir a novas e estáveis
aprendizagens.



“Aprendizagens diversificadas: utilização de recursos variados, variação
de materiais, de técnicas e processos; diversificar as modalidades de
trbalho, as formas de comunicação e a troca de conhecimentos



“Aprendizagens integradas: vivências com sentido cultural, utilizar conhecimentos para novas descobertas, visão mais flexível de cada cultura.



“Aprendizagens socializadoras: formação moral e crítica e desenvolvimento das concepções científicas; criação de hábitos de inter ajuda; desenvolver formas de autonomia e solidariedade para a educação democrática.” (ibidem, 29 e 30).

São estes princípios orientadores das aprendizagens fundamentados na Psicologia, na Antropologia, na Sociologia da Aprendizagem. No entanto, mais uma
vez aqui assistimos ao funcionamento do Estado Paralelo: os programas que
apresentam, por um lado, determinados objectivos e até formas de intervenção
e, por outro, a maioria das práticas, vão em sentido exactamente oposto.

No entanto, também nós não devemos proceder como os autores que entendem a escola como um todo, eventualmente a maioria das escolas, não considerando as honrosas excepções que actuam de forma mais próxima das teorias acima referidas, apontadas como facilitadores de aprendizagem. Não sendo
quantitativamente significativas têm o mérito de “afirmar” que querer dar outro
sentido à Escola não constitui utopia, além de apresentarem modelos de fun-
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cionamento em que os alunos aprendem, sendo possível fundamentar essas
aprendizagens nos quadros teóricos das ciências referidas.
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Capítulo 3
Aprender a ler e a escrever
7. Escola e Aprendizagem
Se seguirmos o modelo de Giordan (1998), começaremos por distinguir as representações correntes entre “ensinar” e “aprender”. A escola é um ritual, com
práticas instituídas das quais o aluno deve conhecer as regras para ter sucesso. O professor diz, na aula. O aluno deve ouvir e reproduzir o que foi dito na
prova de avaliação que se seguir. O objectivo do aluno não é de aprender, de
integrar aquele conhecimento nos seus saberes de modo a poder utilizá-los, de
acordo com as necessidades dos seus quotidianos. Nas aulas “eles tentam
recuperar, mais ou menos, o que lhes parece constituir o essencial do discurso
do professor” (idem: 25). De facto “não é durante as aulas que os alunos
aprendem”, afirmou Giordan44. Nesse tempo apenas tentam reter – cada um à
sua maneira – o que entenderam que o professor queria que se soubesse para
o teste (Salgado & Reis 1992, Salgado 1990). Posteriormente, cada um tentará, de acordo com as estratégias e recursos de que dispõe, “preparar-se” para
o teste avaliativo. Uns tentam compreender, dia a dia, por vezes acompanhados de fichas de apoio do professor sob forma de trabalhos de casa 45; outros,
recorrem a explicadores ou pais letrados, outros ainda tentam fazê-lo nas vésperas recorrendo, por vezes, a “auxiliares de memória”, outros recorrem a colegas que os “ajudam” nos testes e, finalmente, outros escrevem o que lhes
vem à cabeça, aumentando o rol dos insucessos.

44

Esta declaração, não provocatória, feita a um jornal, valeu-lhe uma forte reacção dos professores. (Giordan, 1998: 7)
45
O que facilita a aprendizagem mas eleva para mais de 35 horas de trabalho semanal na vida da criança
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O que é preciso para aprender?

A entrada em um debate crítico sobre a escola corre o risco de passar da preocupação científica para o terreno da ideologia se previamente não for aproximado do que hoje se entende por aprender, do que significa um acto de aprendizagem. No entanto, a nossa abordagem será forçosamente superficial, enquadrando-se no saber que já foi apropriado/desenvolvido pelas Ciências da
Educação e que, à partida, consideramos mais pertinente para o trabalho de
investigação que nos propomos desenvolver. Trata-se de uma escolha direccionada para a fundamentação dos questionamentos de partida46
Ao falar de aprendizagem referimo-nos a um indivíduo – ou a um grupo mas
composto por indivíduos – existente num determinado contexto. Por essa razão, a primeira condição para que exista aprendizagem centrar-se-á no indivíduo que irá aprender. Num primeiro tempo parece ser necessário que ele esteja interessado na aprendizagem que se lhe propõe, ou, pelo menos, na realização da tarefa para a qual será necessário proceder a determinada aprendizagem. Num segundo tempo, o indivíduo, tal como é, com as suas características, deverá ser tido em conta no processo de aprendizagem que lhe é proposto/oferecido. Margarida Alves Martins (1991), referindo vários autores, entre os
quais Fitts (1962), considera que em qualquer aprendizagem existem três fases: uma fase cognitiva caracterizada pela construção da representação global
da tarefa que se pretende desenvolver com a aprendizagem; uma segunda fase de domínio de aperfeiçoamento das condições básicas exigidas para a sua
realização; e uma terceira fase de automatização em que o indivíduo passa a
utilizar, sem controlo consciente, a competência adquirida.

Esta perspectiva tem implícita a recusa da concepção filosófica corrente de
John Locke do “espírito tábua rasa”. A criança e o jovem possuem conhecimentos com os quais os novos saberes deverão interagir para serem aprendidos. Giordan (1998) critica o sistema escolar ao apresentar ao aluno relações,
não com os saberes que ele possui, mas com os conhecimentos que o profes46

Este trabalho de fundamentação será completado pelas questões emergentes no próprio processo de
investigação-acção.
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sor domina. Não se entra nas lógicas do aluno mas permanece-se nas do professor ou nas de um saber que é tido em conta como pré-requisito: “esta matéria já foi dada47, vocês sabem isto”.

A participação do aluno parece ser fundamental na aprendizagem. Entrar no
seu projecto pessoal de vida: “Ter em conta as necessidades, os interesses ou
os desejos dos alunos segundo os casos, o que chamamos o seu projecto de
ser ou de fazer” (idem, 104). Segundo o autor, deverá não permanecer no ponto em que ele se encontra – senão não haveria aprendizagem – mas apresentar-lhe um projecto educativo que enfoque no seu projecto de vida, explicandolhe, a pouco e pouco, “para que serve” ou, pelo menos, “para que é que poderia servir-me”. O importante é que, antes de se abordar um saber, se possa
sentir um “vazio” , uma falta na sua existência, uma necessidade a ultrapassar.

Este projecto nem sempre é proposto à partida mas pode-se conduzir os alunos48 a aderi-lhe ou a construi-lo de acordo com as suas necessidades de resolução de problemas. O projecto educativo aparecia integrado de forma complexa no seu projecto pessoal de vida.

Precisando os processo pedagógicos, aparece como necessidade o questionamento, a priori ou a posteriori, do confronto com a realidade. Passa-se pela
necessidade de se confrontar com os outros, o que coloca novos problemas
ou/e a criar situações de inter ajuda. Este confronto obriga à expressão e a linguagem precisa o conhecimento – ou a dificuldade – e esta à argumentação
com os parceiros (ou consigo próprio) colocando em rede relações, afectos,
saberes.

Aprender não é transformar a memória num sistema de arquivos, embora a
memória seja importante na aprendizagem, para fixar o que se aprendeu, para
reter aquisições dos percursos prosseguidos. Aprender não acontece sem obs47

Num primeiro postulado o termo “dado” parece advir da consciência de que o professor “dá” a matéria.
Não diz que ensinou. No entanto, na sua aplicação já funciona como se, pelo facto de ter “dado” , tivesse
forçosamente sido adquirida a aprendizagem.
48
Utilizamos o termo “aluno” por facilidade com os autores embora estes processos de aprendizagem
remetam para a escola e para todos os outros universos de aprendizagem, para todos os espaços de formação (Furter, 1983).
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táculo ou conflito: estar na aula e entender tudo não se transforma, por si só,
em aprendizagem49. Meirieu (1989: 62) sintetiza: “A aprendizagem é produção
de sentido pela interacção de informações e de um projecto, estabilização da
representação, mais a introdução de uma situação de disfuncionamento, onde
a inadequação do projecto às informações, ou das informações ao projecto,
obriga a passar a um grau superior de compreensão.”

Estratégias de desenvolvimento curricular e implicações no sucesso

Pela importância que revestirão nos pontos seguintes, optamos por apresentar
os vectores estratégicos implicados, reflectindo sobre a prática do currículo nas
escolas e, eventualmente, em actividades educativas em contextos não escolares.

Partimos do modelo de Meirieu (1988), aplicando o que sabemos sobre o(s)
modo(s) como se aprende para analisar as formas de organização do currículo
que lhe estão implícitas .
Vimos que “os conhecimentos não são coisas que se acumulam mas sistemas
de significações através dos quais o sujeito apreende o mundo” e que “a memória não é uma recolha de arquivos mas a integração de informações num
futuro possível que se projecta.” (idem: 67). Então, “para que o sujeito se possa
apropriar de uma noção ou de um conceito”, será necessário preparar os materiais (textos, documentos, experiências) para lhes fornecer. Não se trata de uns
quaisquer materiais aqueles “que o sujeito possa dominar com as competências (saberes, conhecimentos anteriores de que dispõe).” (ibidem: 67).

Deste pressuposto teórico decorre uma reflexão pertinente acerca da escola
homogénea “de pronto-a-vestir de tamanho único” (Formosinho 1989): a necessidade da pedagogia diferenciada na óptica de Perrenoud (1996). Ao questionar-se sobre a construção do insucesso escolar, este autor começa por ana-

49

Ver o modo como Piaget (1969) trata o conflito cognitivo necessário para que a aprendizagem aconteça
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lisar os três mecanismos, complementares entre si, em que o primeiro é, precisamente, o currículo, caminho que se quer fazer percorrer a todos os alunos,
sabendo que nem todos eles partem do mesmo ponto de saberes, com os
mesmos recursos para avançar. Apesar de considerar que o currículo formal
(os programas) é, devido à tradição escolar, já por si, elitista, o currículo real –
considerado como a transposição didáctica do currículo formal – depende mais
ainda do arbitrário dos estabelecimentos de ensino e, em última instância, dos
professores.

Em segundo lugar, refere a ajuda que se concede a cada um para percorrer
este caminho. Coloca-se aqui o que chama de “indiferença às diferenças”
(idem: 24). Além de se propor um currículo igual para todos inclui-se agora um
caminho standard que todos deverão percorrer, independente dos seus pontos
de partida, dos seus modos de transmissão dos saberes. Considera que é um
segundo modo de fabricar sucessos e insucessos.

Em terceiro lugar, chama a atenção para o facto de se ter consciência das dificuldades que, à partida, o aluno eventualmente vence mal ou não vence e as
deixa avançar, colocando-as na sombra. Dá o exemplo da aprendizagem deficiente da leitura como dificuldade que irá ser transportada pela criança. Estas
dificuldades vão ser acumuladas acabando por construir um aluno em situação
de insucesso escolar.

Assim, para Perrenoud, a situação de excelência de sucesso ou de insucesso
são realidades construídas pelo sistema escolar (ibidem) e mostra, ainda, como
este modo de tratar as diferenças favorece os favorecidos mas não se tratando
de um fatalismo, pode igualmente favorecer os desfavorecidos. Noutros casos,
tomar-se-ão medidas que não favorecem nem uns nem outros. A distância das
administrações em relação ao quotidiano das escolas permite a criação de medidas que nem sempre acertam nos alvos.

Um outro tipo de questões, colocada por Meirieu (1988), tem a ver com os meios, materiais e indicações que se tem que dispor ao serviço dos destinatários
para que as aprendizagens se construam: “que indicações tenho que dar para
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que o sujeito possa realizar com as capacidades (saber-fazer) de que dispõe
que sejam susceptíveis de o colocar em situação de projecto.” (Meirieu, 1988:
67) Este ponto parece-nos fundamental para a situação acima descrita em que
as crianças entram para a escola com capacidades diferentes em relação às
tarefas propostas. Se, em algumas casas, o livro é um material privilegiado e a
criança conhece a utilidade da escrita de tal modo que a sua aprendizagem faz
parte do seu projecto de vida, noutras famílias os objectos privilegiados são de
outro tipo e os projectos das crianças – e das respectivas famílias –, não passam pela leitura e, muito menos, pela escola.

Os materiais obrigatoriamente apresentados às crianças são, normalmente,
todos iguais: o manual parece ser o mais importante. No entanto, nem sempre
se passou assim: Choppin (1992: 7) lembra que, em França, o uso do manual
anda ligado ao que chama de “ensino simultâneo”, considerando que este tipo
de ensino é bastante recente. Esta prática era restrita aos colégios do Antigo
Regime em que “o mestre instrui e dirige-se ao mesmo tempo a todos os presentes”, sendo, deste modo, o antecessor da pedagogia que hoje, maioritariamente, conhecemos.

Meirieu avança para o seu segundo postulado a partir do modo como se
aprende: “porque os conhecimentos não se constroem sobre a ignorância, mas
a partir da reelaboração de representações anteriores sob a pressão dum conflito cognitivo…” (Meirieu: 1988:67) será necessário fazer emergir as representações já existentes, criando distância entre o seu projecto – que é a direcção e
modo como se orienta para a acção – e os materiais que lhe são propostos,
conseguindo que a sua representação passe para um nível superior.

Este princípio orienta-se em função do sentido que o indivíduo em aprendizagem atribui às coisas e à relação que com elas estabelece o modo da oferta
educativa. Questionaremos qual o sentido que se dá às práticas escolares e se
esse sentido não se restringe àquele que lhe é atribuído apenas no universo
escolar. A criança cujo projecto de vida não passa pela escola mas para quem
as propostas escolares poderiam ganhar sentido fica, à partida, afastada da
possibilidade de aprendizagem, sem condições de criar a distância necessária
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ao seu projecto, uma vez que lhe falta uma das componentes em jogo: o sentido das práticas que lhe permitiria a construção da relação.
Num terceiro princípio de aprendizagem, Meurieu (1988) afirma que “porque o
sujeito apenas mobiliza as suas representações e se empenha na sua reelaboração em «situações-problema»; (porque) a racionalidade das noções só aparece no termo do processo como uma clarificação do resultado e não como o
discurso da sua elaboração” (Meirieu: 1988:67) “para que o sujeito consiga
uma aprendizagem, tenho que o colocar numa «situação-problema», rica e
atractiva, susceptível de o mobilizar,” quer se trate de um discurso, de um problema a resolver ou da utilização de algo. Se considerarmos o modo como se
constrói a representação reflectiremos sobre o seu processo de construção e
para a utilização que, em cada momento, se faz dela enquanto produto. Terá
que interagir com o que viveu na sua história e conserva na sua memória, com
o que lhe foi fornecido pelas pessoas ou grupos significativos e pelas suas próprias vivências (Kaes, 1968). O produto assim construído será, efectivamente,
uma aprendizagem uma vez que entrou no seu quadro de representações e
que com ela irá entender o mundo ou uma parte dele e, sobretudo, agir. (idem).

Mas das salas de aula fazem parte crianças colocadas já em situação de dificuldade ou de insucesso50 e a actividade de aprendizagem terá também que se
apresentar aqui como diferenciada, no primeiro caso, aprofundando o método
utilizado, no segundo caso, para ultrapassar o insucesso será necessário recorrer a outras alternativas procurando outro tipo de pontos de apoio.

50

O terceiro tipo caracterizado por Meirieu “crianças em exclusão” insere-se pedagogicamente no caso
das crianças “em dificuldade” ou “ em insucesso” merecendo uma atenção particular de equipes de técnicos sociais especializados.
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A relação Escola-Família e os trabalhos de casa

Porque a relação com a família é componente essencial do currículo, mesmo
que o modo como se pratica nem seja sempre o mais adequado, sentimos necessidade de sair da escola e da sala de aula para entender o papel da família
nas aprendizagens.

Três grandes necessidades parecem ressaltar da quase obrigatoriedade de
fazer trabalhos em casa: a implicação das pessoas significativas no empenho
dos filhos na relação pedagógica, a atribuição de sentido às aprendizagens e a
necessidade de uma pedagogia diferenciada para a aprendizagem.

Vimos como uma das primeiras condições de aprendizagem se situa na necessidade/vontade de aprender algo. Poderemos encontrar a génese dessa apetência nas tarefas propriamente ditas ou na vontade comunicada pelas pessoas
significativas através da vivência do seu projecto de vida. No seu crescimento a
criança procura, por um lado, imitar essas pessoas, na maior parte das vezes
os progenitores, por outro – se a relação é positiva ou pretende que seja – procura agradar-lhes. Assim, se do projecto de vida dos pais faz parte a escolarização e o sucesso dos filhos, estes senti-lo-ão no seu quotidiano e procurarão
responder a essas expectativas. O momento de fazer os trabalhos de casa,
acompanhados por um dos progenitores, é um momento privilegiado para sentirem esse empenho. Igualmente, da parte dos filhos, o momento de realizar as
tarefas escolares acompanhados pelos pais acaba por ter a contrapartida positiva dos pais lhe dedicarem especialmente alguma atenção em torno do apoio
às tarefas escolares.51 Também a relação pedagógica é fundamental. Para
que a criança consiga aprender deveria ser acompanhada por um adulto significativo que fosse capaz de desenvolver as oito competência inter-pessoais que
Maria Emília Brederode Santos (1988) considera: empatia, respeito, calor, autenticidade, especificidade, auto-exposição, confronto e imediaticidade. Esta
relação, que em alguns dos seus aspectos exige uma proximidade individualizada, dificilmente se consegue numa escola em que os professores falam para
51

Obviamente que não seria obrigatório realizar este tipo de trabalhos de casa para criar esta relação.
Outro tipo de actividades, menos enfadonhas, poderia ter as mesmas vantagens.
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todos ao mesmo tempo, em que a relação personalizada não aparece nas alturas chave das aprendizagens. A criança só acaba por encontrar na família, ao
realizar os trabalhos, esta relação pedagógica que deveria ser paradigma da
escola. Também o desenvolvimento da sua auto-estima aparece habitualmente52 apenas na família. A escola pauta-se por indicar à criança apenas os erros,
o que está mal, penalizando-a, muitas vezes por isso, esquecendo de referir e
enaltecer os sucessos. Muitas das características que se considera de importância numa relação pedagógica (Dupont, 1983) – congruência, compreensão
empática, consideração, intencionalidade na consideração – só acontecem na
aprendizagem em família.

Parece ser, igualmente, na família que se atribui o necessário significado à
aprendizagem. Durante os trabalhos de casa os pais darão sentido ao que se
aprende, inventarão para além da secura, da insipidez do manual ou da ficha
escolar. O fundamental do trabalho feito individualmente, esta na interacção
pessoal com o aluno para que se processe a aprendizagem. (Perrenoud,
1988b) Na ausência da prática escolar, é na família que se acaba por realizar
esta prática de aprendizagem. Também aqui a criança pode dialogar, experimentar, fazer.

Falamos de famílias escolarizadas, daquelas que têm para os filhos um projecto de vida que passa apela escola. No entanto, mesmo nestas, o modo de funcionamento da família tem diferentes impactos no sucesso escolar dos alunos.
Lautrey (1980) identificou três estilos de ambiente familiar: o aleatório, o flexível
e o ambiente rígido, sendo o primeiro e o último mais característico nas classes
populares e o flexível nas classes médias.
Segundo Duru-Bellat, M. & Van Zanten, A. (1999:173) “a maior parte dos trabalhos põe em evidência que as famílias dos meios populares recorrem principalmente à vigilância e às punições corporais, enquanto que as classe médias
utilizam mais as punições de ordem psicológica – o isolamento, a ameaça de

52

Dizemos “habitualmente” porque, em alguns meios, pelo contrário, a relação familiar é acompanhada
por agressões verbais do tipo “és um burro” e protegendo a escola que em nada ajuda a criança.
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retirar a afeição – ou o raciocínio.” Diz ainda que os modelos da classe média
se estão a difundir, em detrimento destes últimos.

Quer pelos estilos educativos da família, quer pela atitude que os pais têm em
relação à escola, ao serem enviados trabalhos para casa, as crianças de meios
populares são fortemente penalizadas. Não só porque o interesse dos pais pela
escola é muito diverso (Benavente & al, 1987), como o tipo de apoio que lhes
poderiam dar varia com a própria instrução e disponibilidade.

São as famílias de classes médias, assalariadas, que devido às suas trajectórias pessoais – muitas delas constituídas por mobilidade social obtida através
da escola – conseguem integrar a escola como o elemento central dos seus
projectos. Este grupo, apesar de variável internamente, será igualmente o mais
tenso no desejo de performances dos seus filhos e de os garantir na competição escolar. Debate-se igualmente com o crescimento do “sress” e as limitações à autonomia e ao desenvolvimento social. Duru-Bellat, M. & Van Zanten,
A. (1999:175-176) referem numerosos estudos neste domínio: Lareau, 1989;
Boyer & Delclaux, 1995; de Singly, 1996 e Dubet et Martucelli 1996.

Meirieu (1987) considera que o essencial se faz na sala de aula ou aí deveria
ser feito. Diz que as crianças gostam de trabalhar na aula e que os professores
as devem deixar trabalhar, em síntese, que se calem para as deixar fazer. Eles
sabem que precisam de realizar para aprender e que ouvir não é aprender
(idem). Esta oportunidade só a têm em casa, onde cada um tem condições de
estadia muito diversificadas: “ Quem tem uma secretária, quem pode recorrer a
um irmão ou amigo, quem pode solicitar os pais que leram aquele livro, ou
quem pode consultar um atlas, quem pode mudar os métodos de trabalho com
aquilo que o cerca não pode estar em igualdade com o que trabalha numa sala
onde a televisão está permanentemente acesa sem interlocutor em caso de
dificuldades, sem outro conselho senão a exortação ritual «Trabalha!» (ibidem :
10,11)

Este autor chama ainda a atenção para a fadiga escolar. Para além das condições adversas de estadia que muitos alunos têm que enfrentar, há o número
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de horas elevado que a criança ou o jovem devem passar nas tarefas escolares. Numa época em que será necessário educar para ocupar o tempo de lazer, parece demasiado abusivo o tempo que se faz dedicar à realização de trabalhos escolares. Refere, no entanto, a contradição em que os pais vivem, lamentando-se ao mesmo tempo de excesso de trabalhos ou da sua ausência no
caso dos professores que não têm esta prática. Seríamos quase levados a
considerar que os pais, com os trabalhos de casa, pelo menos nos primeiros
anos, conseguem controlar a acção do professor e podem garantir que, pelo
menos pelas suas mãos, as crianças estão a aprender.

Por essa razão, Meirieu escreve um livro de conselhos aos pais sobre como
ajudarem os seus filhos nos trabalhos de casa, mas começa por lhes propor
“que ajam através das suas organizações, nas estruturas de concertação que
existem para que os professores (…) introduzam na aula o tempo para ‘aprender a sua lição’, fazer um trabalho, rever um exercício; tempos onde possam
explicar como se pode fazer, ajudar cada um a organizar-se em vez de se contentar a sancionar, neste domínio, os sucessos e os insucessos” (idem: 14).

As relações dos pais com os professores também poderiam ajudar a encontrar
o ponto certo de concertação da realização das tarefas de casa. No entanto,
esta relação também não é fácil. “Segundo os textos, considera-se que as famílias e a escola colaboram harmoniosamente, para o maior bem da criança. O
seu diálogo deveria ser permanente, aberto, construtivo. A realidade é mais
ensombrada. O diálogo é por vezes difícil, por vezes inexistente. Os pais encontram-se face a um corpo profissional, organizado há muito tempo e sobretudo a um sistema escolar concebido para funcionar sem negociar grande coisa com os utilizadores. Acrescentemos ainda o afastamento dos locais de decisão nos sistemas centralizados” (Montandon & Perrenoud, 1987:9).
Existirá uma espécie de medo comum entre professores e pais: “Os professores temem dos pais complicações que lhes dificultem os quotidianos escolares,
os pais têm medo de que, qualquer perturbação na relação, possa prejudicar
os seus filhos, muitas vezes crianças, efectivamente indefesas.” (Salgado;
1998a). Por parte dos professores, a sua inserção num sistema burocrático não
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lhes permite explicar a razão de ser de vários comportamentos que desenvolvem, justificados em regras implícitas. Os pais falarão do seu filho forçosamente com o afecto, como o único, perante o olhar de “mais um” deitado pelo professor numa escola de massas. Daí as dificuldades em encontrarmos os pais
das crianças com insucessos nas escolas: “Também os pais são chamados à
escola quando esta se procura evadir de problemas aí criados, procurando remeter para fora, responsabilidades que, de facto, não lhes podem ser atribuídas. Neste clima de representações sociais criadas, dificilmente se consegue
ajudar alunos a vencer as dificuldades que os levaram a ser diferentes. E, claro
que estes pais só com muita coragem irão à escola para ouvir dizer mal dos
seus – pobres ou ricos! – queridos filhos” (idem). A família sabe que também
ela está a ser julgada tendo mesmo, por vezes, consciência que qualquer que
seja a sua atitude, ela terá repercussões na vida do seu filho (Montandon &
Perrenoud, 1987). Estas atitudes acabarão por ter impacto, muitas vezes negativo, na relação pais-filho, quer porque a criança/jovem se sente penalizado
com as suas atitudes, quer na diminuição da apreciação dos seus pais, entendendo que não são, afinal, tão fortes quanto os consideravam, na sua defesa
perante a escola. A vida da família é, mais uma vez, afectada pela escola, acabando o Estado, por esta via, por impor os seus modelos, as suas ordens às
famílias. As atitudes das famílias são diversas (idem: 172) mas o cidadão submete-se, defende-se ou resiste como fará noutras práticas sociais, embora nesta situação esteja perante algo afectivamente diferente. Na sociedade em geral,
é a sua pessoa que assume as atitudes a tomar, na escola é uma criança/jovem – o seu filho – que sofrerá os efeitos dos seus actos.

Este diálogo desigual e frágil não facilita a resolução duma componente fundamental do currículo escolar que é a resolução dos trabalhos de casa (VillasBoas, 2000). Em Portugal também não existe uma prática dos pais colaborarem na vida da escola, exceptuando casos onde, excepcionalmente, essas práticas existem a um nível bastante desenvolvido.

Para o estudo que fizeram da realidade portuguesa Don Davis, Ramiro Marques e Pedro Silva (1993) apresentam um modelo de análise constituído por
três hipóteses de relação-tipo que as famílias desenvolvem com as escolas.
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Um primeiro tipo corresponde à abordagem a que chamaremos de curricular.
Os autores prevêem duas formas: uma forma em que os professores, por um
lado, apoiam os pais no modo como devem ajudar os filhos a fazer os trabalhos
de casa. Uma segunda forma em que se considera que “os pais transferem
para os filhos um capital cultural que os ajude a vencer a escola. Este capital
cultural consiste em maneiras de ser, de conhecer, de comunicar e de pensar
que caracterizam as pessoas bem sucedidas” (Marques, 1993: 31). A nossa
reacção a esta postura, ao considerarmos como as crianças dos meios desfavorecidos serão cada vez mais desfavorecidas, pelas razões já referidas é defendida, digamos que idilicamente, por autores como Joyce Epstein (1987) que
considera estas práticas úteis para todos os grupos sociais, como Comer que
se bate contra as atitudes marxistas dos anos 60 ou 70 dando o exemplo de
sua mãe (Comer, 1980). Ainda nesta linha, os estudos de Clark (1983) apelam
para as atitudes e valores das famílias tendo aspectos a ter a consideração
mas ignorando o tipo de famílias em relação ao seu capital cultural e escolar e
as diferenças que essas diferenças introduzirão na escola (Perrenoud, 1999).

O segundo tipo de relação que defendem refere-se à abordagem interactiva
considerando que o que a “distingue da anterior é o apreço pelas culturas minoritárias.” (Marques, 1993: 33). O modo de o conseguir seria o de abrir a escola aos pais “tratando-os como verdadeiros membros da comunidade e dando-lhes a conhecer o currículo escolar.” (idem)

O terceiro tipo, mais avançado organizacionalmente, considera que são escolas centrada na comunidade e que usufruem dos seus recursos. Todos partilham a missão de educar, professores, pais e instituições da comunidade vocacionadas para o apoio a jovens. Marques termina considerando que, para que
esta abordagem tenha sucesso, é preciso assegurar três condições: “que haja
um líder na escola (...) com forte capacidade de liderança, e capaz de trabalhar
em equipa. Segundo, que essa nova visão da escola seja partilhada pelos professores. Se eles não partilharem esta visão e se não pertencerem ao quadro
da escola nunca estarão dispostos (...) a um programa desta natureza. (...) A
terceira condição exige o controlo local dos recursos financeiros, humanos e
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materiais do estabelecimento de ensino. (...) Exige que a tomada de decisões
sobre o orçamento e a gestão dos equipamentos e professores seja partilhada
localmente pelo director da escola e os representantes dos professores, dos
pais, da autarquia local.” (idem,1993: 38).

Algumas destas escolas poderão já estar neste caminho mas a falta de completa autonomia dificulta a implementação deste último modelo. Se a escola
tiver que depender da administração central para conseguir autorizações, nomeadamente sobre o modo de utilizar o financiamento atribuído, torna-se difícil
o estabelecimento de parcerias que se sentiriam, desse modo, igualmente dependentes das administrações.
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8. Leitura, escrita e exclusão social
Analfabetismo e Iliteracia: As duas faces da mesma moeda
Parecendo à partida uma problemática elementar – uma pessoa ou sabe ler ou
não sabe! – a complexidade do problema, a espessura cultural, ideológica e
política que está em jogo, confunde a sua abordagem.

A necessidade de produzir o esclarecimento teórico que permita avançar na
compreensão do problema tornou necessária a produção simbólica do termo
literacia53 que parecendo à partida um anglicismo, entrou na linguagem e permitiu proceder às distinções necessárias. Tornou-se necessário criar um novo
conceito que, uma vez definido, reagiu forçosamente sobre o desenvolvimento
do seu símbolo. Segundo Sapir (1969), processa-se uma série de reacções
recíprocas entre linguagem pensamento e o novo conceito torna possível o
produto do pensamento mas este avança e aperfeiçoa-se igualmente com o
conceito. Logo que a palavra literacia apareceu, forneceu àqueles que trabalham neste domínio, como que um certo alívio, pois ao possuímos o símbolo
sentimo-nos capazes de avançar com/na compreensão, com o sentido preciso
do conceito. (idem).

O termo analfabetismo funcional, usado correntemente, pressionava a existência de um novo conceito que permitisse avançar na construção da problemática. Ao aparecer o conceito de literacia, o termo antigo caía de forma desajustada. Ou se sabe ler funcionalmente ou sabe-se apenas decifrar sem se atingir
os objectivos comunicacionais que a leitura implica. A recusa da utilização da
palavra literacia parece ainda ser a da protecção da instituição escolar. Apresenta-se como se de uma disfunção se tratasse. O indivíduo teria aprendido a
ler na escola e, com a falta de uso, teria perdido essa capacidade. De facto,
veremos nos capítulos seguintes que a criança nunca chegara a aprender a ler
e que estamos precisamente perante um problema de uso dum instrumento. “
(...) A abordagem funcional de leitura conduziu à formulação do conceito de
53

Os novos dicionários já incluem este vocábulo
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literacia, entendido como a capacidade de compreender e usar todas as formas e tipos de material escrito requeridos pela sociedade e usados pelos indivíduos que a integram. (...). Por sua vez, a frequência da escola não significa
só por si o domínio da leitura. Com efeito, muitas são as crianças que abandonam o sistema escolar sem o possuírem, ou o perdem rapidamente ao deixarem a escola.” (Sim-Sim, 1989: 132)

Se o termo alfabetização remete para o processo de aprendizagem, o de literacia refere-se ao produto, aos efeitos dessa (ou doutra) aprendizagem. A ideologia da escolarização de massas, as funções de reprodução social de valores e de habitus, as representações sociais sobre a pessoa e o país analfabeto, introduziram no conceito componentes que o afastaram do sentido literal
que seria o da aprendizagem da leitura e escrita. Verificamos que não existe
coincidência entre os próprios conceitos em que um significa “ter sido escolarizado” e outro significa “ter aprendido a ler”. Verificámos que existem indivíduos
com dez anos de escolaridade que não sabem efectivamente ler e veremos
seguidamente que crianças de meios letrados que apenas por viverem inseridas num “banho de escrita” aprendem a ler como se aprende a falar, isto é,
sem qualquer tipo de escolarização.

Tendo-se a escola afastado das suas funções expressas, o seu produto é outro e se pretendemos um vocacionalismo democrático para a escola, teremos
de desvendar os mecanismos que a atiram para outras funções, afastando-a
dos objectivos de fornecer os instrumentos necessários à cidadania, sobretudo
àqueles a quem a sociedade-providência não tem possibilidades de responder.
Dificilmente pais iletrados poderão substituir a escola na função real de alfabetização de que a escola se parece ter demitido.

No entanto, expressos nos resultados escolares ou em taxas de repetência,
sabemos que muitas crianças (não portadoras de deficiência) continuam a não
aprender a ler nos dois primeiros anos de escolaridade. Em Portugal, apesar
de não existirem hoje dados fidedignos, poderemos aventar que um número
significativo de crianças que inicia o Ensino Básico – não portadoras de defici-
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ência – é colocado em situação de insucesso nos dois primeiros anos de escolaridade.

Relação entre a competência de leitura e o insucesso e abandono escolares

Se trabalhos realizados em França, em 1993, permitiam afirmar que 11% das
crianças que aí entravam no 6º ano de escolaridade seriam vítimas marcadas à
partida pelo insucesso escolar e, mais tarde, pela exclusão social (Association
Pour Favoriser une École Efficace, 1993), o estudo realizado em Portugal, em
1988, no quadro do l’ I.E.A. Reading Literacy54 demonstrou que, em relação às
médias internacionais, os bons leitores portugueses do 4º ano de escolaridade
se situam no nível dos valores médios internacionais o que significa que os
bons leitores nacionais conseguem apenas resolver as dificuldades de ordem
média (GEP, 1993).

Com esta hipótese de partida, tornava-se necessário saber qual era, no interior
da escola portuguesa, a relação entre o insucesso e o abandono, por um lado,
e as competências de leitura, pelo outro. Verificámos, através de um estudo
realizado no Concelho55, utilizando provas do I.E.A. Reading Literacy, que os
alunos que entraram no 2º ciclo com níveis de literacia inferiores a 75% reprovaram pelo menos uma vez no 2º ou 3º ciclo ou acabaram por abandonar precocemente a escola.

Dando sentido a este trabalho, procurámos saber qual a relação existente entre
a competência de leitura e o insucesso e abandono escolares? Dirigimos a
nossa investigação a partir da afirmação de Hutmacher (1992) de que o insucesso é um fenómeno que acontece nos primeiros anos de escolaridade – Benavente & Correia também já o tinham definido como um fenómeno massivo,
selectivo, precoce, cumulativo e universal (1980) – e que tem a ver com a com-

54

O I.E.A. que é uma Associação Internacional par a Avaliação do Rendimento Escolar, no quadro do
Ano Internacional da Alfabetização, lançou o estudo Reading Literacy, realizado em 1988 em 32 países
sobre as competências de leitura em crianças de 9-10 e de 14-15 anos. (Lafontaine, 1996)
55
Ver no capítulo Opções metodológicas: Escolha do contexto empírico de estudo: razões e pertinência
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petência de leitura, com as competências adquiridas – ou não – à entrada para
a escola.

O que é ler? O que é literacia?

Se, no senso comum, toda a gente sabe o que é ler, uma perspectiva mais
aprofundada permite verificar que socialmente o conceito perdeu significado
ou, pelo contrário ganhou significados que o não definem. A necessidade da
criação do conceito de literacia emerge já na senda desta dificuldade. Escolaridade e alfabetização confundem-se, alfabetização e competência de leitura
perturbam o debate, leitura e decifração impedem, nomeadamente, a mudança
de práticas nas escolas, pelo obstáculo que se torna o diálogo com os professores.

O que é então ler, ou, para sermos mais precisos preferimos utilizar o conceito
– que nasceu com esse objectivo – o que é a literacia?

Quase todos os autores que têm trabalhado o conceito de literacia tiveram que
se libertar dos conceitos escolares e referir-se mais à sua utilização. Sim-Sim
apresenta uma definição que ultrapassa a da leitura escolar, centrada na descodificação. “O conceito de literacia, entendido como a capacidade de compreender e usar todas as formas e tipos de material escrito requeridos pela sociedade e usados pelos indivíduos que a integram" (Sim-Sim, 1989: 62). Neste
conceito estão incluídas competências de execução que “se desenrolam num
contínuo que vai desde a identificação de sinais gráficos de uso quotidiano à
decifração de textos filosóficos” (idem: 63). Aparecem ainda ligadas ao conceito
definições que derivam da funcionalidade. Autores como Gray (1956) considera funcionalmente alfabetizado um sujeito "com um nível de perícia de leitura e
escrita que o torne capaz de desempenhar com êxito todas as actividades que,
no seu grupo de pertença, requeiram tal capacidade". (idem: 32). Segundo o
estudo de Benavente & al (1994) apresentam-se definições ligadas às funções:
a UNESCO especificou a noção de analfabeto funcional como sendo uma pessoa incapaz de exercer todas as actividades para as quais a alfabetização é
necessária, no interesse do bom funcionamento do seu grupo e da sua comu110

nidade e que lhe permita, também, continuar a ler, escrever e calcular, tendo
em vista o seu próprio desenvolvimento e o da sua comunidade. Os EUA e o
Canadá consideram que, mais interessante do que caracterizar e rotular incapacidades, será analisar competências. Neste sentido, o ‘Educational Testing
Service’ e o ‘Statistics Canada’ definiram literacia, respectivamente, como o
uso de informação escrita e impressa que permita funcionar em sociedade,
concretizar objectivos e desenvolver conhecimentos e a capacidade de processamento de informação para usar material impresso comummente utilizado no
trabalho, nas actividades domésticas e na comunidade (Benavente & al: 1996).

Benavente & al (1994) exprimem a razão da vertente funcionalidade nestas
definições, dizendo que a literacia não se pode analisar com base apenas na
medição dos níveis de escolaridade atingidos. Urge, sim, avaliar as capacidades de utilizar essas competências formais no desempenho de tarefas relativas
à vida quotidiana. Dizem que literacia é um neologismo de origem inglesa que
vem substituir, pela positiva e sem juízo de valor prévio, o termo analfabetismo
e que a literacia... diz respeito ao nível de capacidade de uso da informação
escrita (idem), mostrando-se mais preocupados com as capacidades com que
as pessoas se relacionam com a coisa escrita. Sim-Sim remete para o acto de
leitura centrado nas tarefas que exigem a extracção de significado da mensagem escrita (Sim-Sim, 1995).

Remetendo para o carácter social do conceito, poderemos então sintetizar que
literacia é a capacidade de um indivíduo extrair o sentido dum texto escrito necessário ao seu quotidiano. Não deixa de ser considerado com uma boa competência de literacia um indivíduo que, por exemplo, não trabalhando na área
da saúde, por essa razão, é incapaz de extrair o sentido de um Tratado científico de Anatomia.

Entrando no nível psicológico da leitura, Chauveau (2001) começa por afirmar
que “ler é tratar e compreender um enunciado, uma mensagem verbal posta
por escrito (…). Não é apenas descodificar e identificar palavras ou palavras
seguidas, é igualmente explorar, questionar, reproduzir e reformular uma produção da linguagem (idem: 6).
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Da complexidade do acto de ler

Começámos por repudiar a atribuição corrente de que a criança não aprende a
ler por “ter dificuldades de aprendizagem”. Estas crianças tinham aprendido
muitas coisas antes de entrar para a escola, algumas que exigiam grandes performances cognitivas, por exemplo, aprender a falar.

Qual a complexidade do acto de ler? Chauveau (2001) começa por afirmar que
ler implica a combinação de dois tratamentos da escrita. Um de natureza grafofonética e outro sintáctico-semântico – que produz leitura-compreensão, ou
seja, a reprodução, pela leitura, da mensagem escrita, o que implica duas habilidades específicas para ser capaz de executar um acto de ler: saber descodificar as palavras e saber explorar-questionar os enunciados (idem, 2001).

No entanto, continua Chauveau, não nos chega saber como se lê, mas igualmente porque se lê e o que nos leva, para compreender a situação em jogo, a
uma abordagem de carácter cultural e outra de carácter linguístico56 .

Distingue ainda o domínio da linguagem oral do da escrita. Se o domínio da
primeira é importante para a compreensão da segunda, a criança tem também
que perceber que se trata de matérias de natureza diferente e entrar neste novo domínio que é o da língua escrita. Pode conhecer as materiais gráficos que
a escrita utiliza – os suportes de escrita e os portadores de escrita (Ferreiro &
Teberosky, 1985) –, conhecer os objectos de escrita, conhecer a escrita ligada
à novas tecnologias (televisão, computador, telemóvel, Multibanco) mas o
mundo da escrita é um mundo animado de relações, um mundo vivo dos que
praticam a leitura e a escrita. É´ a relação com as pessoas que utilizam a leitura e a escrita que cria na criança o ponto de partida do saber ler. São as histórias que lhe são lidas, são as práticas de vida em que vê ler e escrever que
dinamizam a sua aquisição da leitura e da escritura. Recusam-se, deste modo,
as concepções fonocentristas que fazem da componente fónica a determinante
56

Traduzimos aqui o termo francês “langagière” por linguístico embora não seja correcto. Em português,
o termo mais próximo seria mais parecido da linguagem mas iria tornar-se pouco funcional
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maior da aprendizagem da leitura, esquecendo a dupla componente referida,
ao mesmo tempo cultural e linguística (Chauveau, 2001).

A posse da língua escrita é a entrada numa outra cultura. Marshall McLuhan
(1977) explica estas diferenças em A Galáxia de Gutemberg. A entrada no
mundo da escrita introduz práticas e mesmo distinções a nível fisiológico. O
debate, na altura, sobre a introdução da escrita em comunidades tradicionais
foi acirrado. Não vamos enaltecer os méritos da aprendizagem da leitura para
as tribos africanas, como factor civilizacional e até capaz de resolver inércias
físicas, referidas numa obra em que Carothers (1959), – citado por McLuhan –
ao referir um artigo de um médico missionário num jornal Queniano, o East
African Standard, mas é interessante notar a importância da entrada da escrita
nas culturas não-alfabetizadas na deslocação do primado do auditivo para o
visual. Diferenciado, por exemplo das culturas orientais, onde este primado vai
mais longe, ao passar para uma escrita mais visual do que fonética, ao contrário do que acontece com as escritas ocidentais. (Mc Luhan 1977: 54 e 60).

Bernardin (2001) continua na mesma linha ao reflectir sobre as actuais culturas
não letradas. Não se trata apenas para a criança de adquirir um código mas,
sobretudo, marca a entrada num universo particular construído por várias civilizações ao longo de milénios: a sua iniciação exige “uma mudança de referentes em vários planos: cognitivo, com certeza, mas também cultural, linguístico e
finalmente identitário” (idem: 17). Para aceder à leitura é preciso, em primeiro
lugar, querer fazê-lo. Se ele não estiver persuadido do interesse desta aprendizagem para agora – e não para mais tarde – não a conseguirá atingir. Terá, em
primeiro lugar, que ter visto alguém ler para saber que existe esta prática e que
alguém – Como? Quando? Para quê? – a desenvolve. Passa também pela
descoberta das suas várias utilizações sociais e pelas funções que as tornam
indispensáveis. É por esta razão que, “antes que a criança se confronte com o
código (ou ao mesmo tempo), possa identificar práticas culturais específicas:
em que ocasiões a escrita se impõe à vida corrente? Em que é mais rápido,
mais económico, mais «performante», mais «eficaz» que outras modalidades
de troca?” (Bernardin 2001: 19)
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Entrar nesta cultura será, ainda, compreender a natureza do sistema escrito,
descobrir situações novas que a escrita vem permitir viver – como escrever a
um amigo, etc., ajudar a reflectir pela compreensão do texto escrito 57.
Inserida num “banho de escrita”58, a criança começa a aprender a ler desde os
3 anos. Durante muito tempo, pensou-se que a criança começava a ler apenas
com 6 anos. Os contributos de investigação que acabámos de referir vêm mostrar que a sua aprendizagem começa mais cedo se as condições culturais de
descoberta se verificarem. Trata-se de um tempo de aprendizagem em que a
criança vai desenvolver os mecanismos e as técnicas de base da leitura que
permitem aceder ao saber ler autónomo. Começam a pôr em prática comportamentos e práticas de “leitor” e de “escritor”. Estas práticas vão a par com um
trabalho cognitivo, uma acção reflexiva sobre a escrita. Chauveau & RogovasChauveau (2001) utilizam uma série de nove provas para avaliar as aquisições
das crianças pré-leitoras nestes três sectores:
- “Avaliar os aspectos culturais 1. prova do conhecimento dos suportes da escrita e 2. prova das razões de aprende a ler.
- “Avaliar os aspectos linguísticos 3. prova de síntese fonética, 4. prova de nomear as letras, 5. prova de conhecimento da linguagem técnica e da leituraescrita, 6. prova de ditado de palavras e de uma frase.
-“ Avaliar aspectos estratégicos 7. prova de reler uma frase escrita, 8. prova de
interpretar um texto (uma frase escrita) associada a uma imagem e 9. prova
de apreender (descrever) o acto de ler.” (idem: 36 a 40) .

Começámos, no parágrafo anterior, por analisar o que se passa quando as crianças estão inseridas num “banho de escrita”, o que significa que nos referíamos a crianças que, ou viviam em meios letrados onde a leitura e a escrita era
utilizada no quotidiano familiar, ou tinham frequentado um Jardim-de-infância
que sabia organizar um currículo de literacia emergente desenvolvendo as
componentes culturais, linguísticas e estratégias. (Teberosky, 2002). E as cri-
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Segundo Mc Luhan (1977:47) escreveu o simbolista Allan Poe “que o simples acto de ditar ou escrever tende, em alto grau, a dar forma lógica ao pensamento”
58
Utilizamos este conceito no mesmo sentido que Benveniste utiliza o “banho de linguagem” para
aprender a falar. Dizemos que a criança aprende a ler e escrever inserida num “banho de escrita”
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anças de meios não letrados que não tiveram acesso a uma educação préescolar com este tipo de preocupações?

De acordo com o Estudo Nacional de Literacia, coordenado por Ana Benavente
(1996),n ficámos a saber que, da população adulta inquirida, entre os 15 e os
65 anos, 10,3% se situa no nível zero59, o que significa que não conseguiram
extrair o sentido de uma única mensagem escrita a prova a que foram submetidos. Com o nível um – os que conseguiram decifrar pelo menos uma mensagem – identificaram-se 37% dos inquiridos. (idem: 120) o que significa que nestes dois níveis, somados, encontramos 47,3% de casos. Poderemos concluir
que praticamente metade da população adulta portuguesa, com uma idade
compreendida entre os 15 e os 65 anos, não utiliza a escrita no seu quotidiano.
Se analisarmos o que se passa com o nível zero ficamos a saber que 16% tem
entre 25 e 39 anos e que 25% tem entre 40 e 54 anos, o que perfaz um total de
41% (ibidem: 123). Se pensarmos que os pais das crianças em idade escolar
se situarão, em média, nestes dois grupos etários, seremos obrigados a concluir que será difícil, no quadro familiar, estas crianças encontrarem contextos
que lhes permitam o acesso às condições de entrada na aprendizagem nas
práticas culturais de leitura e escrita. Sabemos também que são as crianças
provenientes de famílias e comunidades onde menos entra o código escrito as
mais afectadas pelo insucesso escolar (Ferreiro 1990).

Nos ambientes familiares onde existem livros e onde se presenciam actos de
leitura, têm oportunidade de desenvolver, no contacto com os mesmos, uma
série de aprendizagens que lhes vão ser posteriormente úteis. E as crianças
dos meios não letrados? As crianças provenientes de um meio sociocultural
desfavorecido têm muito menos oportunidades de contactar com o texto escrito
do que as provenientes de outros meios socioculturais (Neves & Margarida
Martins, 1994).

José Juvêncio Barbosa (1992) chama ainda a atenção para uma outra questão
referente às crianças oriundas das camadas e regiões mais privilegiadas da
59

Nos testes internacionais não estava previsto este nível. Dado a quantidade de situações verificadas
(10,3%) a equipe de investigação terá decidido introduzir este nível
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população, porque o domínio da linguagem as aproximaria mais da escrita enquanto que as de meios mais desfavorecidos se encontram mais afastadas
dos padrões rígidos da escrita cujo acesso é privilégio das camadas sociais
mais cultas.

Quais as grandes diferenças que encontramos em relação às crianças de meios não letrados quando falamos de desigualdades de oportunidades neste terreno?

A primeira grande diferença entre crianças de meios letrados e de meios nãoletrados refere-se à motivação para a leitura e para a escrita. Sabendo ser esta
uma fase determinante em qualquer processo de aprendizagem, a criança que,
em todas as etapas do seu crescimento, procura ser capaz de realizar os procedimentos dos adultos significativos estará motivada para aprender a ler e a
escrever se estes o fizerem, assim como a do outro meio estará motivada para
outras aprendizagens e não para esta. Infelizmente, o que a escola valoriza
não são essas outras aprendizagens através das quais poderá ter obtido um
igual ou superior nível cognitivo. De qualquer modo, se não tiver tido a oportunidade de contactar com o material escrito e visto manipular por pessoas significativas, percebendo a sua utilidade, dificilmente – apenas por estímulos exteriores – poderá estar motivada para iniciar um projecto de aprendizagem da
leitura.

Uma segunda diferença passa, precisamente, pela aprendizagem da funcionalidade da leitura e da escrita. A criança aprende ou não a utilizá-la funcionalmente consoante a sua família se vai servindo dela (ou não) nas suas práticas
de comunicação quotidianas. O facto de, nas metodologias da maioria das escolas portuguesas, a aprendizagem da leitura se circunscrever ao universo
escolar (lêem-se apenas manuais) ausente das funções comunicacionais da
língua escrita (...) inibe as crianças, que não possuem outros modelos funcionais, de aprender a utilização social corrente da leitura e da escrita.

Um terceiro conjunto de grandes diferenças refere-se à presença ou ausência
de materiais de escrita na família. A relação com estes materiais (Winnicott,
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1989) é decerto diferente entre aqueles que os utilizam praticamente desde
que nasceram e os que só os irão conhecer na escola. Outra diferença tem a
ver com a manipulação destes objectos cujas técnicas são completamente
desconhecidas para quem não aprendeu a funcionar com elas desde sempre.
Como se escreve numa folha de papel liso? Como se pega num lápis? Como
se utiliza um apara-lápis? Um terceiro tipo de dificuldade, em relação aos materiais, refere-se à organização e gestão das suas coisas. Para quem não tem na
família a propriedade privada dos materiais – todas as coisas, que não são
muitas, são de todos – difícil se torna tomar conta de uma pasta, ter um lápis
sempre em condições de trabalhar, organizar os materiais escolares (Benavente, 1982)

Em quarto lugar encontram-se as referentes ao que mais comummente se
chama psicogénese da leitura e escrita. A criança que viveu num “banho de
escrita” vai, a pouco e pouco, descobrindo as regras deste código, vai quase
que construindo a “gramática implícita” (Chomsky, 1957) do texto escrito.
Quando na escola parece iniciar o seu conhecimento já possui um capital de
saber significativo onde a aprendizagem escolar se vem inserir. Esta parecenos ser uma das maiores diferenças a que a escola permanece alheia e que
exclui, à partida, as crianças de meios não-letrados quando o professor se regula pelo mítico “aluno médio”.

Ainda dentro desta área, referimos as diferentes situações de aprendizagem
em relação aos gestos, às posturas perante o texto escrito. Os movimentos do
corpo desde a forma de se colocar para pegar no papel que se lê ou onde se
escreve, até aos movimentos do olhar na linearidade do texto, nos convencionalismos do tipo de escrita que no nosso país se usa, não são conhecidos,
dominados, do mesmo modo entre aqueles que contactaram com esta realidade e os que – por mau grado da sorte – lhes permaneceram alheios.

Recorreremos, por fim, ao tipo de linguagem que os dois grupos referidos utilizam nas suas estratégias comunicacionais. Os trabalhos de Bernstein colocaram tónicas determinantes nessas diferenças. De facto, a linguagem dos meios
letrados, eventualmente com a mesma performance na função de comunicar
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no interior de cada um dos grupos, apresenta-se mais “corrigida” pelo escrito, o
que poupa o trabalho de aprendizagem – normalmente não considerado escolarmente – das transformações necessárias na transferência de códigos, no
sentido do oral ao escrito.

Manuela Castro Neves & Margarida Alves Martins (1994) acentuam estas diferenças evidenciando que as crianças de meios socioeconómicos favorecidos
tiveram, em geral, bastantes oportunidades de contactar com o escrito. Viram
livros, manusearam-nos, viram e ouviram os pais ler, perceberam a posição
em que o faziam, como viravam as folhas, qual a direcção em que a leitura era
feita enquanto as crianças de meios socioeconómicos desfavorecidos, de um
modo geral, não tiveram nenhuma dessas oportunidades

Expectativas no 1º ciclo

Para as crianças dos meios desfavorecidos o meio social não proporcionou
esse suporte de base, essencial para a intervenção escolar do processo de
aprendizagem da leitura. Consequentemente, iniciam a sua escolaridade com
uma vivência diferente, em desigualdade, em relação aos usos da escrita (Barbosa, 1992).

É esse facto que a escola não tem levado em conta, ao propor um ensino por
medida única (Formosinho, 1985) a todas as crianças. O uso familiar determina o valor social que a criança confere à escrita e aí começa o seu afastamento em relação às possibilidades de acesso à aprendizagem da leitura e da escrita. As crianças provenientes de meios socioeconómicos desfavorecidos, não
sendo de modo algum menos inteligentes do que as outras, chegam de facto à
escola muito menos equipadas para a aprendizagem da leitura e da escrita.
Isso prende-se com a ausência de contacto anterior com material impresso,
interagindo com ele, vendo a sua utilização por pessoas próximas afectivamente, e os aspectos relacionados com a linguagem oral que, embora sendo bem
utilizada do ponto de vista da comunicação, nunca foi tomada como objecto de
reflexão em si (Neves & Martins 1994).
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Os programas do 1º ciclo do Ensino Básico, em Portugal, propõem um currículo organizado em 7 grandes objectivos: 3 sobre a Comunicação Oral, 3 sobre a
Comunicação Escrita e um sobre o Funcionamento da Língua, Análise e Reflexão. Em relação ao primeiro, prevê-se ajudar a criança a comunicar oralmente,
com progressiva autonomia e clareza; desenvolver a capacidade de retenção
da informação oral e criar o gosto pela recolha de produções do património
literário oral. Sobre a comunicação escrita prevê: desenvolver o gosto pela Escrita e pela leitura; desenvolver as competências de escrita e leitura e utilizar
técnicas de recolha e de organização da informação. Por fim, procura descobrir
aspectos fundamentais da estrutura e do funcionamento da Língua a partir de
situações de uso.

O programa de Língua Portuguesa, além de, ser feito em espiral para os 4
anos, continua com o mesmo tipo de objectivos até ao fim do 9º ano e foi feito
pela mesma equipe de docentes. A importância acordada ao ensino da Língua
Portuguesa é tão considerada pelo Ministério de Educação que não só é dito
que todos os programa são programas de Língua Portuguesa (ao nível pós 1º
Ciclo) como diz claramente que: “Tem-se como seguro que a restrição da
competência linguística impede a realização integral da pessoa, isolada da
comunicação, limita o acesso ao conhecimento, à criação e à fruição da cultura
e reduz ou inibe a participação na praxis social. Entende-se que o domínio da
Língua Materna, como factor de transmissão e apropriação dos diversos conteúdos disciplinares, condiciona o sucesso escolar” (Ministério da Educação,
DEB (1998: 141).

Como vimos, os programas não são impeditivos da aprendizagem, antes pelo
contrário. São explícitos não só em relação à importância do domínio da Língua Materna como em relação aos objectivos específicos que implicariam práticas de metodologia activa.

No entanto, os métodos utilizados para conduzir as crianças à leitura estão
longe dos considerados naturais. Tratando-se duma área de saber tão complexa, tão abrangente, não se pode hoje falar de um método – como foi apanágio,
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no século passado – mas de uma estratégia de leitura que implique, ao mesmo
tempo, a antecipação: possibilidades de, pelo contexto, a criança criar uma
hipótese da palavra ainda antes de a ler, a globalização. Aprender as palavras
como um todo, como se de um ideograma se tratasse, e uma fase de decifração em que verifica as hipóteses que formulou através do recurso às letras
(Martins & Neves, 1994). Em muitas escolas do país ainda se fala apenas de
métodos, considerados modelos, até porque no interior desses modelos existe
uma diversidade de métodos. Os modelos ditos ascendentes consideram que
a leitura obriga a um percurso linear em que, perante um texto, o leitor identifica, em primeiro lugar, as letras que seriam combinada em sílabas, reunidas,
dariam uma palavra, que juntas em frases teriam um significado, descoberto à
posteriori. Os modelos descendentes, ao contrário, partiriam das competências
cognitivas do leitor que, pelo contexto, faria antecipações e verificaria então as
hipóteses consideradas. Existe ainda um modelo intermédio, considerado interaccionista que, ultrapassando a posição dicotómica dos processos implicados
no acto de ler, utiliza estratégias ascendentes e descendentes (Martins, 1996).
Hoje, a maioria dos autores, reconhece que o acto de ler é o produto da utilização de várias estratégias (ascendentes e descendentes) simultâneas e em interacção (Zagar, 1992).
Na maioria das escolas60 que conhecemos – mesmo de formação de professores – ainda permanece a antiga concepção de pré-requisito sem os quais as
crianças não podem começar a ler,
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centrados na maturidade da criança no-

meadamente na organização perceptivo-motora, na estruturação espaciotemporal, na organização do esquema corporal. Por exacta razão, atribuem as
dificuldades de aprendizagem da leitura a deficits de aptidões psicológicas.
Estas concepções são, já desde os finais dos anos 70, criticadas por vários
autores, nomeadamente, Cohen, (1979), Downing & Leong, (1982), Downing
& Valtin, (1984), Forness, (1981), Foucamberg, (1976) e Glushko (1979). Se
estas condições, inerentes ao desenvolvimento global da criança, são importantes para qualquer aprendizagem, sabe-se hoje que a especificidade da
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E jardins-de-infância
Expressa, nomeadamente nos livros que acompanham os manuais à venda no mercado, que os professores, não oficialmente, obrigam as crianças a adquirir.
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aprendizagem da leitura importa não só que se seja capaz de caracterizar a
tarefa de ler como de reconhecer as representações que as crianças em iniciação têm sobre os objectivos e a natureza da leitura.

Explicitando as necessidades de aprendizagem que, nas suas actividades de
descoberta são apreendidas pelas crianças62, Downing (1973), no seu estudo
de sistemas de escrita em 14 países, evidencia as dificuldades inerentes ao
sistema de escrita em que o nosso se integra.

O nosso sistema da língua escrita é alfabético o que exige maior reflexão sobre o oral, o que requer um maior grau de abstracção dado que os fonemas
não têm uma base física que os permita identificar, como veremos. Diz ainda
que o facto do sistema alfabético ser representado por letras, a simplicidade
das formas gráficas perde complexidade o que o torna mais difícil de apreender. É conhecida a facilidade com que as crianças apreendem palavras complexas como crucifixo (no tempo colonial em Moçambique) ou a palavra elephante, em França. Também no nosso sistema alfabético é necessário aprender a distinguir as diferenças redundantes entre as várias formas dos caracteres utilizados: entre um A maiúsculo e um a minúsculo há grandes diferenças,
o que não acontece entre um b , um d e mesmo o próprio a cujo valor distintivo é muitíssimo relevante. Não se trata apenas de problemas de natureza perceptiva mas antes da compreensão dos traços distintivos relevantes entre as
várias formas de caracteres.

Uma outra diferença reside na complexidade das regras que ligam a língua
escrita à falada. Não se tratando de um sistema alfabético puro linear a mesma letra nem sempre corresponde ao mesmo fonema como nos casos63 de
mala e mama ou belo, beco e pescar. O fonema [u] pode ser representado
por u ou o ou o [s] que pode ser representado por s ou ç ou, pelo contrário,
em que o fonema [z] pode ser representado por s ou z (Genouvrier & Peytard,

62

Ou que deveriam fazer parte dos currículos dos professores e educadores ajudando a criança a tornar
explícitas as descobertas e/ou a acelerar o seu conhecimento através de actividades de metalinguística
63
Utilizamos, como exemplo, a língua falada com a pronúncia de Lisboa
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1974). Por outro lado, temos ainda os dígrafos nh e lh onde um fonema só
tem realidade escrita com a presença de duas letras.

Uma outra dificuldade advém das diferenças entre o nome das letras e o fonema que representam. Por exemplo, a letra z contem na sua denominação o
fonema [z] que representa, mas já não contem o [s] que representa igualmente. Noutros casos contém fonemas que não representa como na denominação do agá em que o fonema [g] está presente e não é representado pela
letra h.
A forma linear como a nossa escrita é representada – da esquerda para a direita, na horizontal, com espaços entre as palavras – também tem que ser descoberta pela criança.
Como vimos, estas descobertas – que normalmente também não são ensinadas nas escolas – exigem um elevado nível de capacidades metalinguísticas,
isto é, (Jakobson, 1963) a utilização da linguagem para reflectir a própria linguagem nos seus aspectos formais: linguagem oral, linguagem escrita e relações entre os dois tipos de linguagem.

A parte linguística não é suficiente para a apreensão da leitura, seria igualmente necessário compreender os objectivos da leitura que passaria por reconhecer os produtos e os suportes de escrita, em funcionamento, por pessoas significativas, como referimos acima.
A compreensão de que os chamados “pré-requisitos” passaria por aqui e não
por tarefas de natureza perceptiva ou de desenvolvimento global o que implicaria uma outra abordagem do processo de ensino/aprendizagem da leitura e da
escrita e do modo de abordar – compreender e intervir em – a resolução das
dificuldades de aprendizagem.
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A teoria psicogenética da aprendizagem da leitura

Margarida Alves Martins (1996) refere três teorias de aprendizagem da leitura
na linha das perspectivas psicodinâmicas. Considera que embora na perspectiva psicanalítica não exista um modelo consistente da actividade cognitiva e
dos processos de aprendizagem, a sua abordagem traz, no entanto, contributos às outras e pode explicar fenómenos que encontramos no universo escolar
onde a componente afectiva nem sempre encontra quadros teóricos facilitadores de análise: “Muitas das dificuldades que as crianças manifestam quando
estão a aprender a ler, que, em certos casos são mesmo recusas em ler, só
podem ser ultrapassadas se se tiver em conta o papel do inconsciente a este
nível” (idem: 59). Estas recusas estão ligadas à forma como o professor se
coloca face às dificuldades da criança. Se esta sentir uma atitude crítica e de
baixas expectativas terá tendência a manter uma atitude de recusa, de falta de
interesse pela leitura. Ao contrário, se os seus erros forem acolhidos e entendidos como formas de manifestar pensamentos e sentimentos, o seu interesse
pela leitura, à partida eventualmente inexistente, poderá ser estimulado.

Trabalhos nesta linha, desenvolvidos por Bettelheim, (Bettelheim & Zelen,
1983) centram-se na criança e nas suas preocupações; preocupam-se com os
materiais usados no ensino – ver crítica aos manuais escolares – enfatizam o
papel do meio familiar na aprendizagem da leitura; mostram que a atitude do
professor tem uma importância decisiva na forma como a criança se relaciona
com a aprendizagem; procuram compreender o papel do inconsciente nos
comportamentos de leitura da criança; relacionam os erros de leitura com o
que esta evoca no seu mundo interno e interessam-se, não pelo erro em si,
mas pelo sentido introduzido pela criança no texto provocado pela sua leitura
(Martins, 1996).

A segunda teoria referida em parte dos trabalhos de Downing (1977) e
Downing & al (1982), chamada de teoria da clareza cognitiva, pode, segundo
Martins (1996), resumir-se da seguinte forma: “para aprender a ler, as crianças têm que redescobrir os conceitos funcionais e formais que levaram à intervenção do sistema de escrita usado na sua língua, ou seja, tem que descobrir
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as intenções comunicativas da linguagem escrita e a forma como um dado sistema de escrita codifica a linguagem oral” (idem: 61).
Importa ressaltar que, segundo esta autora, se pode inferir que “as dificuldades
na aprendizagem da leitura são o resultado da persistência da confusão cognitiva, ou seja, ligam-se a incertezas conceptuais por parte das crianças quanto
aos aspectos funcionais da leitura e quanto à natureza do sistema escrito (…).
São ligadas a problemas conceptuais e não a dificuldades ligadas à aquisição
da técnica da leitura em si.” (ibidem: 61, 62).

A perspectiva psicogenética da aprendizagem da leitura é desenvolvida por
Emília Ferreiro (1980) e Ferreiro & Teberosky (1980) a partir da teoria construtivista de Piaget (1936, 1937, 1945, 1969) onde a criança trata activamente de
conhecer e de compreender o mundo que a rodeia e é através das suas acções sobre os objectos que constrói as suas categorias de pensamento. O
centro do processo de aprendizagem é o sujeito, uma vez que a aquisição do
conhecimento é o resultado da sua própria actividade (idem).

Ferreiro (1980) aplica estes conhecimentos à aprendizagem da leitura, inserindo-a no mesmo tipo de actividades a que Piaget se refere: “A escrita, sistema
de signos socialmente construídos, tem um modo de existência entre os objectos do mundo. Enquanto objecto do mundo externo tem propriedades observáveis; enquanto objecto de trocas sociais participa numa complexa rede de inter-relações potencialmente observáveis. Nada nos impede, a priori, de concebê-la como um possível objecto conceptual com a sua génese própria. Por outro lado, sabemos também, graças à monumental obra de Piaget, que as crianças não ficam à espera de ter seis anos e uma professora à frente para começarem a reflectir sobre problemas extremamente complexos, e, nada impede que uma criança que cresce numa cultura onde a escrita existe reflicta também acerca deste tipo particular de marcas.”

Sendo estas aprendizagens do âmbito linguístico e cultural, foram realizados
trabalhos diversificados direccionados em ambos os sentidos, desvendando
como se constroem as concepções precoces sobre a linguagem escrita: entre124

vistas em que se procuram conhecer as ideias das crianças acerca das utilizações funcionais da leitura e da escrita (Downing, 1970; Downing, Ollila & Olivier, 1975, 1979; Ferreiro & Teberosky, 1980); “leitura”, perante as crianças,
de materiais diversos no sentido de perceber se identificam ou não os comportamentos pertinentes de um leitor (Ferreiro & Teberosky, 1980; Hiebert, 1981);
apresentação às crianças de materiais, uns contendo só imagens, outros só
escrita, outros só números, outros diversos tipos de palavras, não-palavras e
pseudo-palavras para avaliar o que serve para ler ((Ferreiro & Teberosky,
1980; Martins, 1989); passagem de testes de linguagem técnica de leitura e
escrita para avaliar os conhecimentos da criança sobre a direccionalidade da
leitura/escrita, a existência de espaços entre as palavras. As diferenças entre
números, palavras frases, linhas, sinais de pontuação (Fijalkow, 1989, 1993;
Capela Martins, 1989), identificação do nome de letras apresentadas em cartões (Mason, 1980) e observação de crianças em situação de produção escrita
para identificar as regras de produção escrita utilizadas (Capela Martins, 1989,
Mata, 1988, Martins, 1996).

Ferreiro & Teberosky (1980) estudaram a evolução da escrita antes do ensino
formal, tendo, no quadro de entrevistas individuais de tipo piagetiano, pedindo
a crianças em idade pré-escolar que escrevessem uma série de palavras desconhecidas (na escrita) e um enunciado verbal igualmente desconhecido na
escrita. Pediam depois que lessem as produções realizadas. A análise dessas
produções levou-as a considerar existirem cinco grandes níveis na psicogénese da escrita:

Num primeiro nível, as crianças reproduzem formas gráficas que as identificam
como a forma básica da escrita: tanto podem produzir uma série de grafismos
separados tentando imitar a letra de imprensa, como ligados imitando a manuscrita. Podem ainda aparecer correspondências figurativas entre a escrita e
os objectos referidos.

Num segundo nível evolutivo, os grafemas aproximam-se mais das letras. A
quantidade e a variedade de grafemas, em cada palavra, mantêm-se ao contrário do que acontecia no 1º nível. Apresentam tentativas de escritas diferen125

tes para palavras diferentes. A leitura continua a ser global não havendo análise das relações entre as partes e o todo.

O terceiro nível evolutivo caracteriza-se pela tentativa de dar um valor sonoro a
cada uma das letras que compõem a escrita. A cada letra corresponde uma
sílaba oral. É a chamada hipótese silábica. As crianças, neste nível, percebem
já que a linguagem escrita reenvia para a linguagem oral o que representa um
grande avanço no seu processo evolutivo. A leitura das palavras deixa de ser
global e passa a ser silábica.

No quarto nível dá-se a passagem da hipótese silábica para a hipótese alfabética. Descobrem que é necessário fazer uma análise oral que ultrapassa a sílaba.

No quinto nível, a escrita é claramente alfabética. As crianças ultrapassaram a
barreira do código para passarem a ter que se confrontar com a ortografia.

É, no entanto, de ressalvar as observações de Martins & al (1987) ao chamarem a atenção para o facto de ser difícil situar as crianças numa fase ou nível
evolutivo, dado que, consoante o material utilizado e o tipo conflito cognitivo
produzido, assim as respostas das crianças poderem variar, reenviando para
níveis evolutivos diferentes. Enquadrando numa opção vigotskiana, tem que se
distinguir o que Vigotsky (1996) chama de zona de desenvolvimento potencial
(o que a criança consegue fazer com o auxílio dos outros) do nível de desenvolvimento efectivo (o que a criança consegue fazer sozinha). De facto, o que
se passa na situação de interacção com um experimentador a propósito da
escrita, é que não só se está a avaliar o nível de desenvolvimento efectivo,
como se está a agir sobre a zona de desenvolvimento potencial (Martins,
1996).
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“(...) A objectividade decorre da aplicação rigorosa e honesta dos métodos de investigação que nos permitem fazer análises que não se reduzem à reprodução antecipada das preferências ideológicas daqueles que as levam a cabo. A objectividade
decorre ainda da aplicação sistemática de métodos que permitam identificar os
pressupostos, os preconceitos, os valores e os interesses que subjazem à investigação científica supostamente desprovida deles. (…) É a objectividade que permite dar
conta adequadamente das diferente e até contraditórias perspectivas, posições, etc.,
que se confrontam quanto ao tema em análise.
Isto, no entanto, deve ser feito de maneira a evitar dois vícios igualmente graves e
ambos assentes na fuga à argumentação: a recusa em argumentar a favor ou contra
qualquer posição por se pensar que o cientista não pode nem deve tomar posição;
ou a recusa em argumentar em favor da posição própria por se pressupor que ela,
longe de ser uma entre outras, é a única ou a única racional e, como tal, se impõe
sem necessidade de argumentação.
Nem a objectividade nem a neutralidade são possíveis em termos absolutos. A atitude do cientista social crítico deve ser a que se orienta para maximizar a objectividade e para minimizar a neutralidade
Boaventura Sousa Santos, 2000: 31

2ª Parte
Olhar as Crianças, a Escola, a Sociedade
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Capítulo 4
Opções metodológicas

1. Objecto de estudo: questão central e questões orientadoras
Na génese deste trabalho encontraremos o mandato social de produzir conhecimento que oriente a fundamentação das transformações a propor no sistema
educativo, no sentido de conseguir que todas as crianças, à entrada na escola,
possam aceder às aprendizagens que lhes permitam adquirir competências de
desenvolvimento da sua cidadania começando pela construção do seu sucesso
escolar.64

Assim, se a primeira fase de qualquer projecto consiste na identificação dos
problemas, avançamos nesta investigação com a procura de resposta à questão de saber como se produz, no início da Escola Básica, a não aprendizagem
da leitura e escrita, sobretudo das crianças de meios não letrados. Procuraremos, com a resposta a esta questão, fundamentar propostas de âmbito pedagógico e político, facilitadoras da remoção dos obstáculos do acesso ao saber
considerado socialmente necessário, concretizado nos programas específicos
do início do Ensino Básico.

Esta questão parte da hipótese que, de acordo com os princípios constitucionais dos estados democráticos, compete à Escola criar condições à aprendizagem de todas as crianças e que, se um número significativo de crianças não
consegue atingir este objectivo, existirá uma desadequação das propostas
64

Nos capítulos seguintes teremos ocasião de explicitar os termos deste mandato aqui enunciados.
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apresentadas a estes destinatários conduzindo à impossibilidade de acederem
aos conhecimentos básicos, apreendidos à partida da escolaridade, ficandolhes vedadas as aprendizagens subsequentes.

No decorrer da nossa pesquisa identificaremos não só alguns dos obstáculos à
aprendizagem como verificaremos ainda a hipótese contida na explicitação do
problema de que esta não aprendizagem viria a ter consequências na prossecução da escolaridade, impedindo a continuação daqueles que, logo nos primeiros anos de entrada da escola, encontram vedados o acesso ao conhecimento proposto pelo sistema educativo.

Agravado pela situação de crise no sistema educativo, acentuado pelo desenvolvimento da sociedade do conhecimento, a nossa perspectiva não é apenas
a de conhecer um sistema parado no tempo mas perceber o que nele se perfila
de potencialidades e bloqueios face às necessidades sociais, e consequentemente, educativas emergentes.

Sintetizando, o nosso propósito neste trabalho será sobretudo o de elucidar o
sistema educativo actual, procurando como se produz o acesso ao conhecimento de vastas camadas de alunos, num período de mudança da sociedade e
da escola, no sentido de produzir propostas políticas e pedagógicas capazes
de o adequar às necessidades dos destinatários e da sociedade.

Afunilando o nosso propósito, estudaremos a entrada na Escola Básica procurando saber como se produz o acesso ao conhecimento, dando particular atenção às crianças provenientes de meios desfavorecidos para quem a escola não
fez parte do seu projecto de vida. Como se processa hoje a inclusão de todos e
a mobilidade social? E em que se sentido se mantém e/ou desenvolve a exclusão escolar?

Sabendo que a primeira dificuldade de aprendizagem com que as crianças se
deparam à entrada para escola tem a ver com a aprendizagem da leitura e da
escrita (Hutmacher, 1992b) e que esta competência pode determinar todo o
sucesso escolar e até social, propomo-nos estudar a iniciação da aprendiza130

gem da leitura e da escrita identificando os seus impactos na continuação dos
9 anos de escolaridade básica, obrigatória.

Como os nossos objectivos de partida procuram a fundamentação da intervenção, direccionaremos a nossa investigação no sentido da produção de recomendações de ordem política e pedagógica capazes de produzir efeitos, locais,
regionais e nacionais no sistema educativo e na sociedade.

Num concelho da Região Centro, com indicadores educativos um pouco superiores aos nacionais, estudamos a coorte de crianças que em 1993 entrou para
o 1º ciclo do EB em todas as escolas do Concelho e aí permaneceram durante
9 anos de escolaridade65. Com uma postura etnográfica66 desenvolvemos, durante os primeiros 4 anos de escolaridade, uma actividade de investigaçãoacção junto dos principais actores intervenientes: alunos, professores, encarregados de educação, responsáveis e serviços locais autárquicos, de educação,
de saúde, de apoio social, no sentido de conseguir o sucesso escolar dos alunos e de compreender as representações e práticas na escola, família e comunidade. Munimo-nos, para tal, de dois tipos de dispositivos de investigação: um
dispositivo de registos de tipo qualitativo emanados da investigação-acção e
um dispositivo de tipo quantitativo de pilotagem individual dos alunos pertencentes à coorte em estudo. A partir do quarto ano de escolaridade, não continuamos o processo de investigação-acção – o nosso objecto de estudo é o 1º
ciclo – limitando-nos a proceder aos registos de carácter etnográfico e a recolher os resultados expressos nas pautas.

65

O que não significa que tenham completado o 9º ano de escolaridade. Continuamos, durante os 9 anos,
a estudar os alunos que reprovaram e permanecem nas escolas.
66
Sintetizamos aqui apenas o trabalho realizado para dar uma perspectiva global da investigação. No
seguimento deste capítulo explicitaremos os procedimentos aqui enunciados.
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2. Escolha do contexto empírico de estudo. Razões e pertinência
2.1 – Opções de escolha do contexto
Entender a escola ou um sistema educativo obriga a um trabalho sistémico,
que permita penetrar na sua complexidade, identificando as componentes em
presença, para em seguida as caracterizar, entendendo as suas inter-relações,
sujeitas e inseridas em dinâmicas sociais.

Assim, para entender as inter-relações, as causas e determinantes, seria necessário optar por uma visão global, extensiva. Os estudos existentes, no âmbito das Ciências da Educação são, pelas razões metodológicas inerentes a
qualquer processo de investigação, forçosamente parcelizados limitando-se a
estudar um aspecto da realidade quer sejam os actores (alunos, professores,
pais), as actividades (currículo, relação pedagógica, materiais), as organizações (escola, órgãos, clima) ou as políticas (ministério, sindicatos, decisões,
poderes).67

No entanto, para entender um fenómeno como a construção do (in)sucesso
escolar não nos podemos limitar ao estudo de um destes vectores, correndo o
risco de perder o entendimento global do problema. Estudar uma comunidade
educativa implica abandonar, parcialmente, a perspectiva intensiva da investigação e seguir um percurso extensivo que implique os vários níveis em jogo.
Por essa razão, optámos por estudar um Concelho – com indicadores educativos próximos das médias nacionais – onde a equipe de investigação se insere,
estando presente em vários contextos da comunidade e, sobretudo nas escolas. Tomámos também como opção centrar o nosso estudo a partir dos desti-

67

Nos pontos seguintes explicitaremos e fundamentaremos as nossas opções aqui enunciadas.
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natários, avaliando ou tendo em conta as suas competências e os impactos da
escola na construção da sua escolaridade.

Para nos permitir esta inserção optámos por definir este nosso projecto como
de investigação-acção, intervindo na comunidade educativa a partir de hipóteses formadas à partida e à medida que novas questões iam surgindo68.

Optámos ainda por seguir uma coorte de alunos, constituída por todas as crianças que neste Concelho entraram para o 1º ciclo em 1993 e nele permaneceram durante os nove anos (de escolaridade) em que decorreu o nosso estudo.

Além do mais, o facto de residirmos neste Concelho, estarmos inseridos em
instituições comunitárias, já termos aqui efectuado trabalhos sobre o 1º ciclo69,
termos filhos ou sobrinhos que entrariam no 1º ciclo nesse ano, constituiu também um factor de peso para a escolha do contexto de investigação.

2.2 – O Concelho em Estudo70
Trata-se dum Concelho a 25 km de uma capital de distrito, no sopé de uma
zona montanhosa mas onde se tem registado, nos últimos 20 anos, um relativo
crescimento urbano – fortemente acentuado em 2001 – embora inserido numa
sub-região com saldo demográfico negativo (Quadro A).

Embora com uma densidade populacional de 100,53 hab/Km2 (Quadro A) quase toda a população se concentra na zona plana do Concelho ou no início da
encosta, não ultrapassando os habitantes residentes na serra, as duas deze68

Mais adiante apresentaremos a metodologia e as práticas desenvolvidas.
No âmbito do PIPSE (Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo)
70
Optamos por não explicitar o nome do concelho em estudo não só por respeito para com os alunos,
professores, pais e instituições que nele participaram como para não criar estigmas positivos ou negativos
ao Concelho uma vez que o nível local não é, no caso da Educação, autónomo nas suas decisões, dependendo fortemente de factores externos. Os juízos de valor que lhe pudessem ser atribuídos seriam – pela
positiva ou pela negativa – forçosamente injustos.
69
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nas. Na vila residiam, em 1991 cerca de 36% da população do Concelho e 58%
da freguesia de que é sede.

QUADRO A
População residente71
Região
Sub-

Concelho

região
População residente, 1991:

1 721 650

139 413

13 447

n.º

População residente, 1981:

1 763 119

152 056

13 020

n.º

Taxa de crescimento, 1981
– 1991:
Densidade
Populacional,
1996:
População residente, 2001:

-2.35

-8.3

3.3

%

72.25

51.01

100.53

hab/Km2

1 782 254

138 543

15 753

n.º

3.5

-0,6

17.1

%

Taxa de crescimento, 1991
– 2001:

No entanto, não só o Concelho é marcado por uma boa rede de acessos em
relação à cidade mais próxima e aos concelhos limítrofes – com quem funciona
como pólo de atracção e elevado grau de relações funcionais – como, no seu
interior, são consideradas de qualidade as relações rodoviárias: “as vias que
estabelecem a comunicação entre os núcleos populacionais outrora (e nalguns
casos ainda recentemente) considerados periféricos (subúrbios) e o velho burgo (…), para além de estruturantes do próprio povoamento, assumiram-se como importante «factor de urbanização» dinamizando a edificação de novas
construções, acompanhadas pela chancela de uma certa margem urbana”
(Carvalho,1999: 18).

Após o fluxo emigratório para a América que assolou todo o país, na década de
60, o movimento migratório faz-se sobretudo no interior do Concelho – da serra
para a vila – ou para Lisboa ou Porto. Actualmente caracteriza-se por fortes
movimentos pendulares entre a vila e a cidade próxima quer por via rodoviária
71

Quadro construído com dados dos Censos de 1991 e 1981, dos Resultados provisórios Censos 2001
XIV Recenseamento Geral da população e da Comissão de Coordenação da Região Centro
(http://www.ccr-c.pt)
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quer ferroviária, tendo desenvolvido algumas características de vila dormitório.
Nos últimos 20 anos, procurada por estrangeiros da Europa com perspectivas
mais ecológicas de vida, hoje, recebe um novo tipo de europeus contando já
com cerca de uma centena de imigrantes de Leste. O movimento pendular regista-se também em direcção ao nosso Concelho uma vez que, sendo um pólo
de atracção local, existem também residentes noutros concelhos que aqui encontram trabalho.

Igualmente significativa é a evolução da estrutura da população activa no Concelho no período compreendido entre 1950 e 1991: um decréscimo efectivo no
sector primário – de 57% a 5% – compensado pela evolução do emprego no
sector secundário até 1981 em que atinge o seu máximo com 56% da população activa do Concelho. Trabalham, sobretudo, na indústria têxtil, na indústria
do papel e nas madeiras. Actualmente é já o sector terciário que detém o valor
mais elevado verificando-se uma clara terciarização da população do concelho,
“embora se trate de um terciário «inferior», ligado frequentemente ao comércio
e aos serviços relacionados com a actividade e economia local (cerca de 63%
dos efectivos afectos ao sector terciário), e também com alguma relação com
as actividades de natureza social, saúde, educação e cultura (23%) ” (idem:
141).

2.3 – Rede Escolar
Os dados referentes à população escolar (Quadro B) devem ser relativizados
uma vez que há crianças e jovens residente no Concelho mas que frequentam
a Escola nos concelhos limítrofes, ou porque os pais aí trabalham, ou porque
procuram, no Secundário, ofertas que não existem no Concelho. Igualmente
frequentam Escolas do nosso Concelho alunos que residem noutros concelhos
ou porque aí não existe o Ensino Secundário ou algumas das suas áreas, ou
porque os pais trabalham neste Concelho.
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QUADRO B
Alunos inscritos nas escolas do Concelho
Ano Lectivo 2001/2002
Escolas

Alunos

Pré-Escolar

7

266

1º CEB

15

705

2º/3º CEB

1

828

Secundário

1

379

Profissional

1
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Começando pela Educação Pré-escolar, este Concelho tem quase uma cobertura total de acesso à rede, tendo sido, desde o tempo do PIPSE, uma preocupação dos Serviços Sociais, posteriormente aferida e retomada pelo nosso projecto. A dificuldade de cobertura total tem a ver com a velocidade do crescimento urbano que sistematicamente provoca a ultrapassagem das ofertas.

QUADRO C
Alunos inscritos na Educação Pré-escolar

Torna-se igualmente difícil o planeamento uma vez que não se pode saber se a
vontade das famílias que trabalham nos concelhos limítrofes será a de levar os
filhos para as escolas dos concelhos onde trabalham ou se preferem que fiquem no Concelho de residência. Apesar dos esforços desenvolvidos, a oferta
de prolongamentos de horário ainda não permite satisfazer as necessidades
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das famílias que trabalham fora. No entanto, algumas mães inquiridas no comboio, declaram que apesar do cansaço para os filhos, consideram que têm ganhos para a relação com eles uma vez que, deste modo, conseguem mais duas horas diárias com os filhos podendo, deste modo, dedicar-lhes alguma atenção diária.

O transporte das crianças para os Concelhos periféricos refere-se, igualmente,
às crianças que frequentam os outros ciclos de escolaridade, sobretudo o 1º
ciclo. Sabemos ainda que existe mobilidade de dentro e para fora do Concelho
e que muitos crianças mudam de escola durante a sua escolaridade.72
No Concelho existem 15 escolas73 do 1º ciclo. (Quadro D). As escola estão organizadas por salas, contando cada uma com uma turma e com um lugar de
professor. 74
 uma escola de 15 salas, frequentada pelas crianças que vivem na vila, a
norte da linha de caminho de ferro e por algumas crianças cujos pais trabalham na vila.
 uma escola de 4 lugares, situada ainda na vila mas a sul da linha de caminho de ferro caracterizada por uma população com forte componente operária.
 3 escolas de 3 lugares situadas em núcleos mais ou menos urbanos nas
periferias da vila.
 5 escolas de 2 lugares dispersas pelas outras freguesias do Concelho
 6 escolas de lugar único que não se podem considerar de isoladas – embora
algumas se encontrem no cruzamento de pequenos lugares, pouco povoados – porque nenhuma escola se situa a mais de 10km da vila.

72

No estudo que apresentaremos verificamos esse fenómeno.
Este número coincide com a situação em 1993, no início deste estudo. Hoje, a situação alterou-se um
pouco aumentando o número de lugares em algumas escolas, diminuindo noutras. Nenhuma escola fechou entretanto.
74
Por essa razão, quando nos referimos à dimensão das escolas diremos, indistintamente, “sala”, “turma”
ou “lugar”.
73
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QUADRO D
Alunos inscritos no 1º ciclo em 199375
Dimensão da escola
(nº de salas)
15 turmas

Nº de escolas

1

Nº de alunos no 1º ano
pela 1ª vez
Escola A - 34
Turma A – 14
Turma B – 15
Turma C – 15
Escola B – 12

4 turmas

1

3 turmas

2

Escola C – 12
Escola D – 11
Escola E – 10
2 turmas

5

Escola F – 8
Escola G – 4
Escola H – 5
Escola I – 2
Escola J – 1

Classe única

6

Escola K – 4
Escola L – 2
Escola M – 1
Escola N – 6
Escola O – 0

TOTAL:

15 escolas

122 alunos

Todas as escolas funcionam em regime normal tendo as crianças aulas de manhã e ao princípio da tarde, variando a hora de saída de escola para escola
conforme os professores são residentes ou não residentes no Concelho. No
primeiro caso, a hora do almoço é alargada para duas horas (dá tempo para as
professoras irem almoçar a casa). No segundo caso, em escolas mais pequenas, a hora do almoço pode ser de uma hora, uma hora e 15 minutos ou uma
hora e 30 minutos. A decisão também é anual e tem a ver com o sistema de
boleias instituído.

75

Este número, do início da coorte, não corresponde aos alunos estudados uma vez que um número significativo saiu das escolas do concelho durante os 9 anos de escolaridade
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Sempre houve um apoio da Câmara às escolas do 1º ciclo, nomedamente disponibilizando transportes, e existia já o hábito dos professores se reunirem na
vila para reuniões ou acções de formação. O PIPSE deixou uma forte marca de
práticas inter-institucionais, já habituais, noutros domínios sociais no Concelho.

O Concelho conta ainda com uma escola EB 2,3 que recebe a totalidade dos
alunos do 2º ciclo e uma parte dos alunos do 3º ciclo, uma vez que a Escola
Secundária também recebe alunos do 3º ciclo enviados pela Escola EB 2,3
após terminarem o 6º ano.

A Escola Secundária só não oferece um Curso (Área das Artes) das vias gerais
e recebe alunos de Concelhos limítrofes.

A Escola Profissional conta normalmente com dois ou três Cursos Profissionais
recebendo igualmente alunos de outros Concelhos.

Dizemos ainda que se trata de um Concelho com níveis educativos médios superiores aos nacionais porque, a partir de dados do Ministério da Educação
(DAPP) referentes ao ano de 2001, sabemos que:
- A taxa de retenção76 média no Concelho foi de 8,6% para um máximo de
26,9% o que o colocou em 9º lugar a contar do fim no ranking de todos os
concelhos do Continente.
- A taxa de abandono77 foi de 1,2% para um máximo de 9,5% no país o que
nos coloca em 15º lugar a partir do fim.
- Em relação ao indicador saída antecipada que se define como o total de indivíduos, no momento censitário, dos jovens com 18-24 anos que não concluíram o 3º ciclo e não se encontram a frequentar a escola, por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário, apresenta o Concelho uma taxa de 19,0% para
um máximo de 56,5% e um mínimo de 9,4%.

76

- Define-se por taxa de retenção a Percentagem dos efectivos escolares que permanecem, por razões de
insucesso, no ensino básico (1º, 2º e 3º ciclos), em relação à totalidade de alunos que iniciaram esse mesmo ensino.
77
Define-se por taxa de abandono o total de indivíduos, no momento censitário, com 10-15 anos que não
concluíram o 3º ciclo e não se encontram a frequentar a escola, por cada 100 indivíduos do mesmo grupo
etário.
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- Em termos de aproveitamento no Ensino Secundário78 e, sabendo que este
Concelho recebe jovens de concelhos limítrofes com indicadores, no Ensino
Básico, inferiores, regista uma taxa de 58,1% para um mínimo de 39,3%, um
máximo de 87,5% nacionais e uma média nacional de 60%.

3. Percursos metodológicos
Entender o modo de funcionamento da escola actual numa perspectiva sistémica e dinâmica obriga a uma inserção na comunidade, intervindo e estando
por vezes mais atenta aos processos do que aos produtos das palavras, das
acções, dos acontecimentos. Por essa razão, optámos por um processo de
investigação-acção, participativa, suportada em dispositivos de registo que
permitissem a sua sistematização compreensiva, um processo investigativo.
Nas palavras de Fragoso, “ O paradigma qualitativo advoga uma visão holística, orientada para a compreensão global dos fenómenos ou realidades presentes num determinado programa ou projecto; mostra interesse em compreender
a natureza humana; orienta-se para o processo (…); os seus dados são ricos e
profundos; defende a observação naturalista, que implica a utilização do meio
onde se desenrolam os processos como fonte directa de dados.” (Fragoso,
2000:61).

Assim colocámo-nos, como objectivo (utópico) de partida, conseguir o sucesso
para todas as crianças que em 1993 entrassem no 1º ciclo em todas as escolas
do Concelho. Sabíamos, no entanto, que este objectivo era inatingível e propúnhamo-nos identificar os bloqueios encontrados à sua prossecução. Considerámos o objectivo inatingível porque em nenhum Concelho se consegue atingir
este objectivo e, se conseguisse aqui, teria sido porque foram criadas situações
excepcionais. Ora isso não nos interessava. Queríamos conhecer o sistema tal
como actua na maioria das escolas, como conduz a tão elevadas taxas de re78

Aproveitamento no Ensino Secundário: Este indicador incide sobre os alunos que nos 10º e 11º anos
obtêm classificação igual ou superior a 10 valores em todas as disciplinas correspondentes ao curso frequentado ou em todas menos duas e os que concluem o 12º ano
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provação, de insucesso educativo. Actuaríamos a nível local – como entendemos que uma equipa de animadores pode actuar – com a dificuldade de não
termos mandato expresso para tal, por parte das administrações. Os actores
implicados – sobretudo os professores – conheceriam os nossos propósitos e
partilhariam (relativamente79) este nosso objectivo.

Envolvidos que estivemos em outros processos de investigação-acção, conhecíamos as dificuldades de avaliação do processo, por essa razão, decidimos
acompanhá-lo e pilotá-lo com processos de investigação quantitativos.

3.1Tipos de abordagem
A abordagem deste trabalho será ao mesmo tempo de natureza qualitativa e
quantitativa. Tratando-se de um projecto de investigação que tem como objectivos conhecer processos, privilegia os métodos qualitativos utilizando-se os
métodos quantitativos para verificar hipóteses levantadas durante a investigação mas, sobretudo, para fixar o ponto de partida dos destinatários e pilotar os
efeitos do sistema no (in)sucesso educativo dos alunos.

3.1.1. Abordagem qualitativa

Na linha de Michel Huberman (1991) entendemos que, para os objectivos que
prosseguimos será pertinente este tipo de opção, dada a riqueza proveniente
dos dados qualitativos que permitem “descrições e explicações ricas e solidamente fundadas em processos centrados num contexto local”. “Permitem respeitar a dimensão temporal, avaliar a causalidade local e formular explicações
fecundas. (idem: 22), assim como conduzir a “gratificantes descobertas” explicadas em novos quadros teóricos permitindo ultrapassar, a priori, quadros
conceptuais inquestionados à partida.
79

Cada professor partilharia a seu modo e com o grau de empenhamento que por vezes o seu entendimento do problema lhe permitiria. Sabíamos, à partida – pelos quadros teóricos (Lobrot, 1975) – que encontraríamos professores que não partilhariam, de todo, esta preocupação.

141

Com estas perspectivas de partida deparámo-nos com um trabalho de recolha
de dados intensivo, tal como considera o autor referido, estendido por anos,
não sendo apanágio de um único investigador no terreno mas fazendo parte
de uma acção global, mobilizando uma variedade de locais e de métodos,
combinando, de forma compatível, o quantitativo e o qualitativo.

Tal como declarámos a Maria Isabel Lopes da Silva (1990)80 a investigaçãoacção permitir-nos-ia o “conhecimento da realidade, análise sincrónica (caracterização) e diacrónica (que dê conta de uma realidade em movimento); conhecimento sobre instrumentos e acções de intervenção (...) e conhecimento
sobre processos de transformação, incidindo sobre a análise das estratégias
de mudança e a compreensão dos processos de mudança”. (idem: 312). Interessa-se mais pelos processos – embora em educação qualquer processo poderá ter já o efeito dum produto – do que pelos produtos dando uma maior
atenção aos factos que estão na base do problema, às suas definições e à
forma como ele se manifesta.
Este processo decorre num ambiente natural e o investigador constitui o instrumento principal do processo investigativo, havendo uma forte preocupação
do contexto em que se desenvolvem. “Se a interpretação antropológica consiste na construção de uma leitura dos acontecimentos, então, divorciá-la do que
se passa – daquilo que em determinado momento espácio-temporal pessoas
particulares afirmam, fazem, ou sofrem, de entre a vastidão de acontecimentos
do mundo – é o mesmo que divorciá-la das suas aplicações, tornando-a oca.
Uma boa interpretação do que quer que seja – um poema, uma pessoa, uma
história, um ritual, uma instituição, uma sociedade – conduz-nos ao coração
daquilo que se pretende interpretar.” (Geertz, 1973 In Bogdan e Biklen, 1994:
48).

A participação dos actores neste processo é uma das condições de partida. Por
essa razão optámos por seguir uma via metodológica na linha da investigação
80

Refere-se aqui a entrevista que foi feita à autora deste trabalho, a propósito de projectos de investigação-acção em que inserira publicada na obra referida.

142

participativa. Conhecedores dos objectivos do projecto desenvolvemos com os
vários intervenientes – sobretudo as professoras – actividades diversas de modo a criar contextos propiciadores de situações de interacção e de reflexão.
Desenvolve-se o que poderemos chamar de interacção simbólica uma vez que
esta experiência vivida vai interferir na interpretação, ou seja, no significado
que atribuímos aos ditos, aos acontecimentos, uma vez que estes objectos de
estudo não são dotados de significado próprio: ao contrário, somos nós que
lhes atribuímos significado.

Igualmente nos enquadramos numa abordagem fenomenológica uma vez que
procuramos uma análise sistémica dos fenómenos com o objectivo de pôr a
claro componentes ocultadas pela espessura dos factos sociais, nem sempre
com o objectivo de descobrir relações lineares tipo causa e efeito. Procuramos
penetrar no mundo conceptual dos sujeitos, apreender representações que os
actores detêm dos fenómenos, para compreender a realidade também como os
outros actores a vêem, questionando, deste modo, o olhar do investigador.

A perspectiva antropológica de inserção comunitária remete-nos para uma via
etnometodológica que “não se refere aos métodos que os investigadores utilizam na recolha de dados; refere-se, outrossim, à matéria substantiva a ser investigada” (Bogdan & Biklen, 1994: 60). O trabalho de Sarmento (1997) defende que “a análise concreta da acção organizada nas escolas tem no estudo
etnográfico o mais fecundo e prolixo dos métodos. Há por isso uma boa razão:
a análise da acção e dos sentidos da acção só se torna empiricamente possível
se se penetrar nos locais onde ela ocorre e se observarem as formas e escutarem as razões que explicam, justificam ou apenas ponderam o suceder dos
acontecimentos e das condutas. ” (idem: 30)

Com objectivos latos de intervenção comunitária, este projecto poderá considerar-se, ao mesmo tempo, de inovação, de formação, de animação e de investigação aplicada (Perrenoud, 1988). O processo de intervenção deixa-nos a realidade mais exposta, o que nos permite levantar hipóteses ou fundamentar conhecimentos, ou seja, “qualquer processo experimental baseia-se na ideia de
que é necessário transformar o real para compreender os mecanismos em jo143

go” (Idem, 1988). Por essa razão, a preocupação é mais de construir conceitos
e hipóteses do que validar hipóteses teóricas já bem formuladas. O campo teórico é, assim mais largo, recobrindo vários domínios das Ciências da Educação
percorrendo a Psicologia Educacional, a Sociologia da Educação, as Teorias
do Currículo, a Organização Escolar. Partindo do objecto de estudo –leitura e
escrita – são ainda de referir os domínios da Psicogénese da leitura e da escrita e mesmo da Linguística. De uma forma mais sintética, e em termos de grupos de problemáticas preferimos referir como Perrenoud “a sociologia do trabalho escolar, do currículo real e das práticas pedagógicas” (ibidem, 1988).

O trabalho que encetámos com as professoras permitiria precisamente uma
confrontação de pontos de vista, quer com a equipe de investigação, quer com
os próprios colegas, partilhando saberes, mesmo sem haver uma relação completamente igualitária81. O facto de se terem tornado as práticas pedagógicas
objecto de reflexão constitui já por si uma inovação uma vez que não há grande
hábito, no quotidiano das escolas de conversar num contexto reflexivo, pedagógico.

Pela mesma razão, a explicitação dos implícitos em que muitas vezes não se
tinha ainda pensado, provoca modificações – por vezes mínimas – das práticas
e representações, ao mesmo tempo facilitando a observação de algo de que
muitas vezes só se apresenta a fachada. Os instrumentos de inquérito tradicionais dificilmente permitiriam a recolha de informação – e muito menos a riqueza
formativa – uma vez que os professores procedem, muitas vezes, a declarações mais por obediência a expectativas do que por consciência de análise das
próprias práticas, sobretudo quando se encontram face alguém que, mesmo
inconscientemente, possa assumir o papel de “juiz”. Não se trata de deturparem ou ocultarem a realidade que vivem ou praticam mas porque, devido à ausência de reflexão pedagógica, utilizam por vezes discursos que podem eventualmente “estar na moda” ou que correspondem às suas representações do

81

Os estatutos recíprocos não permitem essa relação, no entanto, o facto de haver na equipe profissionais
do mesmo nível de ensino, sem qualquer estatuto especial , pode atribuir-lhes um papel de mediadores
entre os investigadores mais instituídos e os professores ou outros actores.
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que seria “fazer bem”, considerando, realmente, que cumprem profissionalmente (Benavente, 1999).

Optámos por não proceder a uma observação sistemática das aulas. Sabíamos
que, à partida, teríamos algumas situações de recusa ou de resistência. Recusa porque algumas professoras diriam claramente que não aceitavam a observação, outras, arranjariam pretextos para recusar e, pensamos que a maioria,
não teria coragem de recusar mas não estaria à vontade na sala de aula com
os seus alunos. Enquanto profissionais da docência, nós próprios entendemos
que a sala de aula é um universo fechado onde se realiza uma relação íntima
entre o professor e os seus alunos. Alguns professores nem conseguem dar
aulas com a porta aberta. Entendemos que, como numa família, a entrada dum
terceiro, mesmo que amigo, altera a relação habitual. Por essa razão, nem nós
próprios nos sentiríamos bem na sala de aula.

Decidimos registar o que era dito nas reuniões, o que apareceu nos videogramas que as professoras traziam, ou na observação das salas quando expressamente convidados pela professora. Retínhamos igualmente a informação a
partir das conversas com os pais ou com as próprias crianças. A informação
aparecia assim mais rica, com o significado que lhe atribuía aquele que no-la
fornecia. Em termos de investigação sabemos que o papel que desempenhamos de observador não nos destitui de actor, jogando fortemente a componente subjectiva na própria selecção dos dados por que optamos. No entanto, teremos que pagar este preço para conseguir perceber a realidade de mais perto, em movimento, em interacção. Poderemos, deste modo “construir uma representação teórica de certos tipos de práticas, de funcionamentos, de processos, tendo em conta o que lhes dá sentido no espírito dos actores” (Perrenoud,
1988)

Sustentada por um dispositivo de recolha de dados poderemos encetar um
processo descritivo de modo a percepcionar, de forma integral o que leva a
determinado processo, a uma afirmação ao contexto das actividades. Todos os
dados são, à partida, considerados importantes, procurando atribuir-lhes significado para além do enunciado formal do texto que os regista. Por essa razão,
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para além de um quadro lato de hipóteses, não se define a priori o que se vai
ou não registar. No entanto, a análise de determinados acontecimentos, ou a
sua sistematização pode conduzir a interrogações a verificar casuisticamente
ou a ser passíveis de estudo, nomedamente através do recurso a processos
quantitativos. (Bogdan e Biklen, 1994).

No entanto, até por razões operacionais seria impossível registar toda a informação com que, neste contexto, sensorialmente somos atingidos. A nossa recolha é, consciente ou inconscientemente selectiva e, por essa razão, torna-se
necessário explicitar as preconcepções com que partimos para a recolha (Van
Der Maren, 1996). Quando é consciente podemos, caso a caso, ir explicitando
a escolha. Para a parte inconsciente remetemos para os quadros teóricos de
partida que fundamentam este trabalho, uma vez que, construídos ao longo de
um processo de vida, estarão forçosamente na base das representações que
nos permitem entender os fenómenos (Kaes, 1968).

Para conseguir uma maior aproximação à realidade, socorremo-nos igualmente
de instrumentos de natureza qualitativa.

3.1.2. Abordagem quantitativa

Do estudo de Margarida Fernandes, de 1986, fizemos nossas as seguintes palavras: “Neste projecto de investigação procurou-se o compromisso entre duas
perspectivas até há pouco consideradas inconciliáveis – a qualitativa e a quantitativa – por se entender que é tão necessário identificar ou confirmar relações
quantitativas, como identificar novas relações através da análise qualitativa do
processo de atribuição causal, complementando o conhecimento das causas
com a compreensão dos motivos.” (Fernandes, 1989: 22)

Como referimos, para tornar a observação mais fiável, recorremos à recolha e
análise de dados de tipo quantitativo.

146

1. Em primeiro lugar interessava-nos proceder a este estudo num território
delimitado – na situação presente, um Concelho – percebendo o percurso de todos os indivíduos numa determinada situação de partida: neste
caso, a entrada no Ensino Básico.

2. Igualmente nos interessava conhecer a situação de partida, as características dos destinatários para a) identificar condições sociais de partida,
b) comparar com os efeitos da escolaridade posterior e c) perceber o
seu impacto nessa escolaridade.

3. Pilotar as competências adquiridas durante a escolaridade, no 1º ciclo.
4. Verificar a situação de chegada – final de 9 anos de escolaridade –
comparando com as condições de partida

3.2 - Modo de investigação
3.2.1. Estudo de caso contextualizado
A opção por um estudo de caso – com intervenção – pareceu-nos a única hipótese possível ao pretender estudar um sistema. Este estudo permitir-nos-ia
identificar os problemas que se colocam, relacionando-os e inserindo-os num
determinado contexto, funcionando como trabalho exploratório de modo a
constituir um modelo a ser aplicado a outros contextos ou mesmo a nível nacional. Procurava-se, deste modo, que os necessários estudos parcelares tivessem em conta os outros factores determinantes dos contextos educativos. A
contextualização do caso torna-se necessária para perceber, noutras circunstâncias, em que situações específicas se pode aplicar o modelo ou como será
necessário proceder para a sua adequação. Ludke & André (1978) apontam
características que nos parecem importantes referir, sobretudo nos casos em
que se aplicam ao nosso estudo: “ Os estudos de caso visam à descoberta,
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interpretam em contexto, buscam retratar a realidade de forma completa e profunda, usam uma variedade de fontes de informação, (…), procuram representar os diferentes e às vezes conflituantes pontos de vista presentes numa situação social” e ainda, “Os relatos do estudo de caso utilizam uma forma mais
acessível do que os outros relatórios de pesquisa ”. (Ludke & André 1978: 1821).

Segundo Greenwood (1965), o estudo de caso permite o exame intensivo, tanto em amplitude, como em profundidade e utilizando todas as técnicas disponíveis, de uma amostra particular, seleccionada de acordo com determinado
objectivo de um fenómeno social, ordenando os dados resultantes de forma a
preservar o carácter unitário da amostra, com a finalidade última de obter uma
ampla compreensão do fenómeno na sua totalidade.

Numa primeira fase, objecto principal do nosso estudo, de aproximadamente 4
anos, o estudo de caso é acompanhado por um processo sistemático de investigação-acção, enquanto, numa segunda fase, apenas etnográfica, nos 5 anos
seguintes, a) se seguem pontualmente alunos da coorte, propondo-lhe a participação em actividades, de modo a auscultar os seus pareceres sobre a escola e o relato de acontecimentos, b) se procura a precisão, junto de alunos,
pais e professores sobre dados recolhidos, c) se segue a evolução das práticas escolares no 1º ciclo e as respectivas dinâmicas organizacionais e d) se
procura o conhecimento organizacional da Escola EB, 2, 3.

3.2.2. Estudo de coorte

Tendo optado por centrar o nosso trabalho nos destinatários o método do estudo
de coortes pareceu-nos o mais adaptado uma vez que, independentemente dos
acontecimentos escolares, nos permite seguir os seus impactos nos alunos ao
longo da sua vida académica.

O estudo duma coorte real pode fornecer os indicadores úteis sobre os pontos
em que o sistema de ensino é mais débil e sobre a sua eficácia ou rendimentos,
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pois, segundo a UNESCO, é o “único método que mede com exactidão o fluxo
escolar, distinguindo claramente repetências, abandonos e transições.” (UNESCO, 1972: 29). Permite a análise de alguns obstáculos com que os alunos se defrontam e dos caminhos que seguem para chegar ao fim do ciclo de estudo. A
UNESCO procedeu então a uma certa pressão para a realização de estudos de
coortes, precisamente por permitir prosseguir os percursos dos destinatários da
acção educativa.

Após o primeiro ano de trabalho tivemos ocasião de constatar que, no quadro de
um projecto cujo mandato seja A Educação Para Todos – e para cada um –, este
método permite estar mais atento a todos os casos não perdendo indivíduos. Verificámos que, em contextos de exclusão social, existe uma tendência geral, cumulativa, para excluir. Um indivíduo em situação de exclusão acaba por ser sempre excluído mesmo das actividades que lhe são destinadas. Quando realizámos
actividades para todos, mas especialmente direccionadas para estes alunos – por
exemplo de Tempos Livres – eles acabavam por não aparecer ou porque moravam longe e a carrinha não passava, ou porque não traziam o papel assinado, ou
por qualquer outra razão. Na ausência deste método teríamos “perdido” estes
alunos contribuindo ainda mais para a sua exclusão. Concluímos também que,
em intervenções de luta contra a exclusão social, e particularmente em contextos
escolares, este método pode ser instrumento regulador de inclusão de todos os
que se pretende atingir.

Definimos a nossa coorte como correspondente ao universo de todas as crianças
que em 1993 entraram em todas as escolas do Concelho em estudo, num total
de 124, à partida.

Não incluímos neste estudo as crianças identificadas como portadoras de deficiência por se considerar que a presença de outras variáveis – decorrentes da deficiência – enviesariam o nosso estudo.

No decurso do nosso estudo foram ainda saindo das escolas, por transferência,
outros alunos que retirámos da coorte, quando não permaneceram em escolas
do Concelho. Registámos ainda dois casos que entendemos como abandonos
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uma vez que na escola não existe o pedido de transferência. A coorte passou,
então, a ser constituída por 99 indivíduos.

A coorte não inclui alunos que tendo sido retidos se encontravam já na escola
quando iniciámos o nosso estudo, nem alunos que, por transferência de outros
concelhos, integraram as turmas em estudo.

Convém, por razões não apenas metodológicas acima indicadas, distinguir as
actividades de intervenção das de investigação. No primeiro caso, no decorrer
das acções propostas, todos os alunos das turmas em estudo participavam – portadores de deficiência, retidos e transferidos – enquanto que no que se refere à
investigação apenas se pilotavam os indivíduos pertencentes à coorte.
Inversamente, seguimos os alunos da coorte retidos – os que iam reprovando –
ao longo do processo e não pertencentes às turmas em que maioritariamente
estavam os alunos em estudo.

4. Dispositivo metodológico
4.1 – Técnicas de recolha de dados
Tratando-se de duas abordagens de investigação – quantitativa e qualitativa –
trataremos separadamente os dois tipos de técnicas de recolha de dados utilizados.

4.1.1 Técnicas e Instrumentos de Investigação-acção

Poderemos distinguir neste trabalho duas grandes fases: a primeira decorre
desde o início até ao fim do 4º ano, em que a investigação e a intervenção foram de tipo intensivo, dado que o 1º ciclo de escolaridade constitui o nosso objecto de estudo privilegiado. Uma segunda fase, do 4º ao 9º ano inclusive, que
consiste mais na recolha de dados e seguimento de alguns casos e registos
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acidentais ou procurados para justificar acontecimentos ou hipóteses de investigação.

Nesta situação não se pode dizer que se tenha verificado investiga-

ção-acção.

 A recolha de dados da 1ª fase assentou na montagem de um dispositivo
de investigação-acção de registo de dados recolhidos – de representações, de práticas, de análises, e de reflexões – nos contextos de intervenção, durante ou após o decorrer de eventos. Referimo-nos a registo
de discursos, de observação de práticas, de materiais expostos, filmados ou detidos pelos alunos ou professores. Estes contextos são de
quatro tipos: 1) reuniões de trabalho com grupos específicos, 2) actividades desenvolvidas na sala de aula com os alunos da coorte, 3) práticas, nas famílias, relacionadas com a actividade escolar, 4) actividades
com os alunos da coorte realizadas no exterior da sala de aula e 5) registos avulso ou estudo/seguimento de casos.
 A investigação etnográfica82 entre o 5º e o 9º anos 6) manteve o registo
dos discursos das famílias sobre práticas escolares, 7) realizou actividades directamente com os alunos no exterior das salas de aula, 83 8)
participou-se em órgãos da Escola EB 2,3, e 9) procedeu-se a registos
avulso e atenção particular ou o estudo de casos de alunos.

4.1.1.1 Reuniões de trabalho (específicas, formais, de formação) com
grupos de actores sociais privilegiados. Nestas reuniões foram ainda
levantadas hipóteses que conduziram à realização de pequenos trabalhos de natureza empírica. Destas reuniões eram feitos registos bastante completos, não apenas de acontecimentos mas sobretudo de ditos. Uma pessoa da equipa procedia ao registo que, após a reunião
era acrescentado e sistematizado, conduzindo a notas orientadoras
das reuniões seguintes e a levantamento de hipóteses. Algumas des82

A partir do 4º ano deixamos de considerar o trabalho de investigação-acção sistemática com os actores
da coorte. As actividades realizadas tiveram mais como função manter a equipe inserida no meio escolar
para registar ocorrências que poderiam vir a ser significativas.
83
Estas actividades não se direccionavam para o sucesso escolar, ao contrário das actividades realizadas
durante o 1º ciclo.
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tas hipóteses conduziram a estudos posteriores de clarificação ou
aprofundamento84.

Com funcionamento sistemático, referimos, sobretudo os seguintes
grupos com quem se realizavam as referidas reuniões:

a) Comissão Interministerial constituída por técnicos ligados à educação. Com participação regular podemos referir: a técnica de Serviço
Social da Câmara Municipal, a técnica de Serviço Social responsável
pelo Projecto de Luta Contra a Pobreza, a Presidente do Conselho Directivo da escola EB 2,3, a psicóloga representante da instituição responsável pela integração de crianças portadoras de deficiência. Por
vezes Directoras de algumas escolas do 1º ciclo e de Jardins-deinfância, a Delegada de Saúde e um representante da Delegação Escolar. Este grupo de trabalho funcionou de forma sistemática – em
média reunindo uma vez por mês – durante o 1º ano. Três objectos de
trabalho foram significativos neste grupo: 1) o estudo do levantamento
de necessidades de acesso à educação Pré-escolar, 2) a caracterização da coorte85 e 3) a análise dos resultados das provas de psicogénese da leitura e da escrita.

b)

Grupo de educadoras de infância: Após uma reunião de formação

com todas as educadoras do concelho foi criado um grupo de trabalho
que funcionou durante todo o ano e conduziu à avaliação de crianças,
das salas das educadoras implicadas, de 5 anos, no final do ano lectivo.
c) Professores86 do 1º ciclo com o 1º ano: o grupo de professores87
analisava dados das provas, falava de problemas da sala de aula, tes84

Como poderá ser visto no caso do estudo sobre as necessidades de acesso e de qualidade da educação
pré-escolar.
85
Nomeadamente a classificação dos pais em letrado ou não letrado dado o conhecimento que tinham
das famílias.
86
De, os alunos pertencentes à coorte tinham todos professoras. No entanto, um professor do 1º ciclo que
teria o 1º ano mas apenas era professor de um aluno com NEE’s, (que, por essa razão não pertencia à
coorte) quis continuar a participar nas reuniões.
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tava materiais, analisava gravações vídeo feitas por uma delas, e textos produzidos por alunos, fazia sugestões de actividades, etc.

4.1.1.2 Actividades desenvolvidas na sala de aula com os alunos da coorte (aulas habituais ou organizadas pela equipe de investigação). Estas aulas eram realizadas a pedido das professoras.

As oficinas de escrita funcional na sala de aula: No sentido de mostrar
como era possível ter uma pedagogia significativa, algumas professoras
pediram-nos para realizar uma actividade nas suas aulas. Assim, durante
algumas semanas elementos da equipe responderam ao pedido realizando estas actividades durante os tempos lectivos. Tratava-se da produção de algo de natureza complexa que obrigasse à manipulação de
vários materiais, de forma ordenada, para produzir/realizar algo a partir
de instruções dadas por escrito, nomeadamente, receitas de culinária,
actividades experimentais de ciência, construção de instrumentos musicais, confecção de materiais de dramatização (máscaras, fatos...), materiais de ornamentação de festas. A metodologia seguida era sempre a
mesma: a partir de um livro as crianças elaboravam uma lista dos materiais e ingredientes necessários e seguidamente executavam as operações ditadas pelo livro – lendo sozinhas – até à concepção do produto
desejado. Em alguns casos elaboravam um relatório sobre o que tinham
efectuado (receitas, experiências, etc.). Tudo isto se passava organizando a sala em grupos de trabalho mantendo a ordem e não “fazendo confusão”. O registo (escrito e vídeo) e análise das observações foram,
igualmente, elementos trabalhados.

4.1.1.3

Práticas, nas famílias, relacionadas com a actividade escolar

As actividades informais em que directamente contactávamos alunos
desta coorte: Aí conhecíamos, quase diariamente muitas das crianças,

87

A análise da frequência das professoras no grupo é objecto de análise no capítulo respectivo.

153

através da realização dos trabalhos de casa,88

das actividades, dos

acontecimentos, das práticas pedagógicas, das opiniões dos alunos. Os
cadernos diários e manuais, as suas opiniões, ajudavam na recolha de
informações. As conversas informais com alguns encarregados de educação enriqueciam e precisavam os nossos registos.

4.1.1.4.

Actividades com os alunos da coorte realizadas no exterior da
sala de aula

a) Foi possível conhecer melhor alguns grupos de crianças através de
actividades nas férias – sobretudo da Páscoa (exibição de videogramas)
e, todos os alunos, em actividades oferecidas a todas as escolas do
Concelho (Festa da Primavera, Feiras concelhias, etc.)

b) Uma das linhas de intervenção que foi mais significativa no conhecimento dos alunos centrou-se na realização de actividades de animação
socioeducativa para os alunos em dificuldade.

89

Através de jovens, no

quadro do programa do Instituto da Juventude (Jovens Voluntários para
a Solidariedade – JVS) apoiava-se, em actividades ao fim da tarde, os
alunos que os professores declararam com mais dificuldades de aprendizagem.

4.1.1.5.

Registos avulso ou estudo/seguimento de casos.

Algumas informações surgiam em relações/intervenções pontuais na
comunidade que registávamos no diário de bordo ou ainda optámos
por estudar alguns casos (de alunos, de professores, de famílias) mais
de perto, seguindo situações de crianças ou respectivas famílias.

88

Tratava-se de crianças de meios sociais diferentes uma vez que nestas idades as crianças ainda não
parecem organizar-se por classes sociais. De facto, entre as crianças que seguimos mais de perto existem
obviamente os filhos de classe média – a que os membros da equipe pertencem – mas ainda filhos de
operários, de trabalhadores rurais, de empregados do comércio.
89
Vulgarmente chamadas de Actividades de Livres realizadas ao fim da tarde, depois das aulas.
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Após o 4º ano de escolaridade, o nosso objectivo centrava-se em conhecer os impactos que os níveis – sobretudo de leitura – no 1º ciclo
teriam na continuação da escolaridade. Embora o melhor controlo fosse a análise de pautas – a que procedemos – interessava-nos estar inseridos no meio para poder contextualizar eventualmente, entender resultados que viessem a surgir. Registamos, quatro tipos de intervenção
que permitiram a recolha de dados que viriam permitir enquadrar análise de pautas:

4.1.1.6.

Registo de informações provenientes das famílias sobre práticas escolares.

a) Estas informações eram recolhidas através de famílias que conhecíamos directamente nas relações sociais comunitárias. Algumas destas famílias eram constituídas por professores que, enquanto pais,
eram capazes de fornecer informações já analisadas pedagogicamente e enriquecidas por dados sobre o contexto escolar.

b)

Informações que provinham dos Representantes dos Pais nos

Conselhos de Turma – das turmas em estudo – com quem mantínhamos um contacto mais regular.

4.1.1.7.

Realização de actividades com os alunos no exterior das salas
de aula

a) Durante estes 5 anos fomos propondo, realizando, participando em
actividades com os alunos. Ressaltamos a mais importante pelas suas
características: no quadro de projectos Ciência Viva ou de luta contra
as toxicodependências propúnhamos a estes alunos – sobretudo
quando já estavam no 3º ciclo – para serem monitores dos alunos do
1º ciclo na realização de experiências ou de outras actividades. Estas
actividades eram acompanhadas por momentos de avaliação e de
formação. Aí não só recolhíamos muitas informações sobre a escola
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que viviam actualmente mas, sobretudo, sobre o 1º ciclo: o que é o actual 1º ciclo e o que contam do que foi o seu 1º ciclo e permanece nas
suas memórias. Esta fonte de informação foi das mais importantes para o nosso estudo.

b) A oferta de acções, para os alunos, como por exemplo, visitas de
estudo, acções de formação (sexualidade, orientação vocacional) permitiam a recolha de informações sobre a vida escolar.

4.1.1.8.

Participação em órgãos da escola EB 2,3.

Foi-nos possível participar privilegiadamente em três órgãos da escola:

a) A Direcção da Associação de Pais e Encarregados de Educação
Esta era uma instituição privilegiada de informação sobre a vida da
escola. Referimos alguns contextos (e conteúdos importantes):
- A análise da vida da escola que se realizava nas reuniões de Direcção com informações recolhidas junto dos pais
- A participação em eventos da Escola para que se era convidado.
- A participação em órgãos como a Assembleia de Escola, o Conselho Disciplinar realização de reuniões com os Representantes
dos Pais nos Conselhos de Turma
- A participação na avaliação externa da escola feita pela Inspecção-Geral do ensino
- A promoção de actividades diversas com os alunos num Projecto de Luta Contra as Toxicodependências.

b) Participação nos Conselhos Pedagógicos
Participámos ainda nas reuniões mensais do Conselho Pedagógico
enquanto representantes dos pais, durante os 3 anos que corresponderam ao 7º, 8º e 9º anos dos alunos da nossa coorte. Assim,
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foi possível receber todas a informação formal sobre a vida da escola, participar em debates, sugerir recomendações.

c) Participação e coordenação dos Conselhos de Turma
Igualmente durante este três anos se manteve uma relação entre
os representantes dos pais nos Conselhos de Turma das 4 turmas
da escola EB 2, 3. Idem com as Directoras de Turma desta turmas.

4.1.1.9. Registos avulsos e atenção particular ou estudo de casos de
alunos.
Igualmente se procedeu a estudos de casos ou a registos sistemáticos
de alunos que nos mereceram melhor atenção ou pela situação paradigmática em que se encontravam90 ou porque representavam situações que nos interessava seguir.

91

Incluímos aqui, igualmente, con-

versas informais com professores de ambas as escolas.

4.1.2 Técnicas e Instrumentos de investigação quantitativa

Optámos por um estudo correlacional composto pelos seguintes instrumentos
de recolha de dados:

4.1.2.1 Recolha de dados directamente junto dos alunos da coorte através
de passagem de provas específicas.

4.1.2.1.1 À entrada no 1º ciclo, passagem de provas de psicogénese da
leitura e da escrita constituídas pelas seguintes componentes (Martins,M.A., 1996):
90

Exemplo do aluno proveniente de uma escola de um lugar com quem foi feito um grande esforço de
sucesso no 1º ciclo.
91
Por exemplo, alunos que foram compulsivamente obrigados a mudar para a Secundária no final do 3º
ciclo (um rapaz e uma rapariga)
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1) Prova de avaliação de a vontade de aprender a ler através da percepção das utilizações funcionais da leitura
2) Provas de avaliação das percepções sobre as relações entre suportes e conteúdos de escrita da representação sobre a utilidade social da leitura (utilizando instrumentos diferentes)
3) Prova de avaliação de conceptualizações sobre a linguagem escrita.

O objectivo pedagógico destas provas será:
a) Verificar como a criança estava a construir um projecto pessoal
de leitura e escrita traduzido pela necessidade de ler, o que determina vontade de encetar /desenvolver um projecto pessoal de leitura.
As provas de representação da utilidade social da leitura e escrita
tem como objectivo pilotar o nível de partida de cada criança;
b) verificar a que nível a criança encetou a representação do que é
ler. As provas de conceptualizações sobre a linguagem escrita avaliam o nível em que a criança está na construção dessa representação.

O objectivo social será:
a) conhecer os efeitos da educação pré-escolar na luta contra a diminuição da desigualdade de oportunidade à entrada para escola;
b) verificar a relação da continuação da escolaridade com estes resultados. Se foi ou não possível ultrapassar as lacunas de aprendizagem. Relacionar os resultados desta fase com os resultados futuros ressalvando as outras variáveis que surgirão pelo caminho

4.1.2.1.2 No fim do 1º ano de escolaridade passagem de provas de competências de leitura, aos alunos desta coorte (Martins, M.A., 1996).

A passagem destas provas procura:
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a) relacionar os resultados das provas de psicogénese com a aquisição da leitura e tirar as conclusões sociológicas (instalação do insucesso logo no 1º ano de escolaridade). Verificar se a escola está ou
não a responder adequadamente a cada criança. Relacionar posteriormente com as práticas do 1º ano verificando o que foi feito para
que a crianças adquirissem a 1ª fase da aprendizagem (projecto:
vontade de ler, representação da utilidade social a escrita e conceptualizações sobre a leitura e escrita da escrita);

b) relacionar com as reprovações no final do 2º ano. Verificar
(in)coerência entre competências de leitura e reprovações, ou outros
critérios de avaliação.

4.1.2.1.3 No início do 4º ano de escolaridade passagem de provas de literacia (segundo o modelo do Estudo do GEP, 1993) para despistar
casos de risco. (esta prova não será tida em conta na análise dos
dados, terá apenas interesse para a intervenção)92.

4.1.2.1.4 No final do 4º ano de escolaridade, passagem de novas provas
de literacia (adaptadas do Estudo do GEP, 1993) para verificar a hipótese de partida: sucesso escolar e competências de literacia no final do 1º ciclo do Ensino Básico:
a) Identificar a aquisição do nível de literacia à entrada no 2º ciclo.
b) Identificar a relação das repetência com os níveis de literacia.
c) Verificar o impacto dos níveis de literacia nos ciclos seguintes do
Ensino Básico.

4.1.2.2 Análise de pautas de resultados escolares ou de outros dados existentes nas escolas ou noutras instituições locais.

92

Esta prova foi feita por um elemento da equipe e ninguém da equipe tinha formação para poder realizar
provas fiáveis para esta investigação.
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4.1.3 Instrumentos e procedimentos

4.1.3.1 Os instrumentos de natureza qualitativa foram já expostos. Tratava-se
de um dispositivo de investigação-acção composto por registos escritos
por elementos da equipa. Durante os primeiros quatro anos, era constituída por uma educadora de infância recém formada, contratada por pequenos períodos, com 3 sobrinhas na coorte; uma professora do 1º ciclo, com
uma filha na coorte e que percorria as várias escolas (pequenas) do Concelho anualmente93; uma licenciada em Educação, na Alemanha, com
uma filha da idade das crianças da coorte e que frequentava igualmente
uma escola pequena94; uma professora do Ensino Especial que percorria
as várias escolas do concelho; uma professora do Ensino Superior que
coordenava o Projecto95 e tinha igualmente um filho na coorte.

Cada elemento da equipe registava os acontecimentos num diário de bordo, fazia relatórios de actividade, registava imagens em vídeo ou fotografia. Este material era então regularmente analisado em equipe, sistematizado e objecto de questionamentos que procuravam orientar a observação e o registo. Após sistematização, este material foi escrito constituindo
a primeira versão do capítulo 6 da segunda parte. Após sistematização na
matriz de categorização dos dados foi reescrito, procurando cruzar e contextualizar os dados quantitativos descritos no capítulo anterior, recorrendo, por vezes a outros dados constantes no dispositivo de investigaçãoacção.

A recolha de dados nos 2º e 3º ciclo será de natureza diferente, forçosamente mais pobre. Trata-se apenas de um trabalho etnográfico mas agora
sem a existência de investigação-acção. Tendo este trabalho como objectivo central conhecer o funcionamento do 1º ciclo não se organizou para
intervir no 2º e 3º ciclos. O estudo destes ciclos apenas tem como objecti-

93

Que ao longo dos anos foi conhecendo escolas, alunos da coorte e respectivas famílias.
A filha não pertencia à coorte porque, no início do ano lectivo ela não estava presente neste concelho
quando se passaram as primeiras provas que fixaram a coorte.
95
A autora deste trabalho.
94
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vo verificar o impacto do 1º ciclo na continuação da escolaridade do Ensino Básico

4.1.3.2 Em relação aos instrumentos de natureza quantitativa explicitaremos,
pela sua especificidade, a função, a construção e o procedimento de recolha
utilizados.

a) À entrada no 1º ciclo, passagem de provas de psicogénese da leitura e da
escrita elaboradas por Margarida Alves Martins, (1996), investigadora do
Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Tal como refere na obra citada foram elaboradas juntamente com investigadores do Institut Nacional de Recherche Pédagogique – Paris (Chauveau & Rogovas-Chauveau) e da Université Lumière de Lyon II (Besse) no quadro dum projecto realizado em
1988 (Martins,M.A. 1996: 151). Estes instrumentos foram sujeitos a pequenas adaptações locais. Referimo-nos às provas de psicogénese da leitura e
da escrita e à prova de leitura do final do 1º ano de escolaridade.

Este conjunto de provas foi passado no mesmo dia a todos os alunos duma
classe, um a um, com a presença da educadora que procedia às actividades requeridas ou orientava as provas e de um sociólogo, que procedia ao
registo das respostas e à gravação para apoio à precisão na análise dos
dados.

Estas provas foram constituídas pelos seguintes instrumentos e objectivos:

Recolha prévia de dados de identificação e caracterização social:
Estas provas compunham-se de um ponto zero com dados de identificação
da criança e respectiva família que serviu de base à caracterização da coorte. De facto, sobre os níveis de escolarização da família detínhamos três tipos de dados que não coincidiam: os fornecidos pelas crianças, os que
constavam no dossier da escola e os recolhidos pelos técnicos de serviço
social. Foi esta também uma das razões (não a mais importante)96 por que

96

Ver capítulo seguinte
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optámos apenas por classificar os pais, de letrados e não letrados consoante as profissões das famílias e os dados fornecidos pelo conhecimento directo e pelos técnicos de serviço social.

1) Prova de avaliação da vontade de aprender a ler através das percepções
das utilizações funcionais da escrita
A prova a que chamámos vontade de ler procurava identificar o nível de
empenhamento na aprendizagem da leitura, a necessidade que sentia de
ler e para que o desejava fazer.
- Para que é que queres aprender a ler? E a escrever?
- Para que serve saber ler? E escrever?
- O que é que podes fazer quando já souberes ler? E escrever?
Indicava ainda as pessoas que já tinha visto ler e escrever e o quê.
Distinguimos as respostas que remetiam para actividades de carácter escolar a que atribuímos a pontuação de 1 ponto. Classificámos com um
ponto cada uma das outras utilizações funcionais (de ficção, informativas,
utilitárias, comunicativas e documentais). O número máximo de respostas
dadas por uma criança foi de oito ao longo de toda a prova o que constituiu o ponto máximo: 8.

2) Provas de avaliação da representação da utilidade social da escrita no
sentido da percepção sobre a relação entre suportes e conteúdos de escrita
A prova a que chamámos utilidade social da escrita foi composta por duas
provas – de cujos resultados efectuámos a média para cada criança –
procurando adequar os instrumentos dando mais hipóteses a crianças
com personalidades diferentes.
Uma das provas – mais lúdica – era composta por um fantoche manipulado pela entrevistadora. Esta apresentava o fantoche à criança e, tendo
colocado em cima da mesa material vário:
– um livro de histórias,
– um livro de quadradinhos,
– um livro sobre animais,
– uma carta dentro de um envelope
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– um folheto de publicidade
– um aviso
– um rótulo de um produto
– uma revista
– uma placa com um nome de rua
– uma receita
perguntava à criança “sabes o que são estas coisas? Seguidamente
propunha-lhe um jogo: Vamos fazer um jogo: este fantoche que eu tenho
aqui vai tentar ler as coisas que estão escritas em cada uma destas coisas. Só que às vezes ele vai-se enganar, outras ele vai ler o que lá está
mesmo escrito. Tu vais ter de adivinhar quando ele se engana e quando
lê bem. Seguidamente anotava se a criança respondia certo ou errado.
A pontuação máxima foi de 7.

A segunda prova tinha objectivos semelhantes. Era composta por uma
folha com dez desenhos em que se encontram situações diferentes de
leitura (um desenho de uma carta, de um homem a ler um jornal, de um
pacote de farinha, de uma receita de bolo, etc.). Por exemplo: perguntava-se à criança: onde é que está escrito “ grande desastre: esta manhã
a camioneta carregada de fruta saiu da estrada e foi bater numa árvore?”. Se a criança apontava para o leitor do jornal marcava-se um ponto,
caso contrário teria zero.

Após se fazer a média das duas provas era atribuída a pontuação à criança, nesta prova.

3) Prova de avaliação de conceptualizações sobre a linguagem escrita.
Para realizar esta prova sobre as conceptualizações infantis foi passada
uma entrevista de tipo piagetiano em que eram ditadas, a cada criança,
um conjunto de palavras e uma frase sendo-lhe pedido que lesse o que
escrevera.
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Esta prova que tem como objectivo analisar a forma como as crianças
relacionam a linguagem escrita com a linguagem oral, foi inspirada nos
trabalhos de Ferreiro & Teberosky (1980) e de Ferreiro e al. (1988).

Após pedir à criança para escrever o seu nome na folha de papel branco
e de o ler em seguida era-lhe dito “ tu vais escrever como souberes,
como fores capaz a palavra gato”, depois de escrita pede-se-lhe para
ler. “Lê lá o que escreveste e aponta com o dedo” . O mesmo procedimento era seguido para as palavras gata, gatinho, cavalo e formiga. Seguidamente pedia-se para escrever a frase o gato come o rato pedindolhe igualmente que lesse.

As respostas foram então classificadas em 4 níveis evolutivos de acordo
com o raciocínio orientador do processo de escrita.97

4) Prova de leitura do fim do 1º ano
Procurava-se, com esta prova avaliar a capacidade de leitura da criança
no final do 1º ano de escolaridade. Esta prova era composta por 20
questões que obrigavam à compreensão de frases simples – cuja dificuldade ia aumentando durante a prova – e 3 questões de interpretação
de um pequeno texto. As respostas certas foram cotadas com um ponto.
Nas respostas escritas, não se tiveram em conta os erros ortográficos
apenas se considera a compreensão do texto98 (Martins, 1996: 159).

5) Prova de leitura do fim do 4º ano99
Em 1988 a International Association of the Evaluation of Educational
Achievement (IEA) realizou, em 32 países – incluindo Portugal – o estudo Reading Literacy

nos grupos etários dos 9 aos 10 anos e dos 14

97

Os resultados das nossa provas foram tão diferentes do habitual que foi preciso criar níveis intermédios
explicados no ponto respectivo da análise dos dados.
98
Esta prova foi igualmente fornecida por Margarida Alves Martins do Instituto Superior de Psicologia
Aplicada
99
Atribuímos particular atenção a esta prova porque vem marcar as competências de leitura no final do 1º
ciclo e com as quais encetam a continuação da escolaridade.
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aos 15. Interessam-nos as provas que foram aplicadas aos alunos que
frequentavam então o 4º ano de escolaridade, do primeiro grupo em estudo. Em Portugal o estudo foi realizado pelo GEP (Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação) e publicado com em
1993 com o título Como Lêem as nossas crianças – caracterização do
nível de literacia da População Portuguesa, Lisboa. Da bateria de testes
utilizados neste estudo, escolhemos três provas de leitura às quais procedemos a breves adaptações ao contexto. Estas provas já tinham sido
testadas em estudos anteriores (Guerra & Salgado, 1997) nomeadamente noutro estudo no Concelho.

A 1ª prova tinha como objectivo o reconhecimento de palavras e procurava verificar a capacidade de leitura correcta de 48 palavras num tempo
limite de 3 minutos. Era apresentada uma linha com um palavra escrita
seguida de quatro desenhos e as crianças deveriam assinalar com uma
cruz sobre o desenho correspondente à palavra. Procurava avaliar-se a
velocidade e a precisão e reconhecimento. Era classificada por um ponto em cada resposta certa.

A 2ª prova previa um tempo de realização de 20 minutos e, para além de
pretender avaliar a localização da informação, abrangia também a componente da compreensão inferencial. Procurava evidenciar “(…) a capacidade para localizar selectivamente (com um objecto determinado) uma
parte específica do texto. Nesta operação estão envolvidos processos
de identificação, contagem, comparação e relacionamento das categorias/elementos identificados” (Sim-Sim, 1994: 139). Perante um texto descritivo sobre um animal desconhecido – a morsa – teriam que responder,
localizando a informação contida no texto. A segunda vertente desta
prova consistia, através de questões abertas, “combinar a informação
recebida pelo texto com o conhecimento pertinente que o leitor já possui
sobre o tema (ididem, 139-140). Em virtude das duas componentes
abrangidas na fase de análise dos resultados, esta prova aparece dividida em duas: 2ª prova de leitura correspondendo à componente de loca-
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lização da informação, de resposta múltipla e 2ª prova de escrita correspondendo à componente de compreensão inferencial.

Por último, a 3ª prova, com a duração de 15 minutos, versava, igualmente, a localização de informação. Colocavam-se questões aos alunos que,
para responderem teriam que interpretar quadros (leitura em matriz) sobre programa de televisão, lidas domésticas e compras. Para uma melhor ilustração dos resultados, já na fase de análise dos dados, a presente prova foi subdividida em quatro, tendo em linha de conta a extracção
de informação que os alunos fizeram no que respeita aos quadros sobre
programas e compras. Assim sendo, a 3ª prova ficaria em 3ª prova –
programas 1; 3ª prova – programas 2; 3ª prova – compras 1; e 3ª prova
– compras 2.

A análise dos dados prosseguiu com a codificação das respostas dadas
em todas as provas e posterior introdução dos dados já codificados em
programa informático de estatística – Stateview – a fim de se obter o
apuramento de frequências e dos cruzamentos entre variáveis.

Para calcularmos o nível de literacia de cada aluno procedeu-se à ponderação das provas realizadas, tendo-se em atenção o grau de dificuldade que implicava a resolução das mesmas. Assim, para a 1ª prova,
por ser mais acessível, atribuímos uma ponderação de 1, para a mais difícil, a 2ª prova, foi atribuída a ponderação de 3 e, por fim, para a 3ª prova, de dificuldade média, foi destinada uma ponderação de 2. Assim
sendo, o cálculo dos níveis de literacia do nosso estudo baseou-se na
seguinte fórmula ponderada:

Nivel de literacia = X*1 + Y*3 + Z*2
W
Em que:
W = Somatório das ponderações (1 + 2 + 3 = 6)
X = percentagem das respostas certas na 1ª prova
Y = percentagem das respostas certas na 2ª prova
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Z = percentagem das respostas certas na 3ª prova

Finalmente, depois de processados os cálculos dos valores obtidos foram ordenados segundo uma classificação de três níveis (inferior, médio
e levado) aos quais corresponde as seguintes percentagens:


Entre 0% e 50% – nível de literacia inferior



Entre 50% e 75% – nível de literacia médio



Entre 75% e 100% – nível de literacia elevado

6) Análise de pautas
Nesta segunda fase limitámos a actividade quantitativa à análise de pautas.
Assim contamos com três tipos de registo:
a) O registo feito durante a escolaridade em que se recolheram, anualmente, os resultados escolares dos alunos exibidos nas pautas100 expostas
nas escolas, 101
b) dados solicitados às secretarias das escolas,
c) comparação dos dois tipos de dados, identificação de erros e pesquisa,
junto das escolas e professores em que se procedeu à respectiva correcção.

Por esta razão, esta última fase só pode ser realizada após a saída das notas
do 3º período de 2001/2002 e corrigidas, junto das escolas do 1º ciclo em Setembro de 2002, no início do ano lectivo 2002/2003.

100

101

Na escola EB 2,3 e na escola secundária.
Estes dados serviram para levantar hipóteses e estar atento ao contexto escolar dos alunos
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5. Tratamento e interpretação dos dados
5.1 Análise dos dados quantitativos
Sabemos que as estatísticas em educação não são um fim em si mas procuram ajudar a controlar as evoluções correntes, neste nosso caso durante os
nove anos de escolaridade. Apresentam objectivos vários que vão da descrição
de fluxos de actores, educação comparativa, planeamento, avaliação e procuram “orientar a pesquisa em educação a fim de investigar as relações causais
entre factores externos e internos do sistema educativo (UNESCO/GEP, 1989:
Mod.I, 9).”
Como o nosso objectivo desenvolvia contornos de ordem qualitativa – procurava entender os processos e os percursos – optámos por utilizar o Método da
Verdadeira Coorte (idem: Mod.5, 9)102, utilizando os dados individualizados em
que a cada aluno é dado um número de código, podendo ser seguido através
da sua carreira escolar, a que procedemos. Apesar deste método ser normalmente utilizado para estudar os fluxos em grande quantidade de alunos procurando indicadores como sobrevivência, abandonos, reprovações, não foi essa a
nossa intenção base – apesar de também identificarmos os abandonos e as
repetências – mas sim o de garantir o conhecimento do percurso de todos os
alunos que tinham entrado em 1993 no Ensino Básico num Concelho e aí permaneceram durante 9 anos de escolaridade.

Assim, começámos por fixar a coorte a partir de todos os alunos que em 1993
entraram, pela primeira vez, no 1º ano de escolaridade das escolas do Concelho. Foi, então, atribuído um número a cada aluno. Como foram sendo retirados
os alunos transferidos, embora a coorte seja composta por 99 alunos os números de código aparecem até 124 (inc.).

102

Por oposição à coorte reconstituída que recolhe dados a posterior e não no próprio ano em que os
acontecimentos ocorrem
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Todos os dados foram inseridos numa matriz, e analisados utilizando o sistema
SPSS Base.
a) Serão analisadas as frequências e as percentagens103, dos níveis pessoais e
sociais da coorte correspondentes a:
 Dimensão das escolas traduzida pelo número de salas, correspondendo
uma sala com um conjunto de crianças, com um/a professor/a (um lugar) composta por um mais níveis de escolaridade. Assim temos salas a que corresponde um único nível, de partida, numa escola com 15 lugares104; salas com todos
os níveis (ou eventualmente menos um), em que existe um/a professor/a para
todos os alunos da escola, a que chamaremos de lugar único; e ainda escolas
com 2, 3 ou 4 professores/as, em que cada professor tem níveis diferentes com
combinações diversas105. O número de salas acaba também por ser considerado uma componente de caracterização social uma vez que ajuda a entender
o tipo de meio social da escola no que se refere ao seu nível de urbanização.
 Género dos alunos da coorte em estudo: Masculino (M) e Feminino (F)
 Literacia das famílias dos alunos da coorte traduzida em Letrado (L) e Não
letrado (ñ L)106
 Frequência de Jardim-de-infância (JI): apresenta o resultado com sim ou não
consoante a criança frequentou – ou não – pelo menos um ano do Jardim-deinfância.

Procede-se posteriormente ao cruzamento dos dados anteriores, entre si, procurando identificar eventuais, desigualdades sociais à partida que aparecem
nas conclusões.

103

Por vezes aparece percentagem acumulada quando permite tornar mais aclaro a apresentação do resultado.
104
Só contamos os professores que têm uma classe atribuída. Não contamos os professores que possam
estar na escola ao abrigo de legislação vária, tal com dispensa da componente lectiva, biblioteca, projectos…
105
o 1º e o 4º nível porque no ano anterior tinha o 3º e o 4º e este último saiu ficando com os alunos que
estavam no terceiro e pegando no ano seguinte, num primeiro ano; Outras criando grupos dependendo do
número de alunos existente em cada nível, sem grandes problemas uma vez que o professor mudou.
106
Ver na apresentação dos dados
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b) Seguidamente são analisados os resultados das provas de psicogénese da
leitura e da escrita, denominados:
 Vontade de ler,
 Representação da utilidade social da escrita,
 Conceptualizações sobre a linguagem escrita,
num primeiro tempo as frequências e percentagens de níveis obtidos para cada
item, seguidamente a Média e o Desvio Padrão em função dos Mínimos e
Máximo. Num terceiro tempo, é feito o cruzamento entre as médias de cada um
deste items e as características pessoais e sociais da coorte.

c) O 1º ciclo do EB é então analisado segundo, competências de leitura (no
final do 1º e no final do 4º ano), as repetências a que os alunos foram sujeitos e
a instabilidade do corpo docente.

Cada um destes items será cruzado com os items referentes às características
pessoais e sociais dos alunos da coorte. É igualmente antecipada a análise do
impacto das reprovações na escolaridade posterior.

d) O estudo dos 2º e 3º ciclos começa com a análise dos níveis de leitura à entrada no 2º ciclo, seguida da análise dos alunos que reprovaram com os indicadores sociais e pessoais (Tipo de escola, Género, Literacia na Família e Frequência do JI) os resultados das provas de psicogénese da leitura e da escrita
(Vontade e Ler, Representação da utilidade social da escrita e Conceptualizações sobre a linguagem escrita) e, por fim, com os resultados da Prova de leitura do 1º ano e da Prova de leitura do 4º ano

Seguidamente, é apresentado um quadro de frequências por ciclo e ano de
escolaridades e são estudadas as reprovações, independentemente, nos 7º, 8º
e 9º anos em quadros do mesmo tipo dos apresentados no 2º ciclo, incluindo
ainda a variável da escola em que o 3º ciclo foi realizada: Escola Secundária
(Sec.) ou Escola Básica (Bas.)

São então apresentados os cruzamentos acima referidos em relação aos 3 ciclos e, a partir deles, estudados os perfis de repetência.
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e) Optamos por analisar, a seguir, os níveis de insucesso desta coorte ao longo
de todo o Ensino Básico fazendo um quadro de frequências com reprovações
e sem reprovações, cruzando com cada item as características pessoais e sociais dos alunos, incluindo o número de professores que tiveram.
Procuramos ainda conhecer o perfil dos alunos com sucesso absoluto – os que
não tiveram nenhuma reprovação durante os 9 anos de escolaridade e não têm
nenhuma negativa no final do 9º ano – cruzando: com os items das características pessoais e sociais; os resultados das provas de psicogénese da leitura e
da escrita; as competências de leitura no fim do 1º e 4º anos; e a escola do 3º
ciclo frequentada.

Do mesmo modo, procedemos à análise de frequências dos resultados dos
alunos com sucesso absoluto no 3º ciclo apresentando os valores inversos aos
do grupo maioritário, estudado no ponto anterior.107

5.2 – Análise dos dados qualitativos
Após a recolha de todos os dados, procedemos à sua organização e sistematização finais com o objectivo de os interpretar como resposta às questões de
partida utilizando o processo de triangulação, a partir das sistematizações que
foram feitas ao longo dos 9 anos na organização do processo de recolha dos
dados. De facto, o tipo de trabalho que fomos desenvolvendo não nos conduziu
a chegar à fase final com um volume de caixotes para analisar (Huberman,
1991). Embora a quantidade de dados recolhidos ao longo destes nove anos
ocupe várias estantes de dossiers, a informação recolhida foi sendo analisada,
sistematizada, organizada a partir de sentidos que fomos encontrando, desembocando, por vezes, em novos questionamentos transformados em pontos de
partida para novas pesquisas. A existência de questões claramente formuladas
107

Procurando conhecer a eventual mobilidade social , identificámos os casos dos alunos que não corresponde ao perfil de sucesso mas que, no entanto, revelou os mesmos indicadores finais de sucesso.
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à partida, inseridas em quadros teóricos claros, balizou a organização dos dados pertinentes, tratados a pouco e pouco, após e mesmo durante, cada processo de recolha.108
Seguindo o pensamento de Bogdan & Biklen , 1994 : “ A análise dos dados é o
processo de busca de organização de transcrição de entrevistas, de notas de
campo e de outros materiais com o objectivo de aumentar a sua própria compreensão e de permitir apresentar aos outros aquilo que se encontrou” (idem:
205).

Depois de termos toda a informação organizada passámos a uma apresentação, recorrendo às sistematizações organizadas durante as várias reuniões de
síntese, em torno dos dados recolhidos no dispositivo. Constituímos assim,
uma matriz de tratamento dos dados que, na fase de cruzamento dos dados,
foi corrigida com a pertinência de alguns pontos trazidos pelos resultados dos
dados quantitativos.

Devido ao seu carácter fraco e difícil de manipular, optámos por não apresentar
o tradicional texto narrativo conducente a um relatório de estudo de caso (Huberman, 1991: 144). Uma vez que procurávamos extrair conclusões passíveis
de constituir propostas de intervenção interessava-nos uma organização intencionalizada e sistematizada para a intervenção.

Igualmente, após termos adquirido formação expressa no programa estatístico
SPSS, verificámos não ser funcional para esta parte do trabalho uma vez que
se encontram intrincados dados referentes a produtos e processos e decorrentes de discursos mas também de acções e de reflexões. Como diz Huberman,
cada estudo qualitativo é um caso e só o próprio investigador conseguirá criar o
seu instrumento de trabalho privilegiado.

108

O número de cadernos, de publicações, comunicações e pareceres efectuadas durante este processo
foi permitindo organizar o trabalho a que nos propúnhamos, seleccionar e analisar os dados considerados
pertinentes.
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Optámos então por apresentar uma matriz de redução dos dados que permita
explicitar as megacategorias, categorias e subcategorias, organizadora da
apresentação do tratamento dado a cada item.

Organizámos nas 5 mega-categorias as grandes temáticas emergentes na problemática, mais centradas em grupos de actores específicos e/ou instituições
com responsabilidade no processo educativo. Nas categorias tratamos as problemáticas mais recorrentes na investigação, decorrentes, muitas vezes, dos
trabalhos com os grupos e que encaminham respostas às nossas questões de
partida. As subcategorias apresentam já respostas aos problemas colocados
aproximando-as, mais ainda, dos nossos questionamentos.

Como em qualquer investigação procurámos, no interior da cada subcategoria,
organizar as descrições em torno de quadros teóricos explicativos. Os resultados dos dados quantitativos constituíram igualmente um quadro de sistematização obrigando-nos a alterar uma primeira organização apenas da parte qualitativa. Tratando-se de uma recolha de 9 anos intensivos numa comunidade,
recorremos mais à prática do antropólogo de analisar e interpretar acontecimentos do que da análise de entrevistas em profundidade em que se procede a
uma organização semântica dos ditos dos actores. Por isso, a nossa descrição
comportará ditos directos ou indirectos, acontecimentos, análise de práticas já
trabalhadas e analisadas.

Porque o início da escolaridade se faz com a 1.) Educação Pré-escolar, tratamos os grandes problemas de acesso e de qualidade subdivididos nas categorias Acesso ao Jardim-de-infância e Qualidade do Jardim-de-infância.
Sobre o 1º ciclo – objecto central do nosso estudo –, pela quantidade de problemáticas surgidas optámos por criar duas grandes megacategorias: 1) Professoras do 1º ciclo EB subdividida nas categorias Valores e atitudes e Práticas curriculares 2) a Escola como organização subdividida nas categorias A
dimensão das escolas, Dependência e autonomia e Relação com a mudança.
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Dedicamos uma megacategoria à problemática da 4. Comunidade Educativa
distinguindo as categorias: Os encarregados de educação e A Animação socioeducativa.

As 5. Escolas do 2º e 3º ciclo merecem uma atenção particular uma vez que é
nelas que se produz o impacto (ou não) da formação obtida no 1º ciclo. No entanto, o facto da investigação-acção só se ter realizado no 1º ciclo as suas
componentes serão, forçosamente mais pobres. Dividimos o estudo em três
categorias: A construção do (in) sucesso, Problemas organizacionais e Relações com os pais e a comunidade.
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Quadro E
Matriz de categorização dos dados
Megacategorias

Categorias

Sub-categorias

1.1 Acesso ao Jardim-de-infância
1. Educação Pré-escolar

1.2.1Instabilidade dos docentes
1.2 Qualidade do
Jardim-deinfância

1.2.2 Práticas do currículo
1.2.3 Necessidades de formação
2.1.1Implicações no sucesso educativo

2.1 Valores e atitudes

2.1.2 Diferenciação pedagógica
2.1.3 Valores sociais na sala de aula
2.2.1 Materiais escolares

2. Professoras do 1º ciclo
do EB

2.2.2 Manuais escolares
2.2 Práticas curriculares

2.2.3 Estratégias de leitura
2.2.4 Trabalhos de casa
2.2.5 Currículo e projectos
2.2.6 Avaliação escolar (fases)

3.1 A dimensão das
escolas

3.1.1Escolas grandes
3.1.2 Escolas pequenas
3.2.1 Burocracias;pedagogia burocrática

3. A escola como organização

3.2 Dependências e
autonomia

3.2.2 Autonomia

3.3 Relação com a
mudança

3.3.1Territorialização

4.1 Os encarregados
de educação

4.1.1 Nas práticas pedagógicas

4. A comunidade educa-

3.3.2 Formação de professores

4.1.2 Na escola e organização escolar
4.2.1 Dificuldades institucionais

tiva

5.Escolas do 2º e 3º ciclo

3.2.3 Instabilidade docente

4.2 A Animação Socioeducativa

4.2.2 Facilitadores de aprendizagem

5.1A construção do
(in) sucesso

5.1.1 O 2º ciclo

5.2Problemas organizacionais

5.2.1 Pedagogia burocrática

4.2.3 Questionamentos controversos

5.1.2 O 3º ciclo

5.2.2 Autonomia da escola
5.3.3 Os encarregados de educação

5.3Relações com os
pais e comunidade

5.3.2 Os encarregados de educação nos
órgãos da escola
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Capítulo 5
Pilotagem quantitativa
1. Começaremos por caracterizar a coorte em estudo fazendo, em dois tipos de
abordagem, o ponto da situação de partida das crianças que irão iniciar o Ensino Básico:
a) Características pessoais, sócio-culturais e de oferta educativa (características do parque escolar, género, nível de literacia da família, frequência de
Jardim-de-infância), correlacionando-as entre si. Nessa correlação procederemos à leitura em vertical e na horizontal para termos o ponto de vista de
cada uma das variáveis.109
b) Características de psicogénese da leitura e da escrita:

i)

vontade de

aprender a ler através das percepções das utilizações funcionais da escrita,
ii)

representação da utilidade social da escrita no sentido da percepção sobre

a relação entre suportes e conteúdos de escrita,

iii)

conceptualizações sobre

a linguagem escrita.

2. Num segundo ponto descreveremos os resultados analisados no 1º ciclo:
nível de leitura no final do 1º ano de escolaridade,
do 4º ano de escolaridade,

iii)

ii)

i)

o

o nível de literacia no final

as retenções no 1º ciclo e

iv)

a instabilidade do

corpo docente.

3. Seguidamente analisaremos o percurso escolar nos 2º e 3º ciclos: i) níveis de
literacia à entrada no 2º ciclo,

ii)

(In)sucesso escolar no 2º ciclo e

iii)

(In)sucesso

escolar no 3º ciclo.

109

Assim, por exemplo, quando relacionamos a dimensão das escolas com o género dos alunos, faremos
primeiro um quadro que nos permite ver como os grupos de escolas distribuem, entre si, o género dos
alunos mas faremos um segundo quadro para perceber como os rapazes e as raparigas se distribuem pelos
diversos tipos de escola. No primeiro quadro teremos o ponto de vista da escola e no segundo, o dos alunos.
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4. Num último ponto estudaremos a totalidade do percurso no Ensino Básico:
o insucesso escolar durante um percurso de 9 anos,

ii)

i)

assim como nos irá inte-

ressar conhecer o perfil dos alunos que conseguiram sucesso absoluto (sem
retenções nem negativas).

1. Perfil de partida, à entrada no 1º ciclo do EB

1.1 – Caracterização da coorte
Definição da coorte
O início do trabalho com esta coorte é marcado pela passagem de provas de
psicogénese da leitura e da escrita às 124 crianças que frequentavam regularmente as aulas durante o mês de Outubro de 1993. No entanto, 20 crianças
foram transferidas de escola, para fora do Concelho, durante os 9 anos de estudo. Destas crianças, 6 foram transferidas ainda durante o 1º ano de escolaridade, 7 até ao fim do 3º ano e outras 7 após o 4º ano de escolaridade, nos 2º
ou 3º ciclos. Uma aluna que abandonou a escola no 5º ano foi ainda retirada da
coorte porque não fez, igualmente, os nove anos de escolaridade no Concelho.
Quatro alunas, não tendo à partida sido identificadas com portadoras de deficiência, acabaram por, ao longo da escolaridade, serem integradas no grupo com
apoio da educação especial e abrangidas pelo DL 319/91.

A coorte em estudo passou a contar com 99 elementos110 que, apesar de alguns terem sofrido retenções, frequentaram escolas do Concelho, durante nove

110

Alguns itens, na caracterização da coorte, contam apenas com 98 crianças porque para algumas não foi
possível apurar as profissões dos pais (porque não se conseguiu fixar as pessoas com quem vivia), o que
nos conduziria ao nível de literacia e, para outras, não foi possível saber se frequentou ou não o jardimde-infância (veio de outro Concelho e nunca se conseguiu saber).

178

anos de escolaridade, entre 1993 e 2002 e, por essa razão, incluídos na coorte
em estudo.

Características do parque escolar: Dimensão das escolas

O parque escolar do 1º ciclo é composto por uma escola grande de 15 salas de
aula e 14 escolas muito pequenas com 4 ou menos salas (Quadro 1).

QUADRO 1
Dimensão das escolas
Tipo de escola

Nº de escolas

Nº de alunos

Percentagem

Percentagem
acumulada

na coorte
De 1 lugar

6

9

9,1

9,1

De 2, 3 e 4 lugares

8

48

48,5

57,6

De 15 lugares

1

42

42,4

100,0

99

100

Total

A escola de 15 lugares situa-se no centro da vila e recebe, sobretudo, crianças
residentes na zona urbana do concelho ou cujos pais aí trabalham, deslocando-as de manhã e à tarde, quando entram e saem dos serviços. 42,4% das crianças que compõem a coorte frequentam esta escola estando dividas por três
classes, à partida de classe única. Para além destas crianças, apenas estavam
inseridas nestas três turmas, algumas crianças portadoras de deficiência,
acompanhadas regularmente por pessoal especializado, tendo a maioria frequentado já o Jardim-de-infância com crianças da coorte. Passaremos a chamar a esta escola, escola da vila.
De entre as escolas mais pequenas considerámos dois grupos: as escolas de
classe única, com um só professor e as escolas com 2, 3 e 4 salas. Se as primeiras estão praticamente todas claramente instaladas em meio rural – embora
nunca situadas a mais de 10Km da vila – entre as escolas do segundo grupo
temos uma em meio urbano e as outras nas zonas de transição entre o rural e o
urbano.
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48 crianças frequentam as 8 escolas que têm dois, três ou quatro professores e
9 crianças distribuem-se por 5 das 6 escolas de professor único, dado que uma
destas escola não recebeu, neste ano, nenhum aluno para o 1º ano. Deste modo, 57,6% das crianças encontram-se em escolas de 4 ou menos professores
(Quadro 1).

Chamaremos, por comodidade, às escolas nestas condições, em geral, escolas
pequenas, embora chamaremos à escola de um lugar escola de classe única e
às escolas de 2, 3 e 4 lugares escolas médias, sabendo que o termo médio
não obedece aqui a qualquer critério de tipo matemático.

Género
Quanto ao género, este grupo é constituído por 44,4% crianças do género masculino e 55,6% do feminino (Quadro 2).

QUADRO 2
Género
Género

Frequência

Percentagem

Masculino

44

44,6

Feminino

55

55,6

Total

99

100

Ignoramos a que se deve a diferença entre o número de rapazes e o de raparigas, uma vez que a diferença demográfica em geral, no Concelho, não é tão
elevada111: 47,5% de homens e 52,5% de mulheres112.

111

Sabemos que alguns casais novos optam por levar os filhos para a cidade próxima onde trabalham,
preferindo que frequentem lá a escola e os tempos livres. Será que haverá uma diferença de opções quando se trata de rapazes e de raparigas?
112
Censos 2001 – Resultados Preliminares – Centro.
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Literacia das famílias
Para caracterizar a origem familiar da criança procurou-se um indicador mais
específico e significativo do que as habilitações escolares dos pais ou mesmo a
profissão. De facto, interessava-nos apenas saber se o meio familiar seria letrado ou não letrado, entendendo-se este como o que utiliza no seu quotidiano,
funcionalmente, o código escrito.

Após a saída dos resultados do Estudo Nacional da Literacia (Benavente,
1996), não podemos mais, em estudos com este tipo de objectivos, considerar
a escolaridade como indicador de utilização da escrita na família, uma vez que
os baixos indicadores se distribuem por uma população diversa, com escolaridade variada.

Interessando-nos conhecer a relação da família com a escrita, optámos por relacionar as profissões dos pais com a necessidade de utilização do código escrito, acrescido, no caso de dúvida, de informações directas, correctoras. É o
caso da presença de famílias que, apesar de terem profissões consideradas
manuais, um dos progenitores frequenta, com regularidade, o ensino nocturno.
Nestes casos, a criança tinha oportunidade de conviver com uma pessoa significativa e assistir à utilização da escrita. Considerámos, então, esta criança como tendo pais letrados.

Consideramos famílias não letradas pares de profissões do tipo trabalhador rural/doméstica, vendedor/operária, GNR/operária, operário/cozinheira, pedreiro/vendedora, motorista/doméstica. Nas famílias letradas introduzimos os pares
em que pelo menos um dos elementos pertencia a uma profissão considerada
letrada

do

tipo,

escriturário/professora,

tesoureiro/educadora,

escriturá-

rio/comerciante, técnico de seguros/doméstica, marceneiro/escriturária.
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Segundo o Quadro 3, verificamos que se trata duma população maioritariamente iletrada, dado que 64,3% das crianças da coorte vive com famílias consideradas, segundo a definição que instituímos, na categoria de não letrados.

QUADRO 3
Literacia da família
Tipo de literacia

Frequência

Percentagem

Letrado

35

35,7

Não letrado

63

64,3

Total

98

113

100

Frequência de Jardim-de-infância

Verificámos que 72,4% (Quadro 4) das crianças frequentou, pelo menos durante um ano, um Jardim-de-infância da Rede do Ministério da Educação ou uma
IPSS.

QUADRO 4
Frequência de Jardim-de-infância
Tipo de literacia

Frequência

Percentagem

Frequentou

71

72,4

Não frequentou

27

27,6

Total

98

114

100

Poderemos concluir que estávamos num Concelho com uma frequência normal
de Educação Pré-escolar em relação às médias nacionais da altura e da própria
região. De facto, situamo-nos muito próximo das médias do distrito que, em
1996/97,115 revelava uma taxa de cobertura de 72,2%.

113

Para uma criança, não foi possível apurar o nível de literacia da família, por essa razão só apresentamos 98 elementos.
114
Para uma criança, não foi possível saber se frequentou ou não o jardim-de-infância, por essa razão só
apresentamos 98 elementos.
115
DSRM – Gabinete da Rede Escolar – Maio 2002.
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1.2 – Cruzamento dos dados de caracterização da coorte
Relação dimensão das escolas e literacia das famílias
Como seria de esperar, segundo o Quadro 5, é nas escolas de lugar único que
vamos encontrar uma percentagem superior de crianças oriundas de famílias
menos letradas: 88,9% das crianças.
QUADRO 5
Dimensão das escolas e literacia das famílias
Tipo de escola

Letrados
Freq.

De 1 lugar

1

Não letrados
%

Freq.

11,1

Total

%

8

Freq.

88,9

%

9
47

100

116

De 2, 3 e 4 lugares

10

21,3

37

78,7

100

De 15 lugares

24

57,1

18

42,9

42

100

total

35

35,7

63

64,3

98

100

Nas escolas médias continua a ser superior a percentagem de famílias não letradas mas em menor número do que nas escolas mais pequenas: 78,7%. Na
escola da vila, esta relação percentual inverte-se: aí encontramos 57,1% de
crianças provenientes de pais letrados e 42,9% de pais não letrados.

Do mesmo modo, poderemos verificar (Quadro 6) que 68,6% das crianças, filhas de pais letrados, se encontra na escola da vila, enquanto apenas 2,9% se
encontra nas escolas de lugar único e 28,6% nas escolas de dimensão média.

QUADRO 6
Literacia das famílias e dimensão das escolas
Literacia das
famílias

De 1 lugar
Freq.

%

De 2, 3 e 4 lugares
Freq.

De 15 lugares

%

Freq.

Total

%

Freq.

%

Letrados

1

2,9

10

28,6

24

68,6

35

100

Não letrados

8

12,7

37

58,7

18

28,6

63

100

Total

9

47

42

99
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Pelo contrário, apenas 28,6% das crianças cujas famílias não são letradas, encontram-se na escola da vila, concentrando-se a maioria (58,7%) nas escolas
de lugar médio e 9,2% nas escolas de lugar único.

Relação dimensão das escolas e género

Como mostra o Quadro 7, é nas escolas de um só lugar e na escola da vila que
a percentagem de raparigas é superior à dos rapazes, enquanto nas escolas
médias a percentagem é exactamente a mesma.

QUADRO 7
Dimensão das escolas e género
Tipo de escola

Masculino
Freq.

Feminino
%

Freq.

Total
%

Freq.

%

De 1 lugar

3

33,3

6

66,7

9

100

De 2, 3 e 4 lugares

24

50

24

50

48

100

De 15 lugares

17

40,5

25

59,5

42

100

total

55

44,4

44

55,6

99

100

O Quadro 8 permite-nos ainda verificar que os rapazes se encontram maioritariamente nas escolas de dimensão média (54,5%), enquanto o grupo de raparigas é percentualmente superior nas escolas de lugar único e na escola da vila.

QUADRO 8
Género e dimensão das escolas
De 1 lugar
Género

De 2, 3 e 4 lugares
Freq.

Freq.

%

Masculino

3

6,8

24

54,5

17

38,6

44

100

Feminino

6

10,9

24

43,6

25

45,5

55

100

Total

9

42

%

Total

Freq.

48

%

De 15 lugares

Freq.

%

99

É de notar (Quadro 8) que, nas escolas de um só lugar, o número de raparigas
é o dobro do dos rapazes.
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Dimensão das escolas e frequência de Jardim-de-infância

Também no Quadro 9 podemos constatar a influência do meio na frequência do
Jardim-de-infância. De facto, nas escolas de lugar único, apenas uma criança
teve oportunidade de frequentar este nível educativo, enquanto verificamos um
valor de 88,0% para as crianças da escola da vila.

QUADRO 9
Dimensão das escolas e frequência de Jardim-de-infância
Tipo de escola

Frequentou
Freq.

De 1 lugar

1

Não frequentou

%
11,1

Freq.

Total

%

8

Freq.

88,9

De 2, 3 e 4 lugares

38

79,2

10

20,8

De 15 lugares

32

88,0

9

22,0

Total

71

%

9
48

27

100

117

100

41

100

98

100

Segundo o Quadro 10, verificamos que as crianças que frequentaram o jardimde-infância se encontram maioritariamente nas escolas médias (53,5%) e na
escola da vila (45,1%), enquanto que as que não frequentaram se encontram
na escola de lugar único – apenas 1,4 % frequentou.

QUADRO 10
Frequência de jardim-de-infância (JI) e dimensão das escolas
Frequência
de J.I.

De 1 lugar
Freq.

%

De 2, 3 e 4 lugares
Freq.

%

De 15 lugares
Freq.

%

Total
Freq.

%

Frequentou

1

1,4

38

53,5

32

45,1

71

100

Não frequentou

8

29,6

10

37,0

9

33,3

27

100

Total

9

48

41

99

Por observação dos quadros anteriores, poderemos concluir que apenas a variável género não apresenta qualquer diferença na relação com o tipo de escola
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frequentada. É nas escolas de lugar único e nas escolas médias que vamos
encontrar uma percentagem superior de crianças filhas de pais não letrados e
que, ao mesmo tempo, não frequentaram o Jardim-de-infância118.

Relação género e frequência de Jardim-de-infância

Segundo o Quadro 11, percentualmente não parece haver qualquer diferença
entre os rapazes e as raparigas que frequentaram o Jardim-de-infância. As percentagens revelam-se praticamente equivalentes.

QUADRO 11
Género e frequência de jardim-de-infância
Frequentou
Género

Frequência

Não frequentou
%

Frequência

%

Total
Frequência

%

Masculino

15

34,9

28

65,1

43

100

Feminino

20

36,4

35

63,6

55

100

Total

35

63

98

A observação do Quadro 12 permite-nos verificar que as raparigas estão em
desvantagem em relação à frequência do jardim-de-infância, uma vez que, de
entre as crianças que não frequentaram, 63% são raparigas.

QUADRO 12
Frequência de jardim-de-infância (JI) e género das crianças
Frequência
de J.I

Masculino
Frequência

Feminino
%

Frequência

Total
%

Frequência

%

Frequentou

34

47,9

37

52,1

71

100

Não frequentou

10

37

17

63

27

100

Total

44

54

98

118

Como se trata de um número reduzido de casos foi possível verificar e é, de facto, a mesma criança
que é filha de pais letrados e que frequentou o Jardim-de-infância
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No entanto, analisando as que frequentaram, não verificamos nenhuma diferença significativa, uma vez que as raparigas estão em número e percentagem superior mas também no universo total da coorte esta diferença se verifica (Quadro 2).
Relação literacia das famílias e género

Como podemos observar no Quadro 13 não existe, percentualmente, nenhuma
diferença significativa a assinalar na relação entre o género dos alunos da coorte e o nível de literacia das suas famílias.

QUADRO 13
Género e literacia das famílias
Letrado
Género

Não letrado

Frequência

%

Frequência

Total
%

Frequência

%

Masculino

15

34,9

28

65,1

43

100

Feminino

20

36,4

35

63,6

55

100

Total

35

63

98

Tanto os rapazes como as raparigas mantêm percentagens muito próximas das
que observámos no Quadro 3, distribuindo-se quase de forma equitativa em
termos percentuais. Podemos verificar que o nível de literacia na família praticamente não varia com o género, sendo percentualmente equilibrado entre rapazes e raparigas.
Segundo os Quadros 13 e 14, não haverá qualquer relação significativa entre o

QUADRO 14
Literacia das famílias e género
Literacia das
famílias

Masculino
Frequência

Feminino
%

Frequência

Total
%

Frequência

%

Letrados

15

42,9

20

57,1

35

100

Não letrados

28

44,4

35

55,6

63

100

Total

43

55

98

187

género das crianças e os indicadores nível de literacia dos pais e frequência do
Jardim-de-infância.

No entanto, esta diferença já se faz notar em relação à dimensão das escolas,
sendo a percentagem de rapazes que frequenta as escolas médias superior
percentualmente às dos que frequentam as outras, enquanto as raparigas encontram superioridade nas escolas de um lugar e na escola da vila.

Relação literacia das famílias e frequência de Jardim-de-infância

O Quadro 15 mostra claramente que foram os filhos de pais letrados os que
tiveram maior oportunidade de frequentar o Jardim-de-infância: 91,4%. Apenas
8,6% não frequentaram.

QUADRO 15
Literacia das famílias e frequência de Jardim-de-infância
Literacia das
famílias

Frequentou
Frequência

Não frequentou
%

Frequência

%

Total
Frequência

%

Letrados

32

91,4

3

8,6

35

100

Não letrados

38

61,3

24

38,7

62

100

Total

70

72,2

27

27,8

97

Entre as crianças oriundas de meios não letrados encontramos ainda 38,7%
que não frequentaram o Jardim-de-infância.

Também aqui (Quadro 16) se nota a diferença entre as crianças que frequentaram e as que não frequentaram um Jardim-de-infância.
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QUADRO 16
Frequência de jardim-de-infância (JI) e literacia nas famílias
Frequência
de J.I

Letrado
Frequência

Não letrado
%

Frequência

Total
%

Frequência

%

Frequentou

32

45,7

38

54,3

70

100

Não frequentou

3

11,1

24

88,9

27

100

Total

35

62

97

Do ponto de vista dos que frequentaram, a diferença não é significativa pesando até um pouco a favor das crianças de meios não letrados. No entanto, verificamos que 88,9% das crianças oriundas de meios não letrados, não tiveram
oportunidade de frequentar o Jardim-de-infância.

Igualmente, a literacia na família pesa positivamente nas crianças que frequentaram o Jardim-de-infância – 91,4% dos filhos de pais letrados – deixando, mais
uma vez em desfavor as crianças oriundas de meios não letrados: 38,7% não
frequentou este nível educativo.

Verificamos, ainda, nos Quadros 15 e 16, que as crianças que não tiveram
acesso ao Jardim-de-infância são as que frequentaram escolas de lugar único;
são raparigas – 63% das que não frequentaram – e oriundas de famílias não
letradas – 88,9 das que não frequentaram.

Conclusões das relações e primeiras hipóteses:
desigualdades de oportunidade à partida

Podemos concluir que a desvantagem de partida desenha um perfil composto
por crianças de escolas isoladas, raparigas, oriundas de pais não letrados e
sem frequência de Jardim-de-infância.
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Assim, é no grupo de crianças que frequenta a escola de lugar único que vamos
encontrar 66,7% de raparigas, 88,9% filhas de famílias não letradas e igualmente 88,9% sem frequência de Jardim-de-infância, enquanto a escola da vila, apesar de ter 59,5% de raparigas, tem 57,1% de filhos de pais letrados e 88,0%
com frequência de Jardim-de-infância. Nas escolas médias – de 2, 3 e 4 lugares
– encontramos um número equivalente de rapazes e raparigas mas 78,7% oriundos de famílias não letradas mas com 79,2% de frequência de jardim-deinfância.

Quanto ao género, as raparigas encontram-se regularmente distribuídas pelas
escolas de pequena, média e grande dimensão, enquanto os rapazes registam
uma maior concentração nas escolas de 2, 3 e 4 lugares. Quanto aos níveis de
literacia na família e à frequência de jardim-de-infância, não se registam irregularidades significativas.

Quanto ao nível de literacia nas famílias, verificamos que a percentagem maior
se situa na escola da vila com 68,6% de pais letrados, enquanto os níveis mais
baixos se encontram nas escolas de 2, 3 e 4 lugares com 58,7%.

No entanto, é na frequência de Jardim-de-infância que se notam as maiores
desvantagens: 91,4% de crianças oriundas de meios letrados frequentaram o
Jardim-de-infância, enquanto apenas 8,6% dos meios não letrados teve oportunidade de seguir o nível de educação Pré-escolar.

Quanto à frequência de Jardim-de-infância, verificamos que as escolas isoladas
foram as mais prejudicadas – apenas 1,4% crianças frequentou – mas é de registar, no entanto, que são as escolas de média dimensão que registam uma
percentagem mais relevante – 53,5% de frequência. É interessante verificar que
se regista uma diferença com algum significado no caso do género: no interior
do grupo que não frequentou, verificam-se apenas 37% de rapazes contra 63%
de raparigas. Também no tipo de literacia na família, as desvantagens são

190

significativas: 88,9% das crianças oriunda de pais não letrados não frequentaram o Jardim-de-infância.

Poderemos, com o quadro acima traçado, concluir que as desigualdades de
oportunidade começam a aparecer cedo para as crianças de meios não letrados. Em desvantagem, marcadas pela ausência de escrita na família, algumas
destas crianças parecem ter perdido já as primeiras oportunidades de recuperação. Assim, 81% das crianças oriundas de famílias não letradas não tiveram
acesso à educação Pré-escolar e 72% frequentam as escolas mais pequenas
em que, habitualmente, se verifica maior instabilidade do corpo docente, as escolas têm menos (ou nenhum) equipamento pedagógico e o acesso a actividades culturais e diversificadas é menor. Refira-se, a título de exemplo, a ausência de actividades de Tempos Livres, a inexistência de professor de Educação
Física e de Música e ainda um tempo inferior no edifício escolar119 onde poderiam ter acesso a materiais existentes nas escolas. A não frequência do Préescolar é ainda desfavorável às raparigas. Veremos, no desenrolar do nosso
trabalho as desvantagens que se mantêm e as que vêm a conseguir ser recuperadas, eventualmente contrariando as nossas representações.

2 - Psicogénese da leitura e da escrita
Tal como descrevemos aquando da fundamentação dos instrumentos, foram
passadas provas de psicogénese da leitura e da escrita a todas as crianças que
constituem a coorte, nas primeiras semanas de aulas do 1º período, procurando fazer o ponto de partida do projecto pessoal de leitor de cada criança, à entrada para escola do 1º ciclo do EB. Passaremos seguidamente a analisar os
resultados das cotações dessas provas. Organizamos os dados em três itens: a
vontade de aprender a ler através da percepção das utilizações funcionais da

119

As escolas do 1º ciclo de fora da vila têm um horário de presença nas escola inferior porque diminuem
a hora de almoço para uma hora, enquanto a escola da vila tem 2 horas para almoço das crianças e acabam por terminar as aulas às 16 horas.
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leitura120, uma vez que a primeira condição de acesso a qualquer aprendizagem tem a ver com a necessidade de aprender expressa através da relação
com objectos escritos. Num segundo ponto, trabalhar-se-á as representações
que as crianças têm das várias situações em que se emprega a escrita a que
chamámos percepções sobre as relações entre suportes e conteúdos de escrita121. Um terceiro ponto dará conta do modo como as crianças apreendem a
natureza do código escrito com o título conceptualizações sobre a linguagem
escrita.

2.1 A vontade de aprender a ler através da percepção das utilizações funcionais da leitura
Níveis e médias de vontade de ler
Num segundo tempo avançámos num conhecimento mais aprofundando das
crianças que constituem a coorte em estudo, procurando caracterizar os destinatários da acção educativa – que então encetaram a entrada no Ensino Básico
– em relação à vontade de ler. Pretendíamos saber qual a necessidade que
sentiam da leitura e qual o papel das pessoas significativas para a construção
da vontade de ler, questionando sobre que pessoas viram ler e o que as viram
ler. Após as respostas dadas pelas crianças aos materiais propostos, atribuímos um ponto a cada objecto (carta, livro, revista) ou situação de leitura (“fazer
os trabalhos”, “ver as ruas”) referidos pela criança tendo totalizado um máximo
de 8 casos, a que atribuímos a pontuação máxima fixando, assim e escala de 0
a 8. A atribuição de 0,5 aparece quando a reposta é ambígua. Assim, em vez
de decidir por 0 ou 1, optámos por atribuir meio ponto a este tipo de resposta.

O Quadro 17 permite-nos agrupar e avançar algum entendimento em relação
aos níveis das crianças face à vontade de ler.

120
121

Para facilitar a leitura abreviaremos este item para “vontade de ler”.
Igualmente para facilitar abreviaremos para “representações sobre a utilidade social da escrita”.
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QUADRO 17
Níveis de vontade de ler
Níveis

Frequência

Percentagem

Percentagem cumulativa

0,00

3

3,0

3,0

1,00

26

26,3

29,3

1,50

5

5,1

34,3

2,00

27

27,3

61,6

3,00

15

15,2

76,8

4,00

14

14,1

90,9

5,00

5

5,1

96,0

6,00

2

2,0

98,0

7,00

1

1,0

99,0

8,00

1

1,0

100,0

Total

99

100

De facto, o uso da leitura nas famílias deste Concelho parece ser, em geral,
bastante baixo: 90,9% das crianças não ultrapassou o número de 4 respostas.
A declaração da vontade de aprender a ler122 das crianças restringe-se a práticas e objectos de natureza escolar “quero aprender a ler “ ou “a escrever” para
“fazer os trabalhos de casa”, para “ensinar os outros”, para ”a senhora professora gostar”, para “saber as letras” ou ainda para “não ser burro”. Estas representações virão de ditos de terceiros mas não de práticas de leitura e escrita na
família. A presença de irmãos como modelo parece ser recorrente em grande
parte dos casos. Em alguns tivemos oportunidade de verificar que se trata de
irmãos mais velhos que frequentam a escola. Poderemos, deste modo, aventar
que a escolaridade facilita a própria escolaridade, eventualmente, inserindo a
escrita em famílias, para quem a escola não foi uma realidade significativa.
Através do modelo dos irmãos mais velhos pode dar-se início a projectos de
vida que passem pela escola e, eventualmente, pela construção dum projecto
pessoal de leitor.

A passagem das provas referidas anteriormente permite concluir que a vontade
era bastante baixa em todas as crianças. Para um máximo de 8 respostas a
122

Referimo-nos aqui aos ditos das crianças durante a passagem desta prova.
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média situava-se em 2,43 havendo apenas dois alunos com 6, um com 7 e outro com 8 respostas.

Relação da vontade de ler com a dimensão das escolas

Verificamos que a média varia de 1,67 pontos nas crianças que estão nas escolas de um só professor para 2,08 nas escolas médias e 2,99 na escola da vila.

QUADRO 18
Vontade de ler e dimensão da escola
Tipo de escola

Número

Média

Desvio padrão

De 1 lugar

9

1,67

1,87

De 2, 3 e 4 lugares

48

2,08

1,23

De 15 lugares

42

2,99

1,62

Total

99

2,43

1,53

Embora o tamanho da escola onde irão fazer o seu Ensino Básico não seja aqui
determinante – estaríamos a fazer futurologia porque ainda estão no início da
escolaridade –, sociologicamente este dado não nos parece ser de menor importância. Apesar de estarem cada vez mais invadidos por uma população urbana de classe média que opta por viver no campo, estas escolas estão instaladas em meios rurais, em que a actividade dominante é o trabalho nas terras –
embora, pelo menos uma pessoa da família possa trabalhar na vila ou no exterior do Concelho – e estas actividades não exigem, tal como são praticadas
neste contexto, a utilização do código escrito.

A vontade de ler das crianças da escola da vila também se relaciona com este
cruzamento: 68,6% dos filhos dos pais letrados frequentam esta escola (Quadro 6). Aliás, é neste último caso que aparecem as crianças que querem aprender a ler “para ler histórias”, e será desta escola que, apesar de termos crianças
com 1 ponto, aparecem as crianças com 6, 7 e 8 (máximo) na escala da vontade de ler.
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Relação da vontade de ler com o género

Segundo o Quadro 19 não existem diferenças na vontade de ler entre rapazes
e raparigas.

QUADRO 19
Vontade de ler e género
Género

Número

Média

Desvio padrão

Masculino

44

2,45

1,55

Feminino

55

2,41

1,52

Total

99

2,43

.

Relação da vontade de ler com a literacia das famílias

O Quadro 20 mostra que a média da vontade de ler varia com o nível de literacia da família, sendo mais elevada nas crianças filhas de pais letrados que registam valores mais elevados nestas provas.

QUADRO 20
Vontade de ler e literacia das famílias
Literacia das famílias

Número

Média

Desvio padrão

Letrados

35

2,81

1,70

Não letrados

63

2,22

1,41

Total

98

2,43

A média varia de 2,81 nos primeiros para 2,22 no segundos quando passamos
dos pais letrados para os não letrados. É entre os filhos dos primeiros que são
referidas as pouquíssimas vezes em que a pessoa significativa para a leitura é
a mãe ou o pai e os poucos casos de ter visto algum deles a “ler o jornal” ou a
“trabalhar no computador”.
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Relação da vontade de ler com a frequência de Jardim-de-infância

Como podemos ver no Quadro 21, a vontade de ler é minimamente inferior nas
crianças que não tiveram acesso ao Jardim-de-infância: 2,58 para os que frequentaram o Jardim-de-infância e 2,02 para os que não frequentaram.

QUADRO 21
Vontade de ler e frequência de jardim-de-infância
Frequência de jardim-de-infância

Número

Média

Desvio padrão

Frequentou

71

2,58

1,52

Não frequentou

27

2,02

1,55

98

2,43

Parece assim ter mais peso o factor origem familiar (Quadros 19 e 20) ou o tipo
de escola onde se encontra (Quadro 18) do que o facto de ter tido ou não acesso à educação Pré-escolar.123

Se, com estes dados, afirmarmos que a origem familiar ou o isolamento geográfico são mais importantes no desenvolvimento da psicogénese da leitura e
da escrita estaremos, então, perante uma oferta educativa de Jardim-deinfância que não está, por este lado, a diminuir a desigualdade de oportunidades. Eventualmente, decorrente dos mesmos factores, não aparece nenhuma
criança, na observação da leitura nem da escrita, a declarar a educadora como
pessoa significativa a quem tenha visto ler ou escrever.

123

Tentaremos encontrar quadros explicativos na abordagem qualitativa.
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2.2 – Representação da utilidade social da escrita no sentido da
percepção sobre as relações entre suportes e conteúdos de
escrita124

Níveis e médias da representação da utilidade social da escrita

Como referimos anteriormente, para conhecer a representação da utilidade social que a criança atribuía aos diversos materiais escritos, supostamente existentes nos seus contextos de vida, realizámos dois jogos em que a criança deveria fazer corresponder textos orais a situações de leitura. Utilizámos dois jogos com o mesmo objectivo embora com estímulos diferentes. Num eram apresentadas, em desenho, várias situações em que estava um texto escrito e a
criança deveria escolher aquela que correspondia ao conteúdo enunciado pelo
entrevistador. A segunda prova, mais lúdica, era um fantoche que lia algo em
determinado material e a criança deveria dizer se o boneco estaria a ler certa
ou erradamente. A análise dos resultados processou-se através da média que
apurámos a partir das duas provas.

QUADRO 22
Níveis de representação da utilidade social da escrita
Níveis

Frequência

Percentagem

Percentagem
cumulativa

124

1,00

2

2,0

2,0

2,00

7

7,1

9,1

3,00

10

10,1

19,2

4,00

39

39,4

58,6

5,00

20

20,2

78,8

6,00

10

10,1

88,9

7,00

11

11,1

100

Total

99

100,0

Para facilitar a leitura, abreviaremos este item para “representação da utilidade social da escrita”.
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Considerando os objectos de/com leitura na linha dos artefactos culturais, como
refere Ana Teberosky (2002), interessava-nos saber qual o contacto que a criança tinha com os objectos portadores de escrita através dos resultados expressos pela representação da sua utilidade social, construída na criança. Fomos conhecer o entendimento das crianças em relação ao tipo de conhecimento que desenvolveram perante a utilidade social da escrita. Este indicador mostra-nos a familiaridade que a criança tem com a escrita, quanto e como esta
aparece no seu quotidiano.125

Comparando com os Quadros 15 e 16, verificamos que o número de crianças
pontuadas com 1, 00 e 2,00 é inferior no Quadro 22. Feita a média, verificamos
aqui um valor de 4,43, bastante superior à encontrada no item vontade de ler.

Relação da representação da utilidade social da escrita com a dimensão das
escolas

Ao fazer uma leitura mais atenta – Quadro 23 –, vemos claramente que são as
escolas de lugar único as que evidenciam uma média inferior.

QUADRO 23
Representação da utilidade social da escrita e dimensão das escolas
Número de salas

Número

Média

Desvio padrão

De 1 lugar

9

3,06

1,65

De 2, 3 e 4 lugares

48

3,88

1,12

De 15 lugares

42

4,44

1,44

Total

99

4,05

1,36

Não só este dado acompanha os níveis de literacia na família das crianças destes meios e a ausência de educação Pré-escolar (Quadros 5/6 e 7/8) como sabemos à partida que, para além das famílias, os próprios meios onde as crian-

125

O máximo de respostas certas seria 7.
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ças vivem são mais marcados pela ausência de escrita. Ao contrário, a escola
da vila que está inserida num meio claramente letrado, permite às crianças evidenciarem médias de representação de funcionalidade da leitura e da escrita,
superiores: 4,4 contra 3,06 nas escolas de lugar único.

Relação da representação da utilidade social da escrita com o género

Tal como aconteceu no Quadro 20 – vontade de ler e género – também no
Quadro 24 podemos observar que a diferença entre o grupo feminino e o maculino não apresenta qualquer relevância embora o grupo masculino apresente
uma média ligeiramente superior.
QUADRO 24
Representação da utilidade social da escrita e género
Género

Número

Média

Desvio padrão

Masculino

44

4,16

1,25

Feminino

55

3,95

1,45

total

99

4,05

.

Relação da representação da utilidade social da escrita com a literacia das famílias

Verificamos que a relação com a escrita é superior nas crianças das famílias
letradas em relação às famílias não letradas. No entanto, o facto dos valores
das médias (4,61) serem aqui (Quadro 25) mais elevados (o máximo é 7) do
que na vontade de ler, poderá justificar-se porque “a leitura de portadores de
texto como etiquetas comerciais é mais «democrática» entre a população do
que a leitura de suportes de texto, sejam periódicos ou livros” (Teberosky,
2002).
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QUADRO 25
Representação da utilidade social da escrita e literacia das famílias
Literacia das família

Número

Média

Desvio padrão

Letrado

35

4,61

1,69

Não letrado

63

3,74

1,41

Total

98

4,04

Assim, todas as crianças terão um maior acesso à escrita que aparece no quotidiano o que lhes permite criar a representação da sua funcionalidade. Para
construir a representação da escrita, o acesso a objectos portadores de texto –
de uso doméstico, por exemplo – pode permitir o seu desenvolvimento – até
valores limitados – mesmo na ausência de objectos suportes de texto, tipo livros
ou revistas.

Relação da representação da utilidade social da escrita com a frequência de
Jardim-de-infância

Regista-se alguma diferença entre as crianças que frequentaram o Jardim-deinfância e as que não frequentaram (Quadro 26) embora a diferença seja muito
pequena.

QUADRO 26
Representação da utilidade social da escrita e frequência de Jardim-de-infância
Frequência de jardim-de-infância

Número

Média

Desvio padrão

Frequentou

71

4,28

1,32

Não frequentou

27

3,50

1,30

Total

98

4,04

1,36

Esperar-se-ia que a educação Pré-escolar corrigisse algumas diferenças entre
os meios sociais (familiares e geográficos) mas tal não aconteceu. Parece, mais
uma vez, que a marca da origem social é superior à força que a educação Préescolar conseguiu ter na expectativa de aumentar a igualdade de oportunidades.

200

2.3 – Conceptualizações sobre a linguagem escrita
Níveis e médias das conceptualizações sobre a linguagem escrita

Para conhecer as conceptualizações sobre a linguagem escrita de cada criança
realizou-se uma entrevista de tipo piagetiano em que se pedia à criança para
escrever determinadas palavras de qualquer modo, como soubesse ou conseguisse. Pedia-se-lhe depois que lesse a palavra ou frase que acabara de escrever.

As respostas das crianças foram organizadas em 8 níveis evolutivos seguindo a
progressão do processo de aquisição da linguagem escrita.

Assim, atribuímos o nível 8 à fase de aquisição considerada superior, classificada de escrita alfabética, apesar de poderem existir, obviamente, erros de ortografia.

No nível 7 foram classificadas as provas que exprimiam o nível silábico ou silábico-alfabético com começo de fonetização da escrita. Foram incluídas neste
nível as produções em que há uma compreensão de que a escrita corresponde
à linguagem oral. Em certos casos, há uma tentativa de fazer corresponder a
uma sílaba oral uma ou duas letras, sendo a leitura produzida de tipo silábico.
Noutros casos nota-se uma procura das letras que podem representar os diversos sons, servindo-se as crianças do nome das letras para procurar essa correspondência, o que não significa que o consigam correctamente.

No nível 6 seriam classificadas as escritas silábicas em que já existe muito tenuemente – por vezes, quase inexistente – uma conceptualização de relação
entre o oral e o escrito, expresso em letras que traduzem sílabas. No entanto,
como 82% das crianças da coorte se concentravam neste nível, foi necessário
estabelecer diferenciações no seu interior e atribuir os níveis 6, 5, 4 e 3 .
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Assim, seguindo uma ordem descendente, nos níveis 6 e 5 incluímos as produções em que se nota já um tratamento linguístico, apesar dos critérios grafoperceptivos ainda serem dominantes. No entanto, no nível 6 classificámos as
produções em que é respeitada a ordem das palavras na frase, apesar de, em
certos casos, isso não se passar com os artigos enquanto que os classificados
em 5 não respeitavam a ordem das palavras.

Com os níveis 4 e 3 foram classificadas as produções em que começam as letras a aparecer predominantemente e em que há exigência de uma quantidade
mínima para a escrita das diferentes palavras e de variação da posição das letras ou utilização de letras diferentes para a escrita de palavras diferentes. De
qualquer modo, se no nível 4 existe uma diferença em termos da escrita das
palavras e, em certos casos se distingue números de letras, no nível 3 tal ainda
não acontece.

No nível 2 foram classificadas as garatujas em que a criança utiliza um único
sinal para representar uma palavra, por vezes próximo do cursivo manuscrito e
sem qualquer relação entre o oral e o escrito.

QUADRO 27
Conceptualizações sobre a linguagem escrita
Níveis

Frequência

Percentagem

Percentagem
cumulativa

1,00

8

8,1

8,1

2,00

16

16,2

24,2

3,00

29

29,3

53,5

4,00

11

11,1

64,6

5,00

17

17,2

81,8

6,00

10

10,1

91,9

7,00

4

4,0

96,0

8,00

4

4,0

100,0

Total

99

100,0
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O nível 1 foi atribuído às produções das crianças que se recusaram a ler e a
escrever, sabendo que, incluímos neste grupo as que podem ter uma consciência tão restrita que não lêem e as que podem já possuir uma concepção tão
avançada que têm consciência que não sabem ler e, por isso, não arriscam tentativas. Nesse sentido, o nível 1 acabou por perder significado.

Podemos, no entanto, verificar, no Quadro 27, que 81,8% das crianças se situam até ao nível 5 e que, mais de metade – 53,5% – se situam até ao nível 3,
inclusive. A média dos valores encontrados situa-se a um nível bastante baixo,
de 3,80.

Relação das conceptualizações sobre a linguagem escrita e a dimensão das
escolas

Ao fazer uma leitura mais descriminada – Quadro 28 – vemos claramente que
são as escolas de lugar único as que evidenciam uma média inferior.

QUADRO 28
Conceptualizações sobre a linguagem escrita e a dimensão das escolas
Número de salas

Número

Média

Desvio padrão

De 1 lugar

9

3,22

1,30

De 2, 3 e 4 lugares

48

3,42

1,71

De 15 lugares

42

4,36

1,87

Total

99

3,80

1,80

Não só este dado acompanha os níveis de literacia na família das crianças
destes meios e a ausência de educação Pré-escolar (Quadros 5/6 e 7/8) como
sabemos à partida que, para além das famílias, os próprios meios onde as crianças vivem são mais marcados pela ausência de escrita. Ao contrário, a escola da vila que está inserida num meio claramente letrado, permite às crianças
evidenciarem médias de conceptualizações sobre a linguagem escrita bastante
superiores: 4,36 contra 3,22 nas escolas de lugar único.
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Relação entre as conceptualizações sobre a linguagem escrita e género

Ao contrário do que se passou com a vontade de ler (Quadro 20) e com a representação da utilidade social da escrita (Quadro 26), em que os rapazes evidenciaram ligeiros valores superiores aos das raparigas, neste caso (Quadro
29), as suas conceptualizações sobre a linguagem escrita revelam (ligeiros)
valores inferiores.126 Esta diferença não se apresenta, no entanto, com o mínimo de significância.

QUADRO 29
Conceptualizações sobre a linguagem escrita e género
Género

Número

Média

Desvio padrão

Masculino

44

3,75

2,01

Feminino

55

3,84

1,63

Total

99

3,80

1,80

Relação entre as conceptualizações sobre a linguagem escrita com a literacia
das famílias

No Quadro 30 podemos ver a diferença da média entre as famílias letradas e
não letradas em que as primeiras revelam uma diferença superior em mais do
que um ponto em relação às segundas. No Quadro 21 verificamos que, em relação à vontade de ler, a diferença não é tão acentuada (2,81 – 2,22) nem no
Quadro 27 em relação à representação da utilidade social da escrita (4,61 3,74).

126

Apenas a título especulativo, poderíamos perguntar se o desenvolvimento das conceptualizações sobre
a escrita, exigindo uma actividade mais relacional com o adulto, não será facilitado pela maior relação
existente entre a rapariga com a educadora ou com a mãe, enquanto os rapazes, na sua actividade mais
autónoma, são mais facilmente motivados a descobrir mais actividades de leitura que lhes permite mais
facilmente criar uma relação de funcionalidade. Trata-se apenas duma pista para investigações futuras.
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QUADRO 30
Conceptualizações sobre a linguagem escrita e a literacia das famílias
Literacia das família

Número

Média

Desvio padrão

Letrado

35

4,57

1,93

Não letrado

63

3,38

1,60

Total

98

3,80

1,80

Relação entre as conceptualizações sobre a linguagem escrita e a frequência
de Jardim-de-infância

Regista-se alguma diferença entre as crianças que frequentaram o Jardim-deinfância e as que não frequentaram (Quadro 31) embora seja muito pequena.
Esperar-se-ia que a educação Pré-escolar corrigisse diferenças entre os meios
sociais (familiares e geográficos) mas tal não aconteceu. Parece, mais uma vez,
que a marca da origem social é superior à força que a educação Pré-escolar
conseguiu ter na expectativa de aumentar a igualdade de oportunidades.

QUADRO 31
Conceptualizações sobre a linguagem escrita e a frequência de Jardim-de-infância
Frequência de jardim-de-infância

Número

Média

Desvio padrão

Frequentou

71

3,93

1,89

Não frequentou

27

3,52

1,53

total

98

3,80

1,80

2.4 – Conclusões dos resultados das provas de psicogénese da leitura e da escrita
Uma observação geral das médias dos três quadros (Quadro 32) permite-nos
verificar que, em todas as provas realizadas, a média desce bastante abaixo
dos máximos considerados.
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QUADRO 32
Médias das provas realizadas
Provas realizadas

Média

intervalo

Vontade de ler

2,43

[1,8]

Representação sobre a utilidade social da escrita

4,43

[1,7]

Conceptualizações sobre a linguagem escrita

3,80

[1,8]

Assim, a média de vontade de ler apresenta um valor de 2,43 para um máximo
de 8, a média da representação da utilidade social da escrita aparece com um
valor de 4,43 para um máximo de 7 e a das conceptualizações sobre a linguagem escrita uma média de 3,83 também para um máximo de 8. Este quadro
mostra-nos que a média dos alunos vai entrar no 1º ciclo com um nível baixo na
vontade de ler e nas concepções sobre leitura e escrita o que seria prenúncio
de uma escolaridade de risco para a maioria dos alunos em estudo.

O risco seria maior para as crianças oriundas das escolas de menor dimensão
(Quadro 33) onde as crianças apresentam menores níveis de vontade de ler,
representações da utilidade social da escrita inferiores e conceptualizações sobre a linguagem escrita menos desenvolvidas.

QUADRO 33
Médias das provas realizadas em relação à dimensão das escolas
Provas realizadas

De 1 lugar

De 2,3 e 4
lugares

De 15 lugares

Vontade de ler

1,67

2,08

2,99

Representação sobre a utilidade social da escrita

3,00

3,88

Conceptualizações sobre a linguagem escrita

3,22

3,42

4,44
4,36

Apesar das médias não serem muito elevadas, é na escola da vila, de 15 lugares, que encontramos os níveis superiores. Teremos de relembrar que é precisamente nesta escola que se encontra a maioria dos filhos de pais letrados
(Quadro 5/6) e de alunos que frequentaram o Jardim-de-infância (Quadro 9/10).

206

Embora as médias sejam igualmente baixas para rapazes e raparigas (Quadro
34), verifica-se que, em relação à vontade de ler e às representações da utilidade social da escrita, os rapazes demonstram níveis minimamente superiores e,
em relação às conceptualizações, são as raparigas que apresentam uma média
mais elevada.127

QUADRO 34
Médias das provas realizadas em relação ao género
Provas realizadas

Masculino

Feminino

Vontade de ler

2,45

2,41

Representação sobre a utilidade social da escrita

4,16

3,95

Conceptualizações sobre a linguagem escrita

3,75

3,84

Como podemos ver no Quadro 35, são os meios letrados – onde se utiliza a
escrita no quotidiano – que revelam níveis médios superiores em todos os itens
estudados. No entanto, o único caso em que a diferença é superior a 1 ponto
refere-se às médias das conceptualizações que as crianças desenvolvem em
relação à escrita.

QUADRO 35
Médias das provas realizadas em relação à literacia das famílias
Provas realizadas

Letrado

Não letrado

Vontade de ler

2,81

2,22

Representação sobre a utilidade social da escrita

4,61

3,74

Conceptualizações sobre a linguagem escrita

4,57

3,38

Tal como seria de esperar, as diferenças mantêm-se entre as crianças que frequentaram o Jardim-de-infância e as que não frequentaram. No entanto, mesmo nas crianças que tiveram oportunidade de ter acesso à educação préescolar, as médias revelam-se bastante baixas. Esta oportunidade não permitiu

127

Referimos esta diferença mínima apenas porque se verifica mas não lhe poderemos atribuir, obviamente, qualquer significado.
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reduzir significativamente as desigualdades sociais, como já vimos anteriormente.

QUADRO 36
Médias das provas realizadas em relação à frequência de Jardim-de-infância
Provas realizadas

Frequentou

Não frequentou

Vontade de ler

2,58

2,02

Representação sobre a utilidade social da escrita

4,28

3,50

Conceptualizações sobre a linguagem escrita

3,93

3,52

3. Resultados no 1º ciclo

3.1 - A leitura no final do 1º ano de escolaridade

Para proceder à avaliação do nível de capacidade de leitura no final do 1º ano
de escolaridade foi passada uma prova de leitura a que responderam 95128 crianças da coorte. Os resultados foram cotados com um ponto por resposta certa, variando entre 0 e 23 pontos. Algumas respostas, ou pela sua ambiguidade,
ou porque estavam parcialmente certas, foram cotadas com meio ponto. O
Quadro 37 apresenta os resultados desta prova.

Verificamos – com admiração129 – que todas as crianças conseguiram responder acertadamente a, pelo menos, 17 itens. Responderam à totalidade das
questões 24,2% das crianças ou erraram apenas uma questão 53,7% das crianças da coorte.

128

3 crianças faltaram à escola no dia da passagem da prova e 1 recusou-se a fazer.
De facto, os níveis baixos nas provas de psicogénese da leitura e da escrita criavam expectativas de
resultados mais baixos.
129
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QUADRO 37
Número de respostas certas na prova de leitura do 1º ano
Número de respostas certas

Frequência

Percentagem

Percentagem acumulada

23

23

24,2

24,2

22,5

2

2,1

26,3

22

26

27,4

53,7

21,5

4

4,2

57,9

21

15

15,8

73,7

20,5

2

2,1

75,8

20

10

10,5

86,3

19

7

7,4

93,7

18

1

1,1

94,7

17,5

3

3,2

97,9

17

2

2,1

100,0

16

0

0.0

100,0

Total

95

100,0

100,0

Verificamos ainda que, apenas 13,7% se situam abaixo dos 20 itens certos, o
que consideramos um grande avanço em relação aos valores verificados nas
provas de psicogénese da leitura e da escrita analisados anteriormente.

Relação dos resultados da prova de leitura no 1º ano e a dimensão das escolas

Ao compararmos os baixos níveis sociais – nível de literacia da família (Quadro
5/6) e frequência do Jardim-de-infância (Quadro 9/10) – é com uma positiva
estranheza que verificamos que, os resultados obtidos pelas escolas de lugar
único (Quadro 38), estão entre os mais elevados, sendo mesmo superiores à
média da escola da vila.
QUADRO 38
Resultados da prova de leitura no 1º ano e a dimensão da escola
Tipo de escola

Número

Média

Desvio padrão

De 1 lugar

8

22,19

,99

De 2, 3 e 4 lugares

47

20,22

3,42

De 15 lugares

40

21,84

1,32

Total

95

21,07

2,69
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No entanto, as mais deficitárias condições sociais de partida foram patentes nas
provas de psicogénese da leitura e da escrita onde verificámos que estas escolas apresentavam, tal como esperávamos, as médias mais baixas (Quadros 19,
25 e 31). Poderemos então concluir que as más condições de partida não constituíram um fatalismo sendo possível a recuperação, o sucesso destes alunos.
De facto, no final do 1º ano de escolaridade, todos os alunos destas escolas
tinham aprendido a ler, não tendo nenhum apresentado valores inferiores a 19 e
50% apresentou o valor máximo (23). Uma média de 22,19 numa escala de 23,
patenteia bem este resultado.

Relação dos resultados da prova de leitura no 1º ano e o género

Poderemos dizer, ao observar os resultados do Quadro 39, que não existem
diferenças entre rapazes e raparigas nos resultados das provas de competência de leitura do final do 1º ano de escolaridade.
QUADRO 39
Resultados da prova de leitura no 1º ano e o género
Género

Número

Média

Desvio padrão

Masculino

42

20,82

3,66

Feminino

53

21,26

1,56

95

21,07

2,69

Total

Relação dos resultados da prova de leitura no 1º ano com a literacia das famílias

A diferença entre crianças de meios letrados e não letrados continua a manterse (Quadro 43), com vantagem para as primeiras, tal como se evidenciou nas
provas de psicogénese da leitura e da escrita (Quadros 21, 27 e 33). Embora,
também aqui, essa diferença não constitua qualquer relevância.
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QUADRO 40
Resultados da prova de leitura no 1º ano e a literacia das famílias
Literacia das famílias

Número

Média

Desvio padrão

Letrados

34

21,88

1,03

Não letrados

60

20,59

3,27

Total

94

21,07

2,69

Relação dos resultados da prova de leitura no 1º ano com a frequência de
Jardim-de-infância

O Quadro 41 revela-se, de novo, sociologicamente surpreendente em relação
às médias que apresenta. Apesar da diferença ser mínima, são as crianças que
não frequentaram o jardim-de-infância que revelam médias (minimamente) superiores na aprendizagem da leitura, ao fim do 1º ano, e não aquelas que o frequentaram130.

QUADRO 41
Resultados da prova de leitura no 1º ano e a frequência de Jardim-de-infância
Frequência de Jardim-de-infância

Número

Média

Desvio padrão

Frequentou

67

20,98

3,08

Não frequentou

27

21,31

1,40

Total

94

21,07

2,69

De facto, este dado apenas dá continuidade aos do Quadro 41 onde são as crianças das escolas de lugar único, em que 88,9% (Quadro 6) que não tiveram
acesso ao jardim-de-infância que demonstram os níveis de médias superiores
na aprendizagem da leitura. Chamamos ainda a atenção para os resultados das
provas de psicogénese da leitura e da escrita (Quadros 22, 28 e 34) não fazerem prever estes resultados uma vez que, segundo as nossas expectativas,

130

Salientamos este facto não pelo número mínimo ser superior mas, sobretudo, por não ser inferior,
como se espera dos efeitos da educação pré-escolar.
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seriam as crianças que frequentaram o Jardim-de-infância que apresentariam
médias superiores.

Conclusões dos resultados das provas de leitura no final do 1º ano

Cinco conclusões nos parecem passíveis de ser tiradas dos quadros acima
apresentados:
1. As médias de competências de leitura ao fim do 1º ano de escolaridade
são bastante elevadas – média de 21,07 numa escala com o máximo em
23 – se compararmos com as médias resultantes das provas de psicogénese da leitura e da escrita que numa escala com o máximo em 8
apenas os resultados de uma prova ultrapassam a média de 4.
2. As médias de aprendizagem da leitura no final do 1º ano de escolaridade
variam com o nível de literacia das famílias, mantendo-se o paradigma
sociológico corrente (Quadro 40).
3. As raparigas revelam, na média, níveis de aprendizagem da leitura mais
elevados que os rapazes no final do 1º ano de escolaridade (Quadro 42),
opondo-se à tendência (mínima) que parecia verificar-se nos níveis de
vontade de ler e de criação das representações da utilidade social da escrita em que os rapazes apresentaram níveis (muito pouco) superiores
(Quadros 19 e 24).
4. São as crianças que frequentam as escolas de lugar único que revelam
médias superiores na aprendizagem da leitura no final do 1º ano de escolaridade (Quadro 38), ao contrário do que seria de esperar, quer a partir dos indicadores sociais – competências de leitura na família (Quadros
5/6 11) e da frequência de jardim-de-infância (Quadros 9/10), quer ainda dos resultados revelados nas provas de psicogénese de leitura e escrita (Quadros 18, 23 e 28).
5. Existe uma tendência mínima para serem as crianças que não frequentaram o Jardim-de-infância a revelar médias mais elevadas na aprendizagem da leitura no final do 1º ano de escolaridade, ao contrário do que se-
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ria de esperar nos resultados revelados nas provas de psicogénese de
leitura e escrita.131

3.2 – A leitura no final do 4º ano de escolaridade

No final de quatro anos de escolaridade passámos provas para avaliar as competências de leitura dos alunos da coorte que terminariam o 4º ano de escolaridade. Utilizámos a escala de avaliação que usámos em estudos anteriores.

QUADRO 42
Níveis de leitura no 4º ano
Resultados das provas

Frequência

Percentagem

< 50

1

1,2

>75  50

19

21,8

 75

67

77,0

Total

87

100

Como podemos verificar no Quadro 42, numa escala de 0 a 100, 77% das crianças conseguem atingir o nível superior a 75% na prova de leitura no final do
4º ano de escolaridade e uma média total de pontuação nas provas de 82,89.
Apesar de não serem conhecidos estudos deste tipo de coortes, os resultados
das primeiras provas aferidas, deste nível de escolaridade, realizadas em todo
o país, cujos dados saíram em 2000, revelam médias inferiores a Língua Portuguesa – 69,1 – considerados, pela então Secretária de Estado da Educação,
uma boa média,132 enquanto a nossa média de bons resultados é de 82,89.
"Ao contrário do que se pensava – que as aprendizagens do 1º ciclo
andavam muito mal – os dados mostram que não é isso que se passa.
Ninguém se envergonhará do que sabem os meninos portugueses nestas
competências", salientou ontem a secretária de Estado da Educação,
Ana Benavente, durante a apresentação, em Lisboa, do relatório nacional que traça o cenário do desempenho dos alunos, por região. É certo,
131
132

Anotamos esta quase conclusão apenas para ser estudada em trabalhos posteriores.
Veremos, nos pontos seguintes, o impacto destes valores na continuação da escolaridade destes alunos.
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admitiu a governante, que existia algum "receio do que se iria encontrar". Ontem o Ministério da Educação suspirou de alívio.” (Público
2000-15-12)

Na continuação dos resultados obtidos do 1º ano de escolaridade, os resultados
conseguidos pelas escolas do 1º ciclo, ao fim de 4 anos, continuam a surpreender-nos positivamente.

Relação dos resultados da prova de leitura no 4º ano e a dimensão das escolas

Mais uma vez são as escolas de lugar único que registam médias mais elevadas (Quadro 43), – juntamente com a da escola da vila – eventualmente na linha de que uma boa iniciação à leitura será fundamental e os resultados do 1º
ano parecem ser o prenúncio (Quadro 38).

QUADRO 43
Resultados da prova de leitura no 4º ano e a dimensão da escola
Tipo de escola

Número

Média

Desvio padrão

De 1 lugar

8

84,62

6,17

De 2, 3 e 4 lugares

40

79,35

9,37

De 15 lugares

40

83,87

11,80

81,89

10,50

Total

133

88

No entanto, as escolas de média dimensão continuam a verificar valores inferiores à escola da vila na mesma linha em que já se verificaram as provas de psicogénese de leitura e da escrita e as provas de leitura no final do 1º ano.

Resultados da prova de leitura no 4º ano e o género
133

A diminuição do número de alunos entre o 1º e o 4º ano deveu-se a retenções no 2º ano de escolarida-

de.
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Verificamos (Quadro 44) que a diferença entre rapazes e raparigas é mínima,
não merecendo qualquer tipo de apreciação que apenas poderia ser especulativa. Seria, no entanto, de reter esta diferença mínima como hipótese para trabalhos quantitativamente significativos.
QUADRO 44
Resultados da prova de leitura no 4º ano e o género
Género

Número

Média

Desvio padrão

Masculino

37

83,00

8,69

Feminino

51

81,08

11,66

Total

88

81,89

10,50

Relação dos resultados da prova de leitura no 4º ano e a literacia das famílias

QUADRO 45
Resultados da prova de leitura no 4º ano e a literacia das famílias
Literacia das famílias

Número

Média

Desvio padrão

Letrados

34

86,15

8,81

Não letrados

54

79,20

10,66

Total

88

81,89

10,50

Verificamos que são os filhos de pais letrados (Quadro 45) que mantêm o nível
mais elevado nas provas de leitura do 4º ano. Embora o facto de serem não
letrados não tenha significado um fatalismo na aprendizagem da leitura destas
crianças, as diferenças continuam a manter-se.
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Relação dos resultados da prova de leitura no 4º ano e a frequência de Jardimde-infância

O Quadro 46 mostra-nos agora uma inversão do sentido das médias. Foram as
crianças que frequentaram o Jardim-de-infância que revelam uma média superior na competência de leitura ao fim de 4 anos de escolaridade, ao contrário
das provas do 1º ano em que a média das crianças do 1º ano que não frequentou o Jardins-de-infância foi superior (Quadro 41).

QUADRO 46
Resultados da prova de leitura no 4º ano e a frequência de Jardim-de-infância
Frequência de jardim-de-infância

Número

Média

Desvio padrão

Frequentou

34

86,18

8,81

Não frequentou

54

79,20

10,66

Total

88

81,89

10,50

Conclusões dos resultados das provas de leitura no final do 4º ano

1. As percentagens (Quadro 45) de competências de leitura no final do
4º ano de escolaridade continuam bastante elevadas – 77 % de bons
resultados – até comparando com os resultados que temos a nível do
país. A média de 81,89 poderá ser considerada uma boa média.

2. As médias de competências de leitura ao fim do 4º ano de escolaridade são bastante elevadas – média de 81,89 numa escala com o
máximo em 100 – se compararmos com as médias resultantes das
provas de psicogénese da leitura e da escrita.

3. As médias de competências de leitura ao fim do 4º ano de escolaridade – média de 81,89 numa escala com o máximo em 100 – são, no
entanto, inferiores às médias das provas de leitura do 1º ano – 21,07
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em 23, apesar de se tratarem de provas de tipo diferente, arriscadamente comparáveis.

4. As médias de aprendizagem da leitura no final do 4º ano de escolaridade variam com o nível de literacia das famílias, mantendo-se o paradigma sociológico corrente (Quadro 45).

5. As crianças que frequentam as escolas de lugar único continuam a
revelar médias das mais elevadas, na competência da leitura no final
do 4º ano de escolaridade (Quadro 43), tal como aconteceu na prova
de leitura do final do 1º ano. As crianças que frequentaram o Jardimde-infância revelam agora médias mais elevadas na competência de
leitura no final do 4º ano de escolaridade (Quadro 46), ao contrário do
que aconteceu relativamente às provas de leitura do 1º ano (Quadro
41).

3.3 – Repetências no 1º ciclo

3.3.1 – Análise das repetências com os dados recolhidos nos pontos anteriores

Procurando perceber o perfil dos alunos que reprovaram no 1º ciclo (ver anexo
2), optámos por proceder ao cruzamento de dados recolhidos anteriormente,
agora só com os 14 alunos que reprovaram pela primeira vez neste ciclo de
escolaridade.

Distinguimos os alunos que reprovaram logo no 2º ano de escolaridade, altura
em que se procede à primeira avaliação sumativa e marca, muitas vezes, o
percurso escolar dos alunos. É igualmente nesta avaliação que se fará sentir a
reprodução familiar e eventualmente o início da exclusão escolar.
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Paralelamente, analisamos a totalidade de insucesso nos 4 anos da escolaridade do 1º ciclo.

Deste modo, percorreremos os itens que temos vindo a seguir anteriormente
procurando identificar continuidades e diferenciações.

Relação das repetências com os dados analisados nos pontos anteriores

Verificamos (Quadro 47) que houve 9 crianças que repetiram, pela primeira vez,
o 2º ano de escolaridade, não havendo nenhuma criança que tivesse que repetir este ano de escolaridade. No entanto, 4 apenas reprovaram uma vez no 2º
ano tendo terminado o 1º ciclo sem mais insucesso.

QUADRO 47
Nº de alunos que reprovam pela primeira vez no 2º ano do 1º ciclo
Alunos que reprovam

Frequência

Percentagem

Só no 2º ano

4

44,5

No 2º ano e 1 vez no 4º

3

33,3

No 2º ano e 2 vezes no 4º

2

22,2

Total

9

100

De facto, sabemos que a decisão de entrada na escola no ano em que se completa os 6 anos até Setembro – podendo, quem o desejar, entrar completando
os 6 anos até Dezembro – não é uma medida que tenha em conta a evolução
das crianças, uma vez que nem todas conseguem o mesmo tipo de desenvolvimento na mesma altura. Assim, alguns alunos precisariam de mais um ano de
Jardim-de-infância para atingir a maturidade necessária para enfrentar o 1º ciclo.
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O sistema de fases em que a criança não reprovaria logo no 1º ano permitiria
esta evolução caso se fizesse um ensino diferenciado

134

. No entanto, 3 crian-

ças tiveram que repetir, mais uma vez o 4º ano e 2 outras, ainda repetir mais
duas vezes o 4º ano de escolaridade.

No Quadro 48 poderemos verificar que apenas 3 crianças repetiram, pela primeira vez, no 4º ano de escolaridade tendo uma tido necessidade de aí permanecer ainda mais um ano.

QUADRO 48
Nº de Alunos que reprovam pela primeira vez no 4º ano do 1º ciclo
Alunos que reprovam

Frequência

Percentagem

No 4º ano uma vez

4

80

No 4º ano 2 vezes

1

20

Total

5

100

Poderemos dizer que, na totalidade de reprovações no 1º ciclo, 8 crianças precisaram de reprovar uma vez e 7 mais do que uma vez, duas das quais tendo
mesmo que permanecer 7 anos no 1º ciclo.
Verificamos (Quadro 49) que são as escolas de dimensão média que fornecem
maior número de reprovações, quer no 2º ano de escolaridade (66,7%), quer no
final dos 4 anos (64,3%).

QUADRO 49
Nº de primeiras reprovações no 1º ciclo segundo a dimensão da escola
Tipo de escola

Frequência

Percentagem

2º ano

Nos 4 anos

2º ano

Nos 4 anos

De 1 lugar

1

1

11,1

7,1

De 2, 3 e 4 lugares

6

9

66,7

64,3

De 15 lugares

2

4

22,2

28,6

Total

9

14

100

100

134

Teremos oportunidade de estudar, num outro ponto, o sistema de fases de escolaridade no 1º ciclo.
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Na escola da vila parece haver mais facilidade de conseguir o 2º ano de escolaridade aumentando a dificuldade com o 4º ano. De facto, é nesta escola que se
verificam ainda os dois casos de alunos que repetiram duas vezes o 4º ano de
escolaridade. 135

De acordo com os dados nacionais, também aqui (Quadro 50) a percentagem
de rapazes que reprova é superior à das raparigas. Embora seja a entrada para
a escola (66,7% de reprovações) que pareça trazer mais dificuldades que se
atenuam com o andamento da escolaridade (57,1%).

QUADRO 50
Nº de primeiras reprovações no 1º ciclo segundo o género
Frequência
Género

Percentagem

2º ano

Nos 4 anos

2º ano

Nos 4 anos

Masculino

6

8

66,7

57,1

Feminino

3

6

33,3

42,9

Total

9

14

100

100

Como seria de prever, são os filhos de pais não letrados (Quadro 51) quem fornece o maior contingente de reprovações no 1º ciclo, não sendo relevante a
diferença entre a primeira avaliação sumativa no 2º segundo ano de escolaridade e a que se procede no final do 4º ano.

QUADRO 51
Nº de primeiras reprovações no 1º ciclo segundo a literacia das famílias
Frequência
Literacia nas famílias

Percentagem

2º ano

Nos 4 anos

2º ano

Nos 4 anos

Letrados

2

3

25,0

23,1

Não letrados

6

10

75,0

76,9

Total

136

13

100

100

8

135

Esta observação deve-se ao caso de conhecermos escolas pequenas – não forçosamente neste concelho
– que reprovam os alunos no 4º ano para manter uma escola aberta. Verificamos, pelo facto desta ocorrência se dar na escola da vila, que não foi esse o objectivo do presente caso.
136
Foi uma das crianças que reprovou que, como vimos nos quadros anteriores, não conseguimos apurar o
grau de literacia dos pais.
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Apesar da maioria das crianças (77,8% no 2º ano e 71,4% na totalidade do 2º
ciclo) ter frequentado o Jardim-de-infância (Quadro 52) não deixaram de reprovar no 1º ciclo. Uma observação personalizada permite-nos verificar que as crianças que repetiram 3 anos do 1º ciclo tinham frequentado este nível educativo.

QUADRO 52
Nº de primeiras reprovações no 1º ciclo segundo a frequência de Jardim-de-infância
Frequência de
Jardim-de-infância

Frequência

Percentagem

2º ano

Nos 4 anos

2º ano

Nos 4 anos

Frequentou

7

10

77,8

71,4

Não frequentou

2

4

22,2

28,6

Total

9

14

100

100

Após termos analisados as condições sociais e de oferta educativa debruçamonos, seguidamente, sobre as competências, testadas anteriormente, dos alunos
da coorte que reprovaram pela primeira vez no 1º ciclo.

Se tivermos em conta as médias da totalidade da coorte verificamos (Quadro
53) que, em todas as provas, quer os alunos que reprovaram logo no 2º ano de
escolaridade, quer os que reprovaram na totalidade do 1º ciclo, se encontram
com médias bastante baixas.

QUADRO 53
Nº de primeiras reprovações no 1º ciclo e médias das provas de psicogénese da leitura e da
escrita realizadas
Média
Provas realizadas

Vontade de ler
Representação sobre a utilidade social da escrita
Conceptualizações sobre a linguagem escrita

Media da
coorte

2º ano

Nos 4 anos

2

1,89

2,43

3.3

3,43

4,04

2

2,36

3,80
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A média dos resultados das provas de competências de leitura no final do 1º
ano e no final do 4º ano poderiam ser consideradas prenunciatórias dos resultados escolares.
De facto (Quadro 54), a média dos resultados da primeira prova é já bastante
mais baixa (18,30) que a média da coorte, assim como a média da prova do 4º
ano se situa claramente abaixo da média geral (81,89) tal como dos mínimos
considerados necessários para o sucesso na escolaridade (75%).

QUADRO 54
Nº de primeiras reprovações no 1º ciclo e médias das provas competência de leitura do 1º e do
4º ano de escolaridade
Provas realizadas

Média

Media da coorte

Prova do 1º ano

18,30

21,07

Prova do 4º ano

60,25

81,89

Concluímos que houve 14 crianças que tiveram que repetir, pelo menos, um
ano no 1º ciclo correspondendo a 14% dos alunos que iniciaram este ciclo em
1993 e permaneceram neste Concelho. De entre elas, 9 repetiram no 2º ano; 4
não repetiram mais nenhuma vez no 1º ciclo; 5 alunos voltaram a repetir no 4º
ano; 2 alunos repetiram uma vez no 2º ciclo e mais 2 vezes no 4º ano, tendo
acabado por registar 3 retenções no 1º ciclo; por fim, 5 alunos repetiram pela
primeira vez o 4º ano, um deles tendo aí permanecido 2 anos.

Sabemos ainda, acerca destes alunos, que apenas 1 aluno frequentou a escola
de lugar único (Quadro 49) e 4 alunos a escola da vila (29%); 9 alunos – a maioria dos alunos que reprovaram, 64% – frequentaram as escolas de 2, 3 e 4
lugares.

Reprovaram 8 rapazes e 6 raparigas; apenas 3 (21%) pertencem a meios letrados, mas a maioria – 71% – frequentou o Jardim-de-infância.
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Em relação aos itens referentes às provas de psicogénese de leitura e da escrita, as médias dos alunos que reprovaram são relativamente baixas: 1,89 em
relação à vontade de ler, 3,5 às representações da utilidade social da escrita e
2,36 nas conceptualizações sobre a escrita.

A prova de leitura do final do 1º ano foi relativamente elevada para todos. Exceptuando um aluno que teve 0 por se ter recusado a responder, todos ou outros tiveram mais do que 17, tendo metade uma classificação igual ou superior
a 20. No entanto, nenhum dos alunos que fez a prova do 4º ano chegou a 75%.

3.3.2 – Impacto das reprovações na escolaridade posterior

Para compreender o significado destas reprovações fomos estudar o seu impacto na continuidade da escolaridade destes alunos. O que significaram estas
reprovações? Sabemos que certos alunos entram para a escola com falta de
maturidade para conseguir logo o sucesso no 1º ano mas que, após uma retenção, conseguem recuperar e tornar-se alunos com sucesso. Sabemos que, outras vezes, em relação a alguns alunos, devido às suas condições de vida e
posturas sociais – negativas ou ausentes – face à escola, são criados estigmas
que dificultam a prossecução de estudos e acarretam insucessos sucessivos.
Perante uma situação em que encontramos alunos com 3 repetências no 1º
ciclo mas com níveis não muito baixos na prova de leitura do final do 1º ano,
procuramos entender o significado destas repetências na continuidade dos estudos.

O Quadro 55, indica a continuação da escolaridade com itens que indicam a
situação de cada aluno que reprovou, pelo menos um ano no 1º ciclo. Logo à
primeira vista, se torna visível que o nível de retenção nos 2º e 3º ciclo é mínimo para os alunos que tinham reprovado no 1º ciclo. Encontramos, ao todo,
para todos os alunos e durante os anos seguintes de escolaridade, apenas 4
reprovações.
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QUADRO 55
Número de reprovações no 1º ciclo e continuação da escolaridade
Indicação

no 2º ano

no 4º ano

no 5º ano

no 6º ano

no 7º ano

no 8º ano

17

0

1

0

0

0

0

18

0

2

0

0

0

28

1

0

1

0

0

31

1

2

0

0

38

0

1

0

0

0

43

0

1

1

0

0

44

1

1

0

0

0

67

1

2

0

0

77

0

1

0

0

0

79

1

1

0

0

0

83

1

0

0

0

0

88

1

1

0

0

1

98

1

0

0

0

1

106

1

0

0

0

0

do aluno

0

0

0

0

De entre as crianças que reprovaram, pela primeira vez no 1º ciclo, verificamos
que das 9 que repetiram o 2º ano, 4 não repetiram mais nenhuma vez no 1º
ciclo mas 1 delas repetiu logo o 5º ano e outra o 7º. Apenas 2 (a nº 83 e a 106)
continuaram a escolaridade sem ter repetido mais vez nenhuma. 5 destes alunos voltaram a repetir no 4º ano, 2 de entre eles 2 vezes, tendo acabado por
registar 3 retenções no 1º ciclo.

Houve 5 alunos que repetiram pela primeira vez o 4º ano, um deles tendo aí
permanecido dois anos mas conseguindo uma escolaridade sem repetências
nos anos seguintes e até com notas elevadas nos últimos anos. Dos outros
três, 2 conseguiram igualmente continuar a sua escolaridade sem mais nenhuma repetência e o terceiro repetiu apenas um ano no 5º ano.

Em conclusão, 10 crianças que repetiram no 1º ciclo não voltaram a repetir,
nestes 9 anos, nos ciclos seguintes, mais nenhum ano de escolaridade.
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Parece estarmos perante casos em que a repetência do 4º ano terá significado
uma oportunidade de cimentar conhecimentos e não a situação tradicional de
ficar a “marcar passo”, inutilmente, no 4º ano. Verificamos, pelas provas de leitura do 4º ano, que todos os casos analisados têm níveis inferiores a 75%, pelo
que, a repetência terá significado uma oportunidade de recuperação. De facto,
se atentarmos nos valores que estas crianças conseguiram na prova de leitura
do 1º ano, verificamos que todas conseguiram, pelo menos, responder a 17,5
respostas em 23 – média de 18,30 (Quadro 54) o que nos levará a crer que nada estaria perdido em relação ao sucesso nas aprendizagens.137

O Quadro (55) mostra-nos poucas situações diferentes em relação à construção
do insucesso escolar. Estamos apenas perante situações para quem a escola,
através da retenção, terá sido capaz de recuperar deficits anteriores (casos, 17,
18, 38, 83 e 106). Poderíamos incluir na mesma situação o caso 18, que registou 2 reprovações no 4º ano e fez uma escolaridade até com notas elevadas a
algumas disciplinas onde a literacia é fundamental138. Nos outros casos, registam-se apenas situações de uma repetência nos 2º ou 3º ciclos, não se verificando casos de retenções sucessivas, conducentes ao abandono139 de escolaridade. Estas crianças terão conseguido, no interior da escola, vencer as suas
dificuldades de partida.

137

É de ter em conta que se retiraram da coorte as crianças que, à partida, estavam assinaladas como portadoras de deficiência e, estando num concelho em que a identificação e intervenção precoce funcionam,
estamos de facto só com as crianças que se pensaria poderem evoluir na sua escolaridade.
138
Referimo-nos a História onde esta aluna tem tido a nota máxima (5) e prosseguido os 2º e 3º ciclos
sem notas negativas.
139
Teremos que referir que a aluna que foi retirada da coorte por ter abandonado a escola (ignora-se se se
terá inscrito noutro Concelho), não registava qualquer repetência no 1º ciclo tendo tido nível superior na
prova de leitura do 4º ano.
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3.3.3 – Condições sociais e de oferta educativa dos alunos que reprovaram no
1º ciclo

Fomos então relacionar as condições sociais e de oferta educativa dos 9 alunos
que tiveram insucesso à entrada ficando retidos no 2º ano de escolaridade
(Quadro 56).

QUADRO 56
Reprovações no 2º ano do 1º ciclo e factores sociais e de oferta educativa
Frequência

Percentagem

Pais não letrados

7

77,8

Não frequentaram o Jardim-de-infância

2

22,2

Frequentaram escolas de lugar único

1

11,1

Rapazes

5

55,6

> de 1 professor durante os dois anos

5

55,6

Verificamos que efectivamente 77,8% são filhos de pais não letrados mas os
restantes valores contrariam as representações habituais: apenas 22,2% não
frequentaram a educação Pré-escolar, 11,1% provêm de uma escola de lugar
único, 55,6% são rapazes mantendo a mesma proporcionalidade de representação na coorte e praticamente metade teve mais do que um professor nos dois
primeiros anos de escolaridade.

Também no estudo da totalidade dos alunos que repetiu pelo menos um ano no
1º ciclo (Quadro 57), a relação com as condições sociais de origem ou de oferta
da escolaridade se mantém, sendo mesmo de notar uma acentuação do número de casos. Aumenta a percentagem de alunos que não frequentou a educação Pré-escolar, aumenta a percentagem de rapazes, mas diminui o número de
alunos que tiveram mais do que um professor durante os 4 anos de escolaridade.
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QUADRO 57
Reprovações no 4º ano do 1º ciclo e factores sociais e de oferta educativa
Frequência

Percentagem

Pais não letrados

11

78,6

Não frequentaram o Jardim-de-infância

4

28,6

Frequentaram escolas de lugar único

1

7,1

Rapazes

8

57,1

> de 1 professor

5

35,7

3.4 – Instabilidade do corpo docente

Porque considerámos como hipótese de partida que a instabilidade do corpo
docente seria factor de insucesso, fomos relacionar o número de professores
que os 14 alunos, que registaram insucesso escolar no 1º ciclo, tiveram ao longo da sua escolaridade.

Verificamos (Quadro 58) que o número de alunos, com insucesso no 2º ano, é
superior aos que tiveram apenas um professor mas apenas em 1 ponto na frequência.

QUADRO 58
Reprovações no 2º ano do 1º ciclo e número de professores nos 2 anos
Nº de professores

Frequência

Percentagem

1,00

4

44,5

2,00

5

55,6

9

100,0

De facto, o número de alunos que teve mais do que um professor não se altera
(5), verificando-se que são aqueles que nos primeiros anos tiveram mais do que
um professor que conservam a instabilidade.
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QUADRO 59
Reprovações no 1º ciclo e número de professores nos 4 anos
Nº de professores

Frequência

Percentagem

1

9

64,3

2

0

0

3

1

7,1

4

4

28,6

14

100,0

São, de facto as escolas que estão sempre sujeitas a concurso, porque o lugar
ou foi extinto e vem todos os anos a concurso, ou tem um professor efectivo
que está destacado noutro local140, que sofrem mais com a instabilidade docente.

No entanto, uma análise mais apurada permite verificar que as escolas que registaram retenções e que mais sofre com a instabilidade do corpo docente são
as escolas de média dimensão. De facto, na escola da vila não houve mobilidade. Houve mobilidade em escolas de lugar único e de dimensão média (2, 3 e 4
lugares). Acontece que nas escolas de lugar único apenas houve lugar a uma
reprovação, donde todas as outras reprovações recaem nas escolas de dimensão média (64%) onde se verifica a maior instabilidade docente.

140

Este assunto será tratado mais em profundidade num dos pontos seguintes.
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4. Resultados no 2º ciclo e 3º ciclo

4.1 Níveis de literacia à entrada no 2º ciclo

Tendo em atenção o Quadro 42 e, retirando os alunos que ficaram retidos no 4º
ano, teremos a situação à entrada no 2º ciclo. Sabemos ainda que a única criança que apresentava valores inferiores a 50% (44%) na prova de leitura do 4º
ano ficou retida neste ano. Três crianças que se apresentavam com valores
entre os 50 e 75% ficaram igualmente retidas no 4º ano. Pelo que o novo Quadro se apresenta deste modo (Quadro 60):

QUADRO 60
Níveis de leitura no 4º ano à entrada no 2º ciclo
Pontuação nas provas

Frequência

Percentagem

> 50  75

16

19,27

75

67

80,73

Total

83

100

Relacionando níveis de literacia no 4º ano com o sucesso na continuidade de
estudos, verificamos que apenas 4 dos 16 alunos que apresentam valores inferiores a 75% nas provas, conseguem terminar o 9º ano sem nenhuma retenção.
No entanto, 3 deles terminam o 9º ano com duas ou mais negativas.

A inversa não é, no entanto, verdadeira: 23 alunos reprovaram nos 2º ou 3º
ciclos com nível elevado nas provas de leitura do 4º ano. Embora o nível de
literacia tenha um peso importante no sucesso educativo tornando-o difícil a
quem não domine a leitura, vir a ser um bom leitor não parece ser condição única de sucesso escolar. Outros factores contam quer em relação ao sucesso em
outras disciplinas quer no que se refere a outras razões que penalizam o sucesso dos alunos, como teremos ocasião de ver em pontos seguintes.
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4.2 (In) sucesso no 2º ciclo
O insucesso no 2º ciclo não tem grande significado. Apenas 6 crianças, não
conseguem vencer o 5º ano. 3 delas repetem, de novo, mais tarde o 7º ano.
Embora de escolas diferentes quase todas são oriundas de escolas intermédias, sendo apenas uma de uma escola de um lugar.

Continuam a ser os rapazes a engrossar as repetências (66%), todas – excepto
uma – originárias de famílias não letradas, tendo apenas duas não frequentado
o Jardim-de-infância, quase todas – excepto uma – revelaram um baixo nível de
vontade de ler à entrada para a escola, e apenas uma tinha criado um quadro
médio de representações sobre a utilidade social da leitura e escrita 141 e todas
revelavam um baixo nível de conceptualizações sobre a linguagem escrita.

Os níveis de leitura no final do 1º ano também eram diversos mas todos superiores ou iguais a 19 e no final de 4º ano apenas dois revelaram níveis inferiores
a 75%. A heterogeneidade do quadro não nos permite aventar qualquer hipótese sobre a construção do insucesso no 5º ano de escolaridade.

O 6º ano não parece oferecer dificuldades aos alunos. Apenas dois repetem
este ano mas ambos acabam por vir a repetir também o 7º ano. Coincidentemente, também estes alunos são originários de escolas do 1º ciclo médias (de 3
salas), filhos de pais não letrados e com frequência de Jardim-de-infância. Um
deles, revelava níveis mais elevados nas provas de psicogénese de leitura e da
escrita: médio na vontade de ler e na representação da utilidade social da escrita e alto nas conceptualizações. Este nível mantém-se nas provas de leitura
no final do 1º ano e no final do 4º ano.142

141

A única criança filha de pais letrados.
Cumpre interrogar por que razão terão reprovado estes alunos. Ambos reprovam de novo no 7º ano de
escolaridade embora um tenha mudado de escola e o outro permanecido na Escola Básica .
142
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Com uma percentagem de 16,67% das reprovações o 2º ciclo é o que, na coorte, menos contribui para as reprovações.

4.3 O (in)sucesso no 3º ciclo
O 3º ciclo é, sem dúvida, o que maior percentagem de insucesso apresenta:
54,17% do total de insucessos! O 7º ano é o ano que apresenta níveis mais
elevados de primeiras repetência, de todos os anos da escolaridade básica.
27% das primeiras repetências acontecem neste ano de transição.143

Por essa razão, pareceu-nos pertinente estudar as características dos alunos
que reprovaram pela primeira vez neste ano de escolaridade (Quadro 61).

QUADRO 61
Primeiras reprovações por ano por ciclo de escolaridade
Por ciclo
Ciclo

1º ciclo
2º ciclo

3º ciclo

Ano

Frequência

Percentagem

2º

9

18,6

4º

5

10,4

5º

6

12,5

6º

2

4,2

7º

13

28,0

8º

9

18,8

9º

4
48

Frequência

Percentagem

14

29,2

8

16,7

8,3

26

54,2

100,00

48

100,0

143

Poderíamos ainda acrescentar a este 7º ano mais 7 alunos que reprovam mais do que uma vez, isto
é,reprovaram no 7º ano acumulando a reprovações que já traziam dos anos de escolaridade anteriores.
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4.3.1. Relação das repetências com os dados analisados nos pontos anteriores

Em relação às escolas de origem dos alunos que reprovaram no 3º ciclo (Quadro 62), uma primeira diferença refere-se à presença da escola da vila com
uma percentagem superior nos alunos que reprovaram no 7º ano de escolaridade.

QUADRO 62
Nº de primeiras reprovações no 3º ciclo segundo a dimensão da escola
Frequência
Tipo de escola

Percentagem

7º ano

8º ano

9º ano

7º ano

8º ano

9º ano

De 1 lugar

1

1

0

7,7

11,1

0,0

De 2, 3 e 4 lugares

6

6

3

46,2

66,7

75,0

De 15 lugares

6

2

1

46,1

22,2

25,0

Total

13

9

4

100

100

100

Em nenhum ano se verifica uma percentagem tão elevada de alunos desta escola. No 8º ano, estes alunos provêm, sobretudo, das escolas médias assim
como nos alunos do 9º ano.

Verificamos (Quadro 63) que no 7º ano reprova uma grande percentagem de
rapazes (61,5%) o que não se verifica no 8º e 9º onde são, sobretudo, raparigas que reprovam.

QUADRO 63
Nº de primeiras reprovações no 3º ciclo segundo o género
Género

Frequência

Percentagem

7º ano

8º ano

9º ano

7º ano

8º ano

9º ano

Masculino

8

4

1

61,5

44,4

25,0

Feminino

5

5

3

38,5

55,6

75,0

Total

13

9

4

100

100

100
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Também aqui (Quadro 64) a percentagem de filhos de pais letrados que reprovam no 7º ano é superior aos jovens filhos de pais letrados que reprovam no 3º
ciclo. Verificamos que, no 9º ano, nenhum aluno desta categoria reprova e no 8º
ano identificamos apenas 1.

QUADRO 64
Nº de primeiras reprovações no 3º ciclo segundo a literacia das famílias
Literacia nas famílias

Frequência

Percentagem

7º ano

8º ano

9º ano

7º ano

8º ano

9º ano

Letrados

4

1

0

30,8

12,5

0

Não letrados

9

7

4

69,2

87,5

100

Total

13

8

4

100,0

100,0

100,0

Verificamos (Quadro 65) que em todos os anos, a percentagem de alunos que
reprova e que frequentou o jardim-de-infância nunca é superior a 50%.

QUADRO 65
Nº de primeiras reprovações no 3º ciclo segundo a Frequência de Jardim-de-infância
Frequência de

Frequência

Percentagem

Jardim-de-infância
7º ano

8º ano

9º ano

7º ano

8º ano

9º ano

Frequentou

7

7

2

58,3

77,8

50,0

Não frequentou

5

2

2

41,7

22,2

50,0

Total

12

9

4

100,0

100,0

100,0

Verificamos (Quadro 66) que, em relação à vontade de ler expressa à entrada
para a escola do 1º ciclo, todos os alunos que reprovaram apresentam valores
inferiores à média da coorte, sendo os valores apresentados pelo 8º ano inferiores aos do 7º ano.
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QUADRO 66
Nº de primeiras reprovações no 3º ciclo e médias das provas de psicogénese da leitura e da
escrita realizadas
Provas realizadas

Média

Media da

7º ano

8º ano

9º ano

coorte

Vontade de ler

2,08

1,44

2,25

2,43

Representação sobre a utilidade social da escrita

3,61

3,72

4,25

4,04

Conceptualizações sobre a linguagem escrita

3,54

3,00

4,00

3,80

Nas representações sobre a utilidade social da escrita existe um crescendo de
valores à medida que se avança do 7º para o 9º ano, conseguindo mesmo, no
9º ano ultrapassar minimamente, a média da coorte. Nos valores sobre as conceptualizações sobre a linguagem escrita verifica-se a mesma dinâmica da vontade de ler: valores superiores no 7º em relação ao 8º ano e superiores no 9º
ano em relação aos outros anos, conseguindo, no entanto, ser um pouco superior à média da coorte.

Também aqui (Quadro 67) os alunos que reprovam no 7º ano atingiram valores
superiores aos do 8º, quer nas provas de competência de leitura no final do 1º
ano, quer nas realizadas no final do 4º ano de escolaridade.

QUADRO 67
Nº de primeiras reprovações no 3º ciclo e médias das provas competência de leitura do 1º e do
4º ano de escolaridade
Provas realizadas

Média

Media da
9º ano

coorte

7º ano

8º ano

Prova do 1º ano

21,12

20,89

21,75

21,07

Prova do 4º ano

81,61

74,67

77,33

81,89

Notemos ainda que a média dos alunos do 8º ano era inferior (minimamente) ao
valor mínimo considerado necessário (75%). Verificamos que, no 7º ano existe
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mesmo um aluno que tivera 90% nas provas de competência de leitura no 4º
ano de escolaridade e um outro que atingira os 93%.144

Os alunos que reprovaram no 7º ano (Quadro 68) frequentam maioritariamente
a Escola Secundária enquanto que os que reprovam no 8º ano e no 9º ano frequentam a Escola E.B 2,3.

QUADRO 68
Nº de primeiras reprovações no 3º ciclo e escola onde realizaram o 3º ciclo
Escola

7º ano

8º ano

9º ano

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

Escola EB 2,3

2

15,4

7

77,8

3

75,0

Escola Secundária

11

84,6

2

22,2

1

25,0

4.3.2 Comparação dos resultados nos 3 anos do 3º ciclo

As características dos alunos que reprovaram no 3º ciclo (Quadro 69) apresentam, em alguns casos, diferenças – sobretudo entre o 7º e o 8º ano – que parecem interessantes de considerar:
1. O grande grosso das reprovações no 7º ano é de alunos da Escola Secundária, enquanto que no 8º ano são da Escola Básica 2, 3 (Quadro
69).

2. Reprovam no 7º ano maioritariamente alunos provenientes da Escola da
vila (de 15 lugares), enquanto que no 8º são as escolas de dimensão
média (de 2, 3 e 4 lugares) que se encontram mais representadas.

144

Anotamos esta ocorrência porque uma das hipóteses que tínhamos considerava que os níveis de literacia determinavam o sucesso escolar. Nestes casos essa hipótese não se verifica claramente havendo, obviamente, outros factores mais fortes, em jogo.
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QUADRO 69
Comparação dos valores dos 3 anos de escolaridade
ano

Tipo de
escola +
presente

Género
mais
presente

Literaci
família

frequência JI

Vont.
de ler

Utilid.
social

Conceptualizações

Leitura no
1º

Leitura
no 4º

Escola
do 3º

7º

vila

masc

ñ. let

sim

2,08

3,61

4,04

21,12

81,61

Sec.

8º

média

fem.

ñ. let

sim

1,44

3,72

3,00

20,89

74,67

Bás.

9º

média

fem.

ñ. let

sim

2,25

4,25

4,00

21,75

77,33

Bás..

2,43

4,04

3,80

21,07

81,89

Médias da coorte

3. No 7º ano reprovam sobretudo rapazes enquanto que no 8º são as raparigas.

4. Exceptuando as representações da utilidade social da leitura e da escrita
nas provas de psicogénese são os alunos que reprovam no 7º ano que
apresentam níveis superiores aos do 8º.

5. Na prova de leitura do final do 1º ano, os alunos do 7º ano apresentam
uma média com valores superiores aos do 8º, sendo, os primeiros superiores aos valores médios da coorte e os segundos inferiores.

6. Igualmente na prova de leitura do final do 4º ano, os alunos do 7º ano
apresentam uma média com valores superiores aos do 8º, sendo estes
inferiores aos 75% requeridos.

7. Todos são maioritariamente oriundos de meios não letrados e frequentaram maioritariamente o Jardim-de-infância.

8. O 9º ano apresenta tão grandes diferenças em relação aos outros grupos. Começa por ser um grupo pequeno só de 4 elementos, nas suas
características sociais mais próximo do 8º ano, mas com valores superiores a este na avaliação das competências, embora em relação a duas
provas fundamentais apresente valores inferiores ao 7º ano: nas conceptualizações sobre a linguagem escrita e na prova de leitura do final
do 4º ano.
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O perfil médio dos alunos que reprovaram no 7º ano apresenta-se como provenientes da escola da vila, são rapazes, são filhos de pais não letrados, frequentaram o jardim-de-infância, apresentaram valores elevados nas concepções
sobre linguagem escrita e na prova de competência de leitura do 4º ano e mudaram a seguir ao 6º ano para a Escola Secundária.

Os alunos que reprovaram no 8º ano, em média, provêem de escolas pequenas, são raparigas, são igualmente filhos de pais não letrados, frequentaram o
jardim-de-infância, apresentam valores baixos na vontade de ler e nas conceptualizações sobre a escrita e um pouco mais altos nas representações da utilidade social da leitura e escrita, apresentaram um nível de leitura inferior à média da coorte e de competência de leitura no 4º ano considerado de risco (mais
baixo que 75%) e continuaram na Escola Básica 2,3 depois do 6º ano.

O perfil dos alunos que reprovaram no 9º ano é pouco significativo (apenas 4
alunos), variável mas parece-nos vir mais na continuidade do perfil dos do 8º
ano do que dos 7º, até porque são igualmente raparigas, continuam na escola
Básica e apresentam valores apenas ligeiramente superiores aos dos 8º nas
provas realizadas.

Poderemos eventualmente concluir que enquanto as reprovações do 7º ano se
devem a factores decorrentes da mudança de escola145, as do 8º e eventualmente do 9º poderão ter, em média, uma relação com as competências de literacia.

145

Na parte qualitativa deste trabalho voltaremos a analisar este problema com outro tipo de dados.
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5. Resultados na totalidade do Ensino Básico
5.1- O (in)sucesso ao longo do Ensino Básico
Analisando a totalidade da escolaridade de 9 anos (Quadro 70), verificamos
que é no interior das escolas de 1, 2, 3 e 4 salas146 que ocorre o maior número
de reprovações. Em todas elas a percentagem de reprovações é superior a
60%, enquanto que na escola da vila a percentagem de reprovações em toda a
escolaridade é de 30,95%.

QUADRO 70
Percentagem de (in)sucesso ao longo dos 9 anos e dimensão da escola
Tipo de escola
(nº de salas)

Sem reprovações

Com reprovações

Frequência Percentagem Frequência Percentagem

Total
Frequência

Percentagem

1

4

44,4

5

66,7

9

100,0

2, 3 e 4

18

37,5

30

62,5

48

100,0

15

29

69,1

13

31,0

42

100,0

Total

51

48

De facto, estas crianças teriam conseguido ultrapassar os deficits com que entraram na escola (ver dados de psicogénese) conseguindo sucesso no 1º ciclo
mas vieram a perder a vantagem conseguida durante os anos seguintes de escolaridade. Não tendo sido os níveis de leitura que terão provocado o insucesso
(ver Quadro 69), outros factores teriam que ser pesquisados, em próximas investigações.

Uma outra leitura permite ainda verificar que são as escolas de 2, 3 e 4 lugares
quem contribui com maior percentagem de alunos com reprovações 62,50%,
apesar da sua contribuição na coorte ser apenas de 48,5% dos alunos. O estudo deste tipo de escolas mereceria uma atenção específica, para perceber a
razão deste contributo para o insucesso escolar, na totalidade da escolaridade

146

Apesar de, em pontos anteriores, chamarmos abusivamente pequenas às escolas de 1 sala e médias às
de 2,3,e 4 salas, de facto, não deixam de ser todas escolas pequenas.
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enquanto, por exemplo em relação às escolas de um lugar o sucesso é grande
no 1º ciclo, perdendo a vantagem durante a continuação da escolaridade.

Também neste Concelho se manifesta a tendência dos rapazes serem mais
vítimas do insucesso do que as raparigas (Quadro 71). Assim, sobre o total de
reprovações 54,20% são rapazes.

QUADRO 71
Percentagem de (in)sucesso ao longo dos 9 anos e género
Género

Sem reprovações

Com reprovações

Total

Frequência Percentagem Frequência Percentagem

Frequência

Percentagem

Masculino

18

40,9

26

59,1

44

100,0

Feminino

33

60,0

22

40,0

55

100,0

Total

51

48

99

No entanto, esta visão ficará mais clara se atentarmos a que no interior do grupo dos rapazes da coorte, 59,10% teve insucesso enquanto que no interior do
grupo das raparigas o insucesso não atinge metade tendo ficado pelos 40%
(Quadro 71).

Verificamos (Quadro 72) que o número de alunos que sofreu reprovações é superior nas famílias não letradas. De facto, no interior das famílias letradas,
77,14% não sofreu nenhuma reprovação durante os 9 anos de escolaridade
enquanto que nas famílias não letradas a percentagem sobe para 38,1%. A
maioria das crianças oriundas destas famílias – 61,90 – foi vítima de, pelo menos, um ano de insucesso escolar.
QUADRO 72
Percentagem de (in)sucesso ao longo dos 9 anos e literacia na família
Género

Sem reprovações

Com reprovações

Frequência Percentagem Frequência Percentagem

Total
Frequência

Percentagem

Letrados

27

77,1

8

22,9

35

100,0

Não letrados

24

38,1

39

61,9

63

100,0

Total

51

47
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Verificamos (Quadro 73) que o número de alunos que sofreram reprovações e
não frequentaram o Jardim-de-infância é o que atinge percentagens mais elevadas (51,9%), tal como o contrário, os alunos que não tiveram reprovações e
frequentaram o Jardim-de-infância (53,5%).
QUADRO 73
Percentagem de (in)sucesso ao longo dos 9 anos e frequência do Jardim-de-infância
Jardim-deinfância

Sem reprovações

Com reprovações

Frequência

Percentagem

Frequência

Percentagem

Frequentou

38

53,5

33

46,5

Não
frequentou

13

48,1

14

51,9

Total

51

Total
Frequência Percentagem

47

71

100

27

100

98

No entanto, 48,1% dos alunos que não sofreram reprovações, não frequentaram este nível educativo, assim como 33% dos que reprovam teve oportunidade e o frequentar.

No Quadro 74 podemos verificar, num primeiro tempo, que são as escolas com
1 e com 4 professores durante os quatro anos de escolaridade que mais contribuem para as reprovações, mas uma análise no interior dos grupos permite
constatar que são os grupos com 2, 3 e 4 professores que registam um maior
número de reprovações.

QUADRO 74
Percentagem de (in)sucesso ao longo dos 9 anos e nº de professores do 1º ciclo
Número de
professores

Total

Sem reprovações

Com reprovações

Frequência Percentagem Frequência Percentagem

Total
Frequência

Percentagem

1

44

61,1

28

38,9

72

100,0

2

0

0.0

1

100,0

1

100,0

3

0

0,0

4

100,0

4

100,0

4

7

31,8

15

68,2

22

100,0

51

48

99

De facto, todos os alunos com 2 e 3 professores no 1º ciclo sofreram pelo menos uma reprovação e os que tiveram 4, em que o grupo de alunos já é mais
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significativo, tiveram 68,18% de insucesso. Poderíamos apenas dizer que existe
uma relação percentual entre o número de professores tidos no 1º ciclo e a tendência para a reprovação durante a escolaridade, no entanto, o número de reprovações é ainda mais elevado no grupo de alunos que só teve um professor.

Sintetizando este nosso estudo, poderemos dizer que:

1. É no interior do grupo das escolas pequenas com 1 (66,7%) ou 2,3 e 4 lugares (62,5%) que se registam, percentualmente, mais casos com insucesso escolar do que no interior da escola de 15 lugares (31,0%) (Quadro 70).

2. No interior do grupo de rapazes (59,1%), o insucesso é superior ao do grupo das raparigas (40,0%) (Quadro 71).

3. No interior do grupo das crianças oriundas de famílias não letradas (61,9%) o
insucesso é superior ao do grupo das famílias letradas (22,9 %), (Quadro 72).

4. No interior do grupo de alunos que apenas teve 1 professor durante a sua
escolaridade do 1º ciclo apenas se registaram 38,9% de reprovações enquanto todos os alunos que tiveram 2 e 3 professores acabaram por reprovar e
com 4 professores (numericamente superior) reprovaram 68,2% (Quadro 73).

5. A diferença de insucesso escolar é mínima no interior do grupo das crianças
que frequentaram a educação Pré-escolar (46,5%) e aquelas que não frequentaram (51,9%) (Quadro 74).
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5.2 - O sucesso absoluto

Interessa-nos igualmente saber como se constrói o sucesso, qual o perfil do
historial escolar dos alunos que conseguiram terminar o 9ª ano de escolaridade,
não só sem ter tido nenhuma reprovação, como registando sucesso absoluto,
isto é, nenhuma negativa no 3º período do 9º ano.

Trata-se de 28 alunos, 28,3% dos alunos que iniciaram o 1º ciclo em 1993 no
Concelho em estudo e terminaram o 9º ano em Julho de 2002.

Podemos verificar no Quadro 75 que as percentagens dos alunos com sucesso
absoluto traçam um perfil que corresponde às expectativas sociais de sucesso. Também neste Concelho o género do sucesso escolar passou a centrar-se
nas raparigas o que não será eventualmente alheio ao corpo docente ser maioritariamente feminino. Nenhuma das crianças que frequentou o Jardim-deinfância e a escola de 15 lugares teve, no 1º ciclo, um homem como docente.147

QUADRO 75
Sucesso absoluto no 3º ciclo e factores sociais e de oferta educativa
Frequência

Percentagem

São raparigas

19

67,9

Têm pais letrados

18

64,3

Frequentaram o Jardim-de-infância

21

75,0

Frequentaram a escola de 15 lugares

19

67,9

Tiveram só 1 professor no 1º ciclo

25

89,3

Os pais são maioritariamente letrados. Aliado aos outros factores foram também crianças que tiveram acesso à educação Pré-escolar. Frequentaram a escola de 15 lugares da vila e tiveram só 1 professor no 1º ciclo.

147

Na parte qualitativa voltaremos a abordar este assunto.
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Podemos verificar (Quadro 76) que a média destes alunos entrou para a escola
com um nível de vontade de ler mais elevado do que os outros, apropriou-se

QUADRO 76
Sucesso absoluto no 3º ciclo e médias obtidas nas prova realizadas (níveis mais elevados)
Frequência

Média

limites

sucesso

ou148
tros

sucesso

outros

Vontade de ler

28

71

3,58

2,00

[0,8]

Apropriação da utilidade social da
leitura

28

71

4,30

3,94

[0,8]

Conceptualizações sobre a lingua149
gem escrita

28

71

4,14

5,61

[8,1]

Leitura no final do 1º ano

27

68

22,39

20,54

[0,23]

Leitura no final do 4º ano

27

61

87,56

79,36

[0,100]

mais das representação da utilidade social da escrita e domina em superioridade as conceptualizações sobre linguagem escrita, a que não será alheio o facto
de serem dominantemente oriundos de famílias letradas, terem frequentado o
jardim-de-infância e terem sido matriculados na escola da vila .

Também por estas razões, aprenderam a ler no 1º ano de escolaridade com
uma média elevada: 22,39 em 23. Igualmente os níveis de leitura no final do 4º
ano se mantiveram, numa média de 87,6%.

Apesar de factores de escolaridade que terão dificultado o percurso académico
parecem ter tido condições para fazer uma escolaridade com sucesso. O estudo destes casos poderá contribuir para a construção de modelos educativos
que permitam o sucesso educativo de todos.

Neste sentido, seria ainda mais pertinente estudar casos como os que, não tendo as condições indicadas no Quadro 76, e tendo as condições de partida bai148

Os que não obtiveram sucesso absoluto.
A classificação que revelava maior competência era o 1, por isso aqui, a relação inverte-se sendo os
máximo os que se encontram mais próximo do 1.
149
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xas conseguiam atingir sucesso escolar. Nesse sentido, vale a pena ver a outra
parte dos Quadro 75 e 76.

Claro que (Quadro 77), tratando-se de médias, nem todas as condições menos
positivas terão recaído sobre o mesmo indivíduo mas qualquer uma delas

QUADRO 77
Sucesso absoluto no 3º ciclo e factores sociais e de oferta educativa (níveis menos elevados)
Frequência

Percentagem

Rapazes

9

32,1

Pais não letrados

10

35,7

Não frequentaram o Jardim-de-infância

7

25,0

Frequentaram escolas de 2, 3 e 4 lugares

9

32,1

Tiveram 2, 3 ou 4 professores no 1º ciclo

3

10,7

(excepto, eventualmente, o ser rapaz) poderia ter sido condição de não sucesso, mas assim não aconteceu.150
Poderemos também concluir que as más condições de partida não são um fatalismo e que alguma mobilidade social poderá ter possibilidades de se construir
através da escola … paralelamente à exclusão escolar.

150

No seguimento desta coorte, que pensamos vir a realizar, estaremos atentos a estas condições de parti-

da.
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Capítulo 6
Pesquisar e Intervir

Após termos apresentado os dados de natureza quantitativa provenientes do seguimento da coorte em estudo propomo-nos agora analisá-los utilizando informações complementares da componente qualitativa desta investigação.

A partir do dispositivo de investigação-acção criado, retiramos dados de análise
que serão umas vezes meio de elucidar os números recolhidos, e outras, serão
eles próprios, objecto de análise. Como veremos, correspondem, em alguns casos, a estratégias de verificação de hipótese, outras ainda a modos de intervenção procurando criar alternativas a problemas identificados.

A organização desses dados foi categorizada na matriz antes definida e exposta,
a qual reproduzimos na página seguinte.
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Matriz de categorização dos dados

Megacategorias

Categorias

Sub-categorias

1.1 Acesso ao Jardimde-infância
1. Educação Pré-escolar

1.2 Qualidade do
Jardim-deinfância

1.2.1Instabilidade dos docentes
1.2.2 Práticas do currículo
1.2.3 Necessidades de formação
2.1.1 Implicações no sucesso educativo

2.1 Valores e atitudes

2.1.2 Diferenciação pedagógica
2.1.3 Valores sociais na sala de aula
2.2.1 Materiais escolares

2. Professoras do 1º ciclo 2.2 Práticas curriculado EB
res

2.2.2 Manuais escolares
2.2.3 Estratégias de leitura
2.2.4 Trabalhos de casa
2.2.5 Currículo e projectos
2.2.6 Avaliação escolar (fases)

3. A escola como organização

4. A comunidade educativa

3.1 A dimensão das
escolas

3.1.1Escolas grandes

3.2 Dependências e
autonomia

3.2.1 Burocracias;pedagogia burocrática
3.2.2 Autonomia
3.2.3 Instabilidade docente

3.3 Relação com a
mudança

3.3.1 Territorialização

4.1 Os encarregados
de educação

4.1.1 Nas práticas pedagógicas

4.2 Animação Socioeducativa

4.2.1 Dificuldades institucionais

5.1 A construção do
(in) sucesso

5.Escolas do 2º e 3º ciclo

3.1.2 Escolas pequenas

5.2 Problemas organizacionais

3.3.2 Formação de professores

4.1.2 Na escola e organização escolar

4.2.2 Facilitadores de aprendizagem
4.2.3 Questionamentos controversos
5.1.1 O 2º ciclo
5.1.2 O 3º ciclo
5.2.1 Pedagogia burocrática
5.2.2 Autonomia da escola
5.3.3 Os encarregados de educação

5.3 Relações com os
pais e comunidade

5.3.2 Os encarregados de educação nos
órgãos da escola
5.3.3 A Associação de Pais e Encarregados de Educação
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1. Educação Pré-escolar: acesso e qualidade
Entendida como facilitadora de sucesso, a educação Pré-escolar constituiu, à
partida, um eixo de pesquisa determinante do nosso trabalho. Não só enquanto
quadro de desenvolvimento pessoal e social e preparação para a inserção em
outros contextos institucionais diferentes da família, a educação Pré-escolar pode
ser o contexto que ofereça à criança a oportunidade de contactar com o código
escrito e assim ajudar a construir o seu projecto pessoal de leitor (Martins, 1994).
No seu estudo sobre a educação Pré-escolar na comunidade europeia, Bairrão e
Tietze (1994), ao identificar as tarefas que desafiam este nível educativo, refere a
sua importância crescente como condição necessária à ulterior adaptação e sucesso da criança na escola, à prevenção de comportamentos desviantes – tantas
vezes ligados ao mal-estar escolar – e ainda, na sua relação com os benefícios
para crianças diferentes ou culturalmente privadas.

Entendemos como um modo específico de diminuir na educação Pré-escolar as
desigualdades de oportunidades acima referidas, o acesso à relação com a escrita que permita criar o projecto pessoal de leitor, facilitador de inserção escolar, de
acesso a outras culturas, de bem-estar no contexto educativo.

Assim, verificámos, no capítulo anterior, que os tipos de contacto funcional com o
texto escrito de modo a interessar a criança pela aprendizagem da leitura e escrita, são possíveis em três contextos distintos. Um primeiro contexto parece ser
determinante em toda a aprendizagem escolar: a família e a comunidade em que
a criança se insere antes de entrar para a escola. A presença de pessoas significativas no quotidiano da criança que utilizem funcionalmente o texto escrito parece ser condição determinante não só para a aprendizagem da leitura como para o
prosseguimento do sucesso educativo. As relações entre os indicadores de vontade de ler, representação da utilidade social da escrita e conceptualizações sobre a linguagem escrita (Quadro 67) e sucesso educativo, permitem-nos discutir
esta hipótese.
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Um segundo contexto – sendo o terceiro a própria escola – seria, sem dúvida, a
educação Pré-escolar. Verificámos que, apesar de ter tido alguma importância no
desenvolvimento da motivação, representações e conceptualizações da e para
escrita, não conseguiu diminuir as diferenças significativas entre as origens sociais da família das crianças, entre os contextos sociais em que à partida se inserem.

Dois problemas se colocavam. Num primeiro tempo seria necessário que todas
as crianças, na idade própria, tivessem acesso à educação Pré-escolar. Como
conseguir? Quais as razões impeditivas? Estariam as famílias interessadas? Haveria possibilidade de resposta? É a estas questões que procuráramos responder
com dados recolhidos, na categoria Acesso à Educação Pré-escolar.

Num segundo ponto fomos inquirir porque razão as crianças que tinham tido
acesso à educação Pré-escolar não demonstravam melhorias significativas nas
suas competências de psicogénese de leitura e escrita. As primeiras respostas
encontradas conduziram-nos à criação das subcategorias Instabilidade dos docentes, Práticas do currículo e Necessidades de formação.

1.1 Acesso à Educação Pré-escolar
Embora a lei Quadro da Educação Pré-escolar (Lei 5/97- art. 3º.2) afirme que
“compete ao Estado contribuir activamente para a universalidade da oferta da
educação Pré-escolar”, precisando melhor no Decreto-Lei 147/97 de 11 de Junho
que “compete ao estado a criação de condições para apoiar e tornar efectivo o
direito de acesso à educação Pré-escolar, nomeadamente através da gratuitidade
da componente educativa, nos termos da Lei”, a implementação desta medida
não é evidente e exige cuidados especiais para poder efectivamente concorrer
para a “igualdade de oportunidades” (art. 10º c). O estudo das eventuais dificuldades constituiu a primeira fase da nossa incursão no terreno de intervenção e
investigação.
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Para preparação do estudo e da intervenção – entre Março e Julho de 1993 –
começou-se por constituir uma equipe interinstitucional composta pelos responsáveis do Centro de Saúde, dos Serviços Sociais da Câmara Municipal, do Projecto de Luta Contra a Pobreza, da Escola EB 2,3, uma educadora e uma professora do 1º ciclo, membros da equipe do projecto e a respectiva coordenadora.
Uma das primeiras questões colocadas151 referia-se à cobertura do Concelho pela rede de Pré-escolar. Era opinião generalizada que o Concelho tinha uma boa
cobertura e que todas as crianças, com a respectiva idade, frequentavam este
nível educativo. De facto, como podemos verificar, a taxa de acesso ao Préescolar (71% das crianças da coorte) era um pouco superior à do distrito onde em
1994/95, 62% das crianças tinham frequentado um Jardim-de-infância e em
1995/96, 66% tinha tido pelo um ano de educação Pré-escolar (Costa, 2000).

Como as opiniões, entre os vários actores sociais não coincidiam, optou-se por
proceder a um estudo que permitisse identificar que crianças não frequentaram
qualquer Jardins-de-infância e as respectivas razões. Constatou-se, então, ser
necessário criar uma metodologia de estudo.

Tratava-se de, fazer o levantamento de todas as crianças em idade de Préescolar (3, 4 e 5 anos) que residiam no Concelho, identificar as que estavam matriculadas e frequentavam Jardim-de-infância e, num mapa marcar onde residiam
as que não frequentavam.152

Para saber quais as crianças residentes no Concelho só se encontrou uma via:
através das fichas de vacinação do Centro de Saúde. De facto, a vacinação de
todas as crianças do Concelho é obrigatoriamente feita no Centro de Saúde da
área de residência. O estudo das respectivas fichas permitiu recolher os dados
referentes às crianças que se encontravam em idade de frequentar a educação
Pré-escolar. Assim, procedeu-se da seguinte maneira:
151

Achámos pertinente inserir aqui a descrição deste estudo porque serviu de fundamentação a elaboração da Lei Quadro da educação Pré-escolar (Lei 5/97). Por essa razão, apesar dos dados recolhidos serem
anteriores à saída da Lei, acabam por nela vir a encontrar o enquadramento e definição necessárias a este
trabalho.
152
A presença de crianças nos transportes públicos para a cidade mais próxima permitiu-nos saber que
algumas mães optaram por transportar as crianças e frequentarem Jardins-de-infância da cidade.
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1. Identificação das fichas respeitantes às crianças que nasceram há 3, 4 e 5
anos, pelo ano de nascimento.
2. Criação de uma base de dados com nome, data do nascimento e local de
residência de cada criança.
3. Identificação das crianças que frequentavam os Jardins-de-infância do
Concelho através das listas recolhidas nas respectivas instituições.
4. Eliminação das fichas destas crianças da base de dados recolhida no Centro de Saúde ficando, deste modo, apenas com as crianças que não frequentam Jardins-de-infância, num total de 61.
5. Num mapa do Concelho foram colocadas, nos respectivos locais de residência, marcas assinalando cada criança.
6. A partir do estudo das manchas, com a equipe interministerial 153, aventaram-se as primeiras hipóteses e fez-se uma tipologia dos casos, identificando-se:

a) Uma zona, com 34 crianças, nos bairros (maioritariamente operários) junto a
uma escola situada na vila. Era entendido pelas autoridades locais que estas
crianças poderiam frequentar o grande Jardim-de-infância da vila. De facto não
era possível. Identificaram-se então os seguintes grandes problemas que marcavam este tipo de dificuldades de acesso à educação Pré-escolar no Concelho:
i) A distância a pé era grande: cerca de 30 minutos nos casos mais
afastados
ii) A inexistência de almoço obrigava a que um adulto fizesse 8 deslocações diárias para ter uma criança no Jardim-de-infância.
iii) O horário de saída – 15.45h – também não permitia às famílias trabalhadoras ir buscar as crianças.

A situação encontrada foi a de propor a abertura de duas salas de um Jardim-de-infância autárquico – posteriormente inserido na rede do Ministério
da Educação. Assim, fez-se a proposta à Câmara Municipal que a remeteu

153

Constituída por respeitantes de vários Ministérios com actividade local, directamente relacionados
com o problema em estudo,
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para a Direcção Regional de Educação que imediatamente procedeu à criação de dois lugares colocando as respectivas docentes.

b) Um levantamento junto de algumas zonas permitiu identificar o problema
dos horários e da falta de alimentação como causa da não frequência. A
Câmara Municipal fez um esforço por dotar todos os Jardins-de-infância
com cantina e actividades de Animação Socioeducativa. No comentário
que João Formosinho154 faz à Lei 5/79 (ME/DEB, 1997) refere: “O horário
de funcionamento dos centros educativos pré-escolares deve, assim, permitir o acesso a este serviço de todas as crianças: tanto as crianças cujas
mães são empregadas como das crianças cujas mães são domésticas.” E
ainda “ a Lei Quadro igualmente pressupõe um serviço de refeições no
Jardim de Infância (art. 12º.2)”

c) Duas zonas, com menos de 10 crianças por zona, não justificavam a abertura duma sala de jardim-de-infância. Optou-se por construir um Centro
Social Polivalente (Silva, G., 1998) para o qual, crianças e idosos, são
transportados das localidades próximas. O Centro tem uma educadora que
durante o dia se ocupa das crianças em idade Pré-escolar, integrando-as
adequadamente em actividades com os idosos e, a partir das 15.30h, funciona como ATL.

d) Em zonas mais isoladas, com muito poucas crianças, criou-se o sistema
de Educação Pré-escolar Itinerante que, segundo o art. 15, 2. da Lei 5/79,
“consiste na prestação de serviços de educação Pré-escolar mediante a
deslocação regular de uma educadora de infância a zonas de difícil acesso
ou a zonas com um número reduzido de crianças”

e) Apesar deste esforço, algumas crianças continuavam a não frequentar, no
ano seguinte, a educação Pré-escolar (caso da alínea a). A inexistência
duma cultura local de frequência deste nível educativo demorou algum
tempo a instalar-se até que esta se tornasse generalizada.
154

João Formosinho deslocou-se a este concelho para estudar o modelo criado de que estamos a dar conta
neste trabalho.
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Bairrão e Tietze (1994), no estudo atrás referido, chamam a atenção para as implicações que as mudanças de vida da família colocam à oferta da educação de
infância, referindo as expectativas sociais e mudança de papéis da mulher na
participação na vida social, a sua maior importância no mundo do trabalho, a
existência crescente de famílias monoparentais. Verificámos, no nosso estudo,
que seriam precisamente este tipo de dificuldades que impediriam que o grupo de
crianças identificado frequentasse o Jardim-de-infância. Na base das inacessibilidades referidas poderemos encontrar a desactualização da oferta a partir dos
pressupostos que, nos anos 70 e princípios dos 80 (Formosinho & Sarmento,
2000) estiveram na base da organização da rede de Educação de Infância, definindo as zonas onde se instalariam prioritariamente instituições enquadradas pelo Ministério da Educação – Estatutos dos Jardins-de-infância, Decreto-lei nº
542/79 de 31/12 – que seriam as zonas rurais, e aquelas que veriam desenvolvese IPSS’s, apoiadas pelo Ministério dos Assuntos Sociais. Embora este tipo de
distribuição já tivesse em conta os novos papéis e tipos de famílias, o desenvolvimento de centros urbanos no interior de zonas rurais veio conduzir à desadequação de inúmeras respostas, como está patente no caso em estudo. De facto,
não existindo no país uma clara demarcação entre zonas estritamente rurais e
zonas urbanas, estava-se, a colocar esses agregados populacionais sem acesso
ao Jardim-de-infância.

1.2 Qualidade da Educação Pré-Escolar
A educação Pré-escolar aparece como condição facilitadora para a igualdade de
oportunidades. No entanto, no nosso estudo verificámos que, ao nível das competências de leitura, o efeito de ter frequentado este nível educativo não se fez
notar e em nada alterou os resultados das provas de psicogénese de leitura. O
nível de literacia da família e o tipo de local de residência foram determinantes
nos resultados das crianças, independentemente de terem ou não frequentado
um Jardim-de-infância (ver Quadros 38, 40 e 41). Poderemos, assim, afirmar que
a educação Pré-escolar não terá importância na diminuição das desigualdades
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de oportunidades em relação à aprendizagem da leitura e da escrita? De modo
nenhum! Na situação actual da escola do 1º ciclo em que, como veremos, as práticas pedagógicas não privilegiam o contacto com a escrita socialmente significativa e funcional, para as crianças de meios não letrados, a educação Pré-escolar
seria a única oportunidade de criarem um projecto pessoal de leitor que passasse
pela criação da vontade e necessidade de ler, que representasse a escrita nas
suas múltiplas funções e que desenvolvesse as conceptualizações sobre a escrita, ponto de partida duma aprendizagem de bom leitor.

No decorrer deste nosso trabalho veremos ainda que a importância de ter frequentado o jardim-de-infância é diminuta no caso da aprendizagem da leitura no
final do 1º ano (Quadro 44) mas que aparece com maior importância nas provas
de competência do final do 4º ano (Quadro 49). Esta importância aparece ainda
nos alunos sem repetências (Quadro 66) e com sucesso absoluto no final do 9º
ano (Quadro 69). Apesar de ser uma importância pontualmente muito baixa abre
hipóteses de estudo para se perceber em que momentos da escolaridade o jardim-de-infância pode manifestar a sua importância na aprendizagem da leitura e
da escrita.

Inquietos com os níveis encontrados fizemos uma reunião com as educadoras do
Concelho para lhes darmos conta destes resultados e tentarmos encontrar pistas
para a(s) respectiva(s) causa(s), resumida na questão de saber por que não
apresentam as crianças que frequentaram o jardim-de-infância níveis mais elevados nas componentes constitutivas da construção dum projecto de leitor.

Do dispositivo Registo da reunião com as educadoras retiraram-se duas grandes
razões das quais decorre uma terceira – necessidade de formação – que foram
transformadas em categorias de estudo: mobilidade das educadoras e ausência
de conhecimentos no domínio da psicogénese da leitura e da escrita.
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1.2.1 Mobilidade das educadoras

O principal problema encontrado, de que já nos tínhamos dado conta, refere-se à
mobilidade das educadoras. De facto, recolhemos, logo à partida, as queixas dos
pais. Soubemos de mães que prepararam com cuidado o primeiro dia de Jardimde-infância de seus filhos e que faltaram ao trabalho para ajudar a integração.
Outras deram aos seus meninos flores para receber a educadora. Após esperarem pela abertura do Jardim-de-infância foram informadas de que não havia educadora. Não fora colocada. Viria duma zona a 200km de distância. Ouviu-se “com
tantas educadoras formadas cá da terra, desempregadas, porque não temos
educadora?” Dias depois foi colocada uma educadora da Educação Especial enquanto se aguardava a definitiva. Dezassete dias depois, chegou a nova educadora. Para algumas crianças estas mudanças não foram fáceis. Uma delas, pelo
menos, acabou por rejeitar o Jardim-de-infância. No ano seguinte, esta mesma
turma teve nova educadora que, como tinha também concorrido aos Jardins-deinfância autárquicos, iria ser retirada, contra a sua vontade, um mês depois de
iniciadas as actividades. Os pais juntaram-se, tiveram uma intervenção junto das
autoridades e a educadora continuou todo o ano. No ano seguinte tiveram nova
educadora que, um mês depois, foi mesmo substituída para ir para um Jardim-deinfância autárquico. Os concursos para colocação nos Jardins-de-infância autárquicos realizavam-se depois dos outros já estarem a funcionar, permitindo-se então mudar educadoras que já estavam a trabalhar com as crianças. Chegou então uma educadora, cuja residência era a cerca de 400km de distância. Começou
a fazer um bom trabalho com a turma mas temia vir a ser substituída quando voltasse a educadora deste grupo que estava com licença de parto. Mais uma vez
os pais tiveram que se manifestar para garantir que esta educadora estaria com
as crianças até ao fim do ano. Este grupo teve 5 educadoras em 3 anos e, só devido à intervenção dos pais, não teve 7. Não houve qualquer sequência curricular
que facilitasse o trabalho com estas crianças.

A análise deste caso, e de outros do mesmo tipo, permitiu identificar bloqueios no
sistema de colocação de educadoras, nomeadamente, no facto de que não existe
a atribuição de qualquer importância à relação interpessoal entre a educadora e a
criança. Para o sistema é apenas importante que esteja uma educadora coloca254

da. Não interessa se é a mesma nem o trabalho que faz com os pais ou com a
comunidade, nem a sequência que pode dar ao currículo. Como veremos seguidamente esta situação coloca os Jardins-de-infância da rede do Ministério de
Educação numa situação de baixa qualidade educativa em relação às suas congéneres de outros países.

Tentando compreender a razão de tantas mudanças identificámos dois tipos de
problemas: o primeiro refere-se à existência de regras distritais ou nacionais que
procuram defender os interesses das educadoras segundo definições de prioridade de colocação. Essas regras vão, inúmeras vezes, contra os interesses da
criança. Por essa razão, estamos perante uma situação clara de burocracia (Lapassade, 1974): foram preteridos os fins em privilégio dos meios. Os objectivos
educativos do Jardim-de-infância desaparecem para emergirem os dos recursos:
as educadoras. Consideramos que se trata duma questão de ordem administrativa e não pessoal centrada nas educadoras. Um responsável administrativo justificou as medidas dizendo que tem que ser assim senão “elas vêm para aí protestar
e nós não queremos problemas com elas”. Confrontadas com este problema, as
educadoras disseram-se sensíveis às perturbações que esta situação coloca ao
desenvolvimento das crianças e que os interesses destas deveriam estar presentes nas regras de colocação dos docentes.

Um segundo problema refere-se às regras de colocação nacionais. Verificámos
que a maioria das educadoras do Concelho eram colocadas na chamada segunda fase, em Setembro. O concurso de efectivos tinha sido no 2º trimestre do ano
anterior e as mudanças tinham sido mínimas. Estas educadoras, provisórias,
eram substituídas todos anos porque todos os anos havia um certo número de
lugares que vinha a concurso. Por que vinham tantos lugares a concurso? A razão mais forte, neste Concelho, decorria dos destacamentos e requisições. As
educadoras efectivas, destes lugares, estavam destacadas, requisitadas ou em
comissão de serviço, noutras instituições. Assim, de 14 educadoras efectivas do
Concelho, 8 não estavam nos seus lugares. O Jardim-de-infância da vila, com 5
salas, apenas tinha presente uma educadora efectiva. As outras educadoras mudavam todos os anos, por vezes mais do que uma vez. Com esta situação –
queixavam-se as educadoras – era impossível ter uma dinâmica de escola que
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permitisse elaborar um projecto educativo, envolvendo os pais e a comunidade.
Pior ainda. A falta de tempo para criar inter-relações provocava a existência de
atritos constantes e, por vezes, conflitos graves entre as educadoras. Ao fim de
treze anos, a situação continua idêntica, com a mesma situação conflitual mais ou
menos latente, mais ou menos expressa.

Igualmente o trabalho com as crianças, com os pais e com a comunidade se ressente. Uma educadora expôs o seu ponto de vista que, posteriormente houve
oportunidade de confirmar com outras: “Somos colocadas no fim de Setembro, a
muitos quilómetros da nossa residência. Temos marido e filhos pequenos e por
vezes outras pessoas a cargo: mãe, sogra. A primeira atitude é não acreditar,
considerar impossível ir. Até Dezembro esperamos um destacamento, uma troca,
qualquer coisa que nos aproxime de casa. Só no fim do 1º período acreditamos
que vamos ter que ficar. No princípio do 2º período, organizamos a nossa vida
para ficar. Continuamos a pensar em nós, nos nossos problemas. Só no fim do 2º
período começamos a tentar trabalhar com as crianças, com os pais, com as colegas. No 3º período começamos a conhecer o meio, a fazer algo de interessante. Entretanto acaba o ano lectivo. No ano a seguir partimos para o mesmo. O
pior é que, com os anos, acabamos por já nem pensar em fazer nada no 3º período. Percebemos que isto de mudar passa a ser uma rotina de 9 meses por ano
passados fora de casa a que tentamos sobreviver.” Se a situação dos professores do Ensino Básico é grave a das educadoras de infância parece ainda pior
uma vez que, as educadoras das redes privadas, com muitos anos de serviço, ao
entrarem nos quadros do Ministério de Educação, retiraram toda a possibilidade
de fixação das educadoras provisórias e, pior ainda, das contratadas.

Uma educadora, residente neste Concelho e que faz parte da equipe deste projecto, foi a melhor aluna do seu Curso Superior numa ESE pública, continua na
situação de contratada há 12 anos, passando longos períodos do ano desempregada. Isto num Concelho que todos os anos vê mudar mais de metade das educadoras que nele trabalham, vindas de todo o país, do Minho ao Algarve. Esta
educadora, estaria interessada em trabalhar num concelho limítrofe, considerado
do interior profundo, com enormes dificuldades de captação de docentes. Já por
duas vezes lá fora colocada tendo feito um bom trabalho, nomeadamente apoi256

ando o transporte de crianças que habitavam no seu caminho. O sistema de colocações, no entanto, não lho permite, estando, todos os anos, as crianças desse
concelho, sujeitas ao aparecimento de várias educadoras, intervaladas por mais
ou menos longos períodos sem aulas justificados por atestados médicos.

Por considerarmos que o problema da mobilidade docente afecta, em dimensões
diversas, a qualidade da oferta educativa, na linha dos estudos efectuados sobre
a qualidade dos programa de educação Pré-escolar, seguiremos o modelo de
avaliação proposto por Lillian G. Katz (1998) para especificar teoricamente os
impactos desta política na educação das crianças.

Na primeira vertente enunciada, a que a autora chamou de perspectiva orientada
de cima para baixo, apontam-se dois indicadores que tocam directamente a instabilidade do corpo docente: “as qualificações e a estabilidade dos profissionais”
e “aspectos e condições de trabalho dos profissionais”. À primeira vista, parece
que não se coloca o problema das qualificações, uma vez que o Curso Superior
de Educador de Infância é obrigatório no concurso para a docência. No entanto,
nenhuma vantagem existe no mérito de se ter realizado um outro curso superior
afim – muitas educadoras acabaram por fazer, paralelamente licenciaturas e
mesmo mestrados em Psicologia ou Ciências da Educação, sem que isso lhes
traga qualquer vantagem a nível de concurso. A nível salarial, este tipo de habilitações serão consideradas mas não a título de estabilidade na carreira. Do mesmo modo, também a qualidade expressa pelo currículo, pelo investimento profissional não é considerada no acesso a essa estabilidade. Incluímos nesta análise
o investimento que, num determinado local, a educadora faça em termos da qualidade do seu trabalho, com as crianças, com os pais, com a comunidade. Apenas a fatal nota do curso e os anos de carreira são considerados. Nem a eventual
pressão das famílias consegue demover a burocracia.

Igualmente as condições de trabalho das educadoras se apresentam como muito
difíceis. Para além das longas viagens diárias ou ao fim-de-semana, vivem as
preocupações constantes duma família distante, muitas vezes dividida. Por vezes
dez, quinze, vinte anos após o início da entrada na profissão, as educadoras ainda se encontram numa situação muito instável. Ora, numa profissão marcada257

mente feminina é nesta faixa etária que acontece a saída de casa, habitualmente
marcada pelo casamento, com o posterior nascimento de filhos. Uma educadora
contava-nos que se tinha casado, tido filhos, separado, sem nunca poder ter estado mais do que três meses em família. A estabilidade emocional é efectivamente perturbada pela instabilidade e mobilidade profissionais o que afectará, indubitavelmente, a qualidade da oferta educativa.

Não tendo sido considerado, à partida, como objecto de pesquisa, a perspectiva
orientada de baixo para cima dificilmente poderá ser avaliada à posterior uma vez
que teria sido necessário recolher, ao longo do tempo, indicações do bem ou mal
estar nas crianças, saber com este ambiente afecta as suas vidas. Assim, apenas
poderemos referir casos de crianças que rejeitaram o Jardim-de-infância quando
mudou a educadora.155 Uma criança perguntava “por que não ficou a Bela aqui e
a outra educadora que havia de vir não ia para o lugar para onde vão levar a Bela?” Poderemos ver aqui uma inquietação pela mudança da educadora, um mês
depois das aulas terem começado.

É na vertente de avaliação da qualidade de um programa de educação Préescolar, tal com é percebido no interior – perspectiva interior ao programa – que
conseguimos percepcionar um maior número de perturbações causadas pela instabilidade docente. Katz (idem:25) inclui três dimensões de análise que prosseguiremos: “as relações entre colegas; as relações entre educadores e pais e as
relações com a instituição promotora do programa”.

Como referimos, as relações entre educadoras são, por vezes, conflituosas e dificultam a emergência de um projecto. Não existe tempo suficiente para as educadoras se conhecerem, se tolerarem e criarem as relações necessárias à emergência dum projecto colectivo. O mesmo poderemos dizer das relações com a
instituição promotora do projecto. Entidade ausente, acaba por funcionar com as
regras da pedagogia burocrática que Lobrot desenvolveu no quadro dos seus
trabalhos sobre pedagogia institucional (Lobrot, 1975). Sendo os objectivos pe155

Os casos que registámos referem-se a crianças com um bom ambiente familiar e com forte presença dos
pais na família. Digamos que o Jardim-de-infância não fornecia alternativa à casa. Poderemos ser levados a
pensar que para crianças com ambientes familiares menos estáveis esta escola constituiria ainda, apesar da
instabilidade dos docentes, uma boa alternativa.
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dagógicos, centrados na criança, substituídos por objectivos centrados nos seus
interesses pessoais – voltar o mais cedo possível para casa –, o tempo de estadia no Jardim-de-infância acaba por ser considerado como algo de difícil, portador de infelicidade.

Também as relações com os pais se tornam difíceis, marcando-se a dificuldade
desde a primeira reunião antes mesmo de se iniciarem as aulas. Como o horário
de funcionamento do Jardim-de-infância deve ser decidido “ouvidos os pais e encarregados de educação”, existem muitas vezes discordâncias com as propostas
das educadoras. No contexto do nosso estudo as educadoras pretendiam sair o
mais cedo possível para regressarem as suas casas, perto ou longe do Jardimde-infância. Num dos casos, prendiam sair às 15.30h. Como a saída das escolas
do 1º ciclo era às 16h, não dava jeito aos pais virem à vila duas vezes buscar/trazer as crianças. Achavam ainda que vir ao Jardim-de-infância por tão pouco tempo “não valeria a pena as deslocações”. Os pais não entendiam a justificação uma vez que mesmo em transporte públicos se permitiria chegar à cidade
próxima antes das 17h o que, consideravam, “era uma hora normal para uma
pessoa chegar a casa”. As educadoras não queriam, falavam das boleias e assim
se criava uma relação difícil com os pais desde o início do ano. O tempo anual de
estadia na instituição também não permitia criar relações duráveis. Exigia tempo
para as pessoas se conhecerem. Segundo a expressão de Eipstin (1987), a relação com os pais não se resolve num acto mas sim num processo. E com o
tempo era tão curto, dificilmente se poderiam transformar os poucos actos de relação em processos.

Na perspectiva exterior, de como o programa serve a comunidade, vimos já nos
pontos anteriores a necessidade de procurar alternativas à situação existente.
Cabe apenas aqui referir um problema levantado, em determinada altura, pela
autarquia e que remete para a contradição entre um sistema altamente centralizador e as dificuldades de agir localmente de forma adequada face às necessidades locais. Tem a Câmara Municipal deste Concelho, à semelhança de outras,
a boa prática de atribuir bolsas de estudos a bons alunos carenciados, considerando esta medida não apenas uma ajuda aos munícipes mas também com o
objectivo da formação de técnicos no interior do Concelho que permitam assegu259

rar uma mão de obra especializada, inserida localmente. O caso da resposta em
educadoras de infância inserir-se-ia claramente nesta política. No entanto, existem casos de educadoras, formadas com apoio deste sistema, a que a Câmara
não pode recorrer, sabendo que ofereceria uma educação de melhor qualidade –
até pelas razões acima indicadas – e que não o pode fazer porque o Ministério da
Educação lho impede. Parece estar-se perante um caso em que haveria todos os
meios para responder adequadamente às necessidades de qualidade locais e
que é a própria instituição promotora – aqui o Estado central – que vem, com
medidas desadequadas impedir a qualidade da oferta.

1.2.2. Currículo e psicogénese da leitura e da escrita

A qualidade educativa do Jardim-de-infância, passa, em última instância, pelo
modo como se desenvolve o currículo sabendo que, num contexto ecológico
(Bronfenbrenner (1979) de desenvolvimento da criança, as situações de bemestar são componentes fundamentais dum currículo de qualidade.

No entanto, relativamente ao currículo educativo, interessa-nos analisar a sua
intencionalidade no que se refere ao desenvolvimento das componentes da psicogénese da leitura e da escrita uma vez que, as educadoras atribuíram à sua
deficiente formação, nesse domínio, os baixos resultados verificados nas provas
passadas junto das crianças da coorte em estudo.

Sabem as educadoras da importância das actividades de psicogénese da leitura
e da escrita no Jardim-de-infância? Encontrámos posições pouco claras e confusas. Apercebemo-nos que existiam subjacentes concepções diferentes, originárias numa história recente da resposta à questão: Deve-se ensinar a ler no Jardim-de-infância?
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Representações dos educadores sobre leitura no Jardim-de-infância

Quando surge o conceito de educação pré-escolar ligado à igualdade de oportunidade terá aparecido a ideia de ajudar as crianças de meios populares a aprender a ler no sentido da criação de condições para facilitar a aprendizagem da leitura. Surgira então a pressão junto das educadoras, de ensinar a ler desde o Jardim-de-infância156. Rapidamente se terá generalizado, sobretudo por parte de
pais de classe médias ou elevadas, a exigência de ensinar a ler as crianças, logo
no nível Pré-escolar. Obtivemos esta informação junto de educadoras mais velhas que, remeteram ainda, para o movimento que se generalizou em França
contra esta função do Jardim-de-infância. De facto, quando em 1976, Rachel Cohen edita o livro L’apprentissage de la lecture: a six ans est-il déjà trop tard?
(Cohen, 1992), desencadeou-se uma acesa polémica porque se entendeu o ensino da leitura nos moldes em que se faz no Ensino Primário. Como reacção a
estas polémicas – contaram ainda as educadoras que foi decidido – ignoramos
como e a que nível – que nada deveria existir escrito nos Jardins-de-infância, eliminando, inclusive, tudo o que houvesse nas paredes, para evitar esse desvirtuamento das funções deste nível educativo, resistindo, deste modo, à tendência
para a escolarização precoce das crianças. De facto, o avanço da investigação
no campo da psicogénese da leitura e da escrita (Ferreiro, Teberosky, Chauveau,
Martins), permite hoje outro entendimento e explicitar o que compete – ou competiria – a cada nível educativo. Na ausência de formação adequada, continua a
funcionar a representação social construída no processo referido. No entanto, as
Orientações Curriculares são claras nesta matéria: “é actualmente indiscutível
que também a abordagem à escrita faz parte da educação pré-escolar” e que
“Não se trata de uma introdução formal e ‘clássica’ à leitura e escrita, mas de facilitar a emergência da linguagem escrita” (Silva, 1997: 65).

156

Refira-se que esta perspectiva aparece com sentido emancipatório no interior do movimento associativo de alternativa às políticas salazaristas no domínio da educação, uma vez que as crianças eram praticamente excluídas da escola quando não conseguiam aprender a ler . Nos finais dos anos 60, tivemos oportunidade de encontrar colectividades da margem sul do Tejo com oferta de actividades de educação Préescolar, (já com este nome) para os filhos dos seus associados. A primeira vez que tivemos contacto com
este conceito foi, precisamente, em 1967, numa colectividade na Cova da Piedade (Distrito de Setúbal).
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Orientações curriculares
Tendo como um dos objectivos clarificar a trans-formação157 de representações
existentes nos profissionais, colocando ao seu dispor o resultado da investigação
realizada nos últimos anos sobre a educação das crianças de Jardim-de-infância,
podemos hoje apoiar-nos na Orientações Curriculares para a Educação PréEscolar (1997) que vêm, deste modo, actualizar e esclarecer, ajudando a reconstruir as representações existentes sobre os procedimentos pedagógicos a adoptar, em relação à leitura e à escrita, com este tipo de destinatários. As orientações
são claras, apelando para a igualdade de oportunidades ao chamar a atenção
para o acto da leitura e da escrita fazer parte do quotidiano familiar de muitas crianças, havendo necessidade de o alargar a todas, sendo a educação Pré-escolar
uma oportunidade: “Cabe assim ao educador proporcionar o contacto com diversos tipos de texto escrito que levem a criança a compreender a necessidade e as
funções da escrita, favorecendo a emergência do código escrito. A forma como o
educador utiliza e se relaciona com a escrita é fundamental para incentivar as
crianças e interessarem-se e a evoluírem neste domínio” (idem: 71).

De facto, este documento de Orientações Curriculares aparece, à luz da nossa
pesquisa, com uma enorme pertinência porque os resultados obtidos nas provas
que avaliam a vontade de aprender a ler nas crianças da nossa coorte revelam a
ausência dum trabalho curricular para esta motivação. Numa escala de1 a 8 a
média encontra-se em 2,43 (Quadro 17 e seguintes). Situando-se ainda o desvio
padrão em 1,53 revela-nos que a motivação é, em geral, fraquíssima em grande
número de crianças. Como referimos, os pouco objectos de leitura conhecidos
pelas crianças são escolares. Dado que não existe grande diferença entre as que
frequentaram ou não o Jardim-de-infância, poderemos daqui inferir que, no desenvolvimento curricular destes centros educativos, estaria pouco presente não
só o livro, como material escrito com funções transversais – receitas de cozinha,
protocolos de experiências, regras de confecção de instrumentos musicais, máscaras ou outros –, material de uso comum com informação de conteúdo – rótu157

Utiliza-se o termo trans -formação porque se trata da reconstrução, transformação de representações
através dum processo de formação.
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los, indicações de uso, etc. –, assim como indicações úteis ao funcionamento na
sala de aula – regras, locais de arrumação, etc.

A presença duma abordagem

transversal em todos os conteúdos (idem: 66) não parece evidente nas práticas
das educadoras. Ou então aparece pontualmente, quase que acidentalmente,
sem preocupação sistemática de continuidade. Igualmente, as actividades de desenvolvimento da linguagem oral que seriam motivantes para a emergência da
escrita não são conhecidas e só acidentalmente aparecem: “As histórias lidas ou
contadas pelo educador, recontadas e inventadas pelas crianças, de memória ou
a partir de imagens, são um meio de abordar o texto narrativo que, para além de
outras formas de exploração, noutros domínios de expressão, suscitam o desejo
de aprender a ler (Silva, M.I.L., 1997:70).

Não conhecemos igualmente, neste contexto, actividades estruturadas, directas
sobre o livro de histórias que provocasse a necessidade de ler. Uma das educadoras que, anos antes desenvolvera estratégias neste sentido – leitura exposta
de canções recolhidas na comunidade; canto de leitura funcionando como sala
de espera, “leitura” de livros já conhecidos, pelas crianças – deixara já de desenvolver estas práticas com as crianças.158

Apesar de haver na sede do Concelho uma boa Biblioteca com todo um andar
dedicado às crianças, não conhecemos, ao longo destes anos, um trabalho sistemático de ida à Biblioteca com as crianças.159

Sabendo que a motivação para qualquer aprendizagem está fortemente ligada às
actividades vistas praticar ou estimuladas pelas pessoas significativas, estas crianças não só são prejudicadas pela pouca leitura na família como pela ausência
deste tipo de práticas no Jardim-de-infância e, ainda, as próprias educadoras,
quando têm práticas de leitura, transmitem-nas com pouca força, uma vez que,
dada a referida instabilidade dos docentes, não haver tempo para se instituírem
nas vidas das crianças como pessoas significativas.

158

Referimo-nos ao caso de uma educadora que após ter mudado todos os anos de Jardim-de-infância se
desinteressou de investir nas práticas lectivas.
159
Informação confirmada pelas funcionárias da Biblioteca.
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No que se refere à formação da representação da utilidade social da escrita, os
níveis obtidos pelas crianças são superiores aos anteriores embora possa não
significar uma actividade específica do Jardim-de-infância. Vivendo num meio
exterior letrado, as crianças terão acesso, através das famílias, mesmo de meios não letrados, ao código escrito funcional, vivido no dia a dia. Os produtos do
quotidiano, que exibem o código escrito com funções informativas, são apresentados pela televisão, aparecendo, posteriormente, nos produtos consumidos em casa e exibidos pelas pessoas significativas próximas. Eventualmente
por essa razão, a média, numa escala de 8, sobe para 4,05 (Quadro 22 e seguintes) enquanto o nível de vontade de ler não ultrapassava, na mesma escala, os 2,43. Nas orientações curriculares, começa-se por propor aos educadores a inserção da criança num “banho”160 de escrita “permitindo-lhe contactar
com as diversas funções do código escrito” (Silva, M.I.L. 1997: 65). “Esta abordagem à escrita situa-se numa perspectiva de literacia enquanto competência
global para a leitura no sentido e interpretação tratamento da informação que
implica a “leitura” de imagens e de saber para que serve a escrita, mesmo sem
saber ler formalmente.” (idem, 66). Do mesmo modo que se propõe o desenvolvimento das funções da linguagem (Jakobson 1963) em relação ao desenvolvimento da linguagem oral, a escrita pode aparecer, de forma transversal,
funcional mas internacionalizada, nas várias actividades do currículo da educação Pré-escolar, quer se trate das tarefas propriamente ditas quer da gestão do
espaço – marcação de locais de arrumação, exposição, etc. – quer do tempo –
horários, calendários de aniversários, mapas de presença, do tempo que faz,
de autoavaliação – quer ainda de gestão de instituições internas (Lobrot, 1975)
– jornais de parede, regras – nomeadamente de desenvolvimento moral do
grupo.

Além disso, para que esta actividade se torne curricular, intencionalizada, implica que o educador ou alguma pessoa significativa sirvam de mediador entre
o objecto e a criança. No entanto, segundo Tomasello (1999), referindo-se às
práticas culturais, como a leitura, fá-las diferir das relações com os objectos
naturais porque exigem a compreensão da razão por que estão a ser usadas,
160

Por analogia com o conceito de “banho” de linguagem na aprendizagem da linguagem oral (Jakobson
(1963).
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distinguindo o objecto daquele que o usa. É assim que os materiais de leitura
se podem constituir em objectos transicionais (Winnicott, 1989) sobretudo nas
crianças oriundas de famílias onde estes objectos não existem e não têm para
elas valor significativo.

Maior implicação curricular exigiria o trabalho de conceptualizações sobre a
linguagem escrita em que nas provas que realizámos se verificaram os níveis
mais baixos. Muito poucas crianças conseguem os níveis 8 e mesmo 7.161 No
nível 8 – crianças alfabetizadas – encontramos apenas 6% de casos sabendo
que entre eles encontramos duas situações diferentes: a) Crianças oriundas
dum meio letrado, com fortes práticas de leitura na família em que a aprendizagem se faz efectivamente pelas crianças segundo um processo de descoberta,
construtivista, com recurso ao apoio aos pais.162 b) Temos um segundo tipo de
casos, cujos pais ensinaram os filhos a ler numa perspectiva de pressão para o
sucesso. Um dos casos, trata-se da filha dum pequeno industrial cuja mãe estuda à noite, no nível do Ensino Básico e ensinou a filha a ler antes da entrada
para a escola. Estes casos distinguem-se pelo tipo de caligrafia que utilizam e
pela utilização de palavras que uma criança sozinha dificilmente descobre, até
pela correcção ortográfica, muitas vezes excepções na língua portuguesa.

Os casos de nível 7 são semelhantes, embora não se verifique a segunda situação de pressão exterior da família. Estamos sempre perante casos de processos construtivistas por parte das crianças, tendo, três dos quatro casos, pais
intelectuais. Um dos casos, interrompido no seu processo de descoberta com a
entrada para a escola, não consegue resolver o problema entre “ler como na
Pré” e “saber ler na Escola Primária”, acabando por fazer uma regressão e tornar-se um leitor muito lento.

De qualquer modo, não foi a actividade curricular do Jardim-de-infância que
contribuiu para os níveis 8 e 7 identificados. Verificámos que, na organização
da maioria das sala não havia espaços programados para a leitura livre, que
161

Quer as crianças do nível 8 quer as do nível 7 acabaram o 3º ciclo sem reprovações.
Os casos referidos são hoje bons leitores, lêem muito rapidamente, tendo uma das crianças aprendido
inglês sozinha, através da leitura rápida das legendas da televisão “Eu lia a legenda e ia aprendendo o que
ouvia em inglês e via nas imagens” ,explica a criança.
162
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quando esta se fazia não havia um trabalho individual acompanhado pela educadora, nem direccionado para uma evolução no processo. Na gestão do tempo, não estavam previstos tempos de narração, tempos de leitura, tempos de
explicação oral, tempos de reconstrução, tempos de ditado (da criança ao adulto), tempo de análise a partir de textos escritos (Teberosky, 2002). Teremos
também que confessar que todo o trabalho de pesquisa acerca do modo de
desenvolver um currículo com estes objectivos estava ainda por fazer, tendo
sido realizado sobretudo nos últimos dez anos.

1.2.3. Necessidades de formação

A análise a que procedemos das dificuldades de gestão do currículo levou-nos a
considerar a necessidade de formação nesta área específica. Assim, após a
apresentação pública da problemática em 1994, feita por Margarida Alves Martins
(Martins, 1998), propôs-se uma acção de formação – Para a construção de um
currículo de pré-leitura e escrita no Jardim-de-infância – a todas as educadoras
do Concelho e concelhos limítrofes (Lopes, 1996) .Teve a duração de um dia funcionando em grupos e, através da troca de experiências, procurou-se aprofundar
a coerência das actividades que já realizavam com este sentido. Pediu-se, em
seguida que construíssem unidades pedagógicas agora fundamentando-as teoricamente163.
Das 31 educadoras presentes, 12 – da rede do Ministério da Educação e de
IPSS’s – criaram um grupo de trabalho que reunia mensalmente, aprofundando
temas em torno da psicogénese da leitura e da escrita e das actividades no Jardim-de-infância. No fim do ano lectivo, educadoras (da rede do Ministério da Educação e de IPSS’s) que tinham vindo a introduzir nos seus currículos este tipo
de direccionamento, decidiram passar as provas de psicogénese164 de leitura e
da escrita às crianças que iriam entrara no 1º ciclo. Destas 29 crianças, apenas
20% eram originárias de meios letrados. A título de exemplo, verificou-se que
163

O tema trabalhado, em grande e pequenos grupos teve as seguintes directrizes: 1) problemática social,
2) que currículo no JI, 3) ler no JI: do símbolo à palavra, à frase, conhecer o texto escrito, 4) desenvolvimento da linguagem oral, 5) do oral ao escrito, 6) aprender a escrever, 7) a construção do projecto pessoal
de leitor de cada criança.
164
Que tinham sido aplicadas em Outubro de 1993 e são objecto do presente estudo
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24,1% se encontravam no nível 7165 na prova de conceptualizações sobre a linguagem escrita enquanto que nos resultados da coorte em estudo, as crianças
deste nível não ultrapassavam os 4%.

Concluímos, com este trabalho, que a formação das educadoras permitiu melhorar os resultados das crianças. A formação compensou permitindo-nos, assim,
aproximar mais da verdade a nossa hipótese de que os baixos níveis no Jardimde-infância se deveriam a falta de formação específica das educadoras.

2. As professoras do 1º ciclo do EB
2.1 Valores e atitudes
Optámos por centrar o nosso estudo nos actores e não interferir directamente nas
práticas nas salas de aulas mas sim conhecê-las e eventualmente, modificá-las
através dos seus actores directos, os professores.

Como dos nossos primeiros contactos ressaltaram informações que anotámos
como Valores e Atitudes, começamos por reflectir acerca destes aspectos, nas
subcategorias que se seguem.

2.1.1 Implicações no sucesso educativo

Convite aos professores – dinâmicas de participação
O trabalho, iniciado com a passagem das provas de psicogénese em todas as
escolas, foi realizado com a presença das respectivas professoras166. Posteri-

165

Não havia ninguém de nível 8, isto é alfabetizado. Repare-se que o nível de pais letrados era, neste
grupo, inferior (passara de 35% para 20%).
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ormente, foram convidadas a participar numa reunião com o objectivo de informar dos resultados e desenvolver estratégias de apoio para os alunos em
risco. Sabendo que uma das razões que os professores apresentam quando
não comparecem nestas reuniões se refere à dificuldade de arranjar transporte ou de custear as suas despesas, na carta – convite – informava-se ainda
que todas as despesas de deslocação seriam pagas podendo mesmo utilizarse o táxi. As reuniões processavam-se em horário pós-laboral, entre as 16h e
as 18 horas.

Nas primeiras reuniões apenas estiveram os professores que de algum modo
eram conhecidos e desenvolviam relações próximas com algum dos membros
da equipe: cônjuge dum amigo, colega de curso, vizinha, participação com o
cônjuge em órgãos de instituições locais, conhecimento de outras actividades
locais (Educação de Adultos), etc.. Apenas uma professora veio por conhecimento profissional – participação anterior em sessões públicas de formação.
Uma outra – sem conhecer ninguém – terá vindo pelo interesse expresso no
convite167.

Um grupo de mais três vem a aparecer numa segunda fase convidadas por
uma colega que já participava. O grupo mantinha-se com um total de 10 professoras em relação às 18 que constituía o universo dos professores que leccionavam às crianças do 1º ciclo neste Concelho. No entanto, uma professora
não tinha disponibilidade mas mantinha-se interessada embora nunca tenha
estado presente em nenhuma reunião, uma outra estava por vezes presente
mas com menor implicação. As outras professoras não vinham às reuniões
nem nunca explicitaram a razão por que o não faziam, embora algumas participassem nas sessões públicas ou viessem com os alunos a actividades. No

166

Todos os professores que tinham alunos do 1ºano eram do sexo feminino. O único docente do sexo
masculino que leccionava o 1º ano e participava nas reuniões tinha apenas um aluno que integrava o Ensino e, por essa razão, não entra no coorte em estudo.
167
Verificou-se posteriormente que este interesse não seria tão puro uma vez que estava interessada em
não sair do local onde fora colocada e esta participação envolvia a expectativa de poder continuar na
mesma escola. No entanto, tivemos ocasião de nos aperceber, dez anos mais tarde, que a sua atitude de
pesquisa e inovação se mantêm.

268

entanto, fomos verificando que os alunos de algumas destas professoras
apresentavam bons resultados.

Esta primeira fase permitiu anotar algum conhecimento e formular hipóteses
mais tarde aprofundadas.

Dependências da administração
Uma primeira constatação refere-se à dependência dos professores em relação à administração. De facto, antes de participarem nas primeiras reuniões,
um a um, os professores foram perguntar à Delegação Escolar se poderiam
participar nestas reuniões. Note-se que estas reuniões tinham lugar, fora do
horário escolar e fora dos locais escolares, não carecendo, por essa razão, de
qualquer tipo de autorização. Mais ainda. As Delegações Escolares, não detêm qualquer poder neste domínio. No entanto, estas colaboram na dependência uma vez que a resposta obtida pelos professores foi “sim senhor, podem participar à vontade porque x [a investigadora responsável] é uma pessoa muito interessante”. Para além da legislação em vigor, as dependências
mantêm-se e os argumentos nem sequer são de natureza pedagógica embora
todo o projecto tivesse sido previamente explicado à Delegação Escolar.168

(Não) implicação no sucesso
Um segundo tipo de constatações refere-se à não implicação no sucesso dos
alunos. A primeira sessão consistiu na apresentação dos resultados das provas de psicogénese,169 procurando que se definissem medidas que tornassem
possível proceder ao processo de continuidade de descoberta da leitura nos
vários níveis em que cada aluno se encontrasse.

168

Claro que nos congratulamos com a simpatia dos técnicos em relação à equipa de investigação para
quem foram quem sempre importante suporte neste estudo. Referimos este exemplo, com a isenção a que
a investigação nos obriga ao analisar as dependências de ordem organizacional.
169
Só eram apresentados estes resultados às professoras que participavam no grupo. Não queríamos que
os dados funcionassem com o efeito de Pigmaleão, como realização de profecias. Aos professores que
trabalhassem connosco poderíamos garantir o apoio aos alunos com dificuldades, aos que não viessem,
poderíamos perder o controle e a investigação funcionar com um efeito perverso.

269

No entanto, verificámos que o insucesso e as dificuldades são entendidos
como fatalidades, “coisas que acontecem”. Perante a análise dos resultados
das provas de psicogénese (Novembro e Dezembro), os comentários eram,
no início, de desimplicação ou então de lamento sobre o assunto. “Esse não
há nada a fazer, já o irmão...”, “não sei o que lhe hei-de fazer, é tão desatento...” embora o lamento se referisse ao facto de tornar a aula indisciplinada e
não à capacidade de aprender. O professor considera-se vítima de ter alunos
fracos ou com comportamentos desadequados. Para a maioria dos professores presentes não havia nada a fazer com estes alunos, nem sequer se colocava o problema de fazer alguma coisa. Acontecia, era uma fatalidade! Não
se auto-atribuíam qualquer função nesse processo.

No entanto, a situação começou a ser alterada pela dinâmica do grupo. Após
a primeira fase referida, uma professora contou o que fazia para ajudar os
alunos a vencer as dificuldades. A pouco e pouco, cada uma das outras foi
apresentando também as suas estratégias, queixando-se sempre das dificuldades dos alunos. Esta professora conseguiu inverter a dinâmica do discurso
e as conversas do grupo passam a centrar-se nos processos de resolução de
problemas dos alunos. Uma nova fase começa, em Janeiro, com a chegada
de três novas docentes, vindas da escola mais considerada e mais cobiçada,
a da vila. Quando estas docentes se começaram a queixar dos alunos, o grupo avançou com propostas de intervenção o que lhe permitiu ir alterando o
discurso. As novas professoras parecem ter aceite o desafio e começaram
também a contar as suas estratégias com os alunos. Na linha de Kurt Lewin,
entendeu-se a importância da dinâmica de grupo para alterar atitudes.

Foi ainda possível notar170 que não existia socialmente, nem na comunidade
educativa destas docentes, nenhuma pressão para a aprendizagem e o sucesso dos alunos. Nenhum discurso por parte das autoridades educativas
nem sequer dos sindicatos. A qualidade pedagógica e a implicação na apren-

170

Após esta situação passámos a estar atentos aos discursos oficiais, à imprensa, aos discursos dos responsáveis ministeriais.
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dizagem dos alunos não aparecem nos discursos educativos nem nos argumentos da administração.171

Constatámos ainda que as mudanças efectuadas se centravam a nível do
discurso acerca dos alunos. Grande parte das professoras parecia não saber
funcionar com as dificuldades. Não fazia o diagnóstico do erro – que era considerado como coisa grave – procurando alterá-lo pelo discurso. “Eu farto-me
de lhe dizer que...”,

“ eu já lhe disse que não era assim... “ ou, no máximo,

“eu já lhe mostrei como era”. Parecem funcionar sempre pela repetição do
como se faz.

A este nível, todas as intervenções se processam a nível individual, procurando agir com cada aluno e não sendo, as estratégia na sala de aula, passíveis
de mudança. O problema do currículo parece não existir porque os professores não têm consciência desta problemática. Falam apenas de “dar o programa”.

A sala de aula como espectáculo
Outro valor, que já referimos, é a exibição de trabalhos “bem feitos”. Tudo o
que se exibe nas paredes deve ser “perfeito”. Por essa razão não se apresentam trabalhos feitos pelos alunos porque “eles ainda não sabem, ainda estão
a aprender”. Verificámos que nas escolas onde entrámos, não existia, nas paredes, nada escrito pelos alunos. Tudo era escrito ou desenhado pelo professor. A sugestão para afixar textos ou mesmo desenhos feitos pelos alunos
nunca foi acatada. Uma única vez em que se fez, numa escola, uma sessão
de expressão plástica em que as professoras expuseram as suas produções
conduziu a que, nas semanas seguintes, se expusessem os desenhos dos
alunos – apenas os “melhores”...Esta actividade não se voltou a repetir, talvez
porque tivéssemos proposto que na próxima vez se afixassem todos os trabalhos dos alunos independentemente do julgamento da qualidade.

171

As únicas referências, traduzidas em medidas políticas, que havia na memória referiam-se ao tempo do
PIPSE, terminado em 1989.
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Mas a ausência desta prática na totalidade da escola fez com que acabasse por
desaparecer nas salas destas docentes. Verificámos ainda que havia um forte
discurso sobre a censura exterior dos restantes colegas. Uma vez, discutindo um
filme em que se via, numa sala de aula um Jornal de Parede – chamado Diário
na Pedagogia do Movimento da Escola Moderna – com textos escritos directamente pelos alunos, ouvimos reacções fortemente negativas ao modo como os
alunos escreviam. Referiam-se às linhas tortas e à letra mal feita como algo de
grave e ainda por cima exposto. Depois de aceitarem que era normal ficar assim
quando se escreve directamente com a folha na parede achavam que tal seria
coisa impossível de fazer. “Não se pode...”, “o que iriam dizer...”. E claro que tais
argumentos constituíam forte razão para não se fazer. O argumento pedagógico
não existia.172
Igualmente, o mudar as mesas na sala parece impossível porque “fariam muito
barulho” e “seria uma confusão”. Este problema parece ser determinante. O medo
da confusão do não controle da sala de aula e sobretudo “do que os outros podem vir a dizer”.

Dir-se-ia existir um modelo implícito da gestão da sala de aula a que todos devem
obedecer.

Na escola que conhecemos melhor em que não existem alunos de níveis diferentes – são todos do 1º ano – nunca existiu trabalho de grupo173. Permitiu-se as
mesas em U “nas primeiras semanas para se irem ambientando à escola” mas
passaram rapidamente a filas “quando foi para começar a trabalhar.”
Parece que a alteração do modo de organizar a sala de aula e de trabalhar – gestão do espaço e de tempo – são fortemente afectados pelo controle social do
grupo escolar, constituído pelos professores.

172

Esta parece ser uma razão que terá levado alguma professoras muito implicadas a escolher trabalhar
em escolas de lugar único. Voltaremos a este ponto quanto falarmos do sucesso neste tipo de escolas.
173
Excepto quando, a pedido das professoras, desenvolvemos nós actividades nas salas de aula.

272

2.1.2 A diferenciação pedagógica
Não diferenciação – mito da homogeneidade
Uma das práticas instituídas entre um grupo de cinco professoras, era a de realizarem reuniões de programação. Ao contrário do que se passava em algumas
das escolas – e que é comum em todo o país – estas professoras não tinham o
hábito de largar todas as actividades e sair da escola a correr ao toque de fim das
aulas.174 Não só aguardavam calmamente a saída dos alunos mais lentos, como
reservavam um dia por semana para programar em conjunto as actividades da
semana.

Esta prática, à partida meritória, de trabalho em tempo não lectivo, revelava, no
entanto, aquilo a que Perrenoud (1984) chama de mito da homogeneidade. Esta
programação consistia em colocarem-se de acordo para todas fazerem as mesmas coisas com os alunos nas cinco salas. Não só não havia actividades de diferenciação pedagógica no interior de cada sala como ainda todos alunos das cinco
turmas deveriam fazer as mesmas coisas. Refira-se ainda que duas das professoras trabalhavam em escolas de meios sociais muito diferentes. Além das três
professoras da escola da vila, onde encontramos uma percentagem elevada de
alunos oriundos de meios letrados, participava neste grupo uma professora duma
escola dum meio muito carenciado, com uma população mais ligada à indústria,
com graves problemas sociais, predominantemente alcoolismo. Uma outra professora vinha de uma escola de meio rural com dois níveis de escolaridade na
mesma sala. Sendo as programações iguais para todas as salas de aula estamos
perante situações em que o parâmetro “características dos destinatários” não está presente na programação, procedendo à mesma oferta educativa a todos os
destinatários. Por esta razão, não é de estranhar a queixa de que “não acompanha...” relativamente a diversos alunos.

A perspectiva da diferenciação pedagógica não existe parecendo haver como
objectivo implícito que todos venham a ser iguais. Apareceu mesmo a justificação
de que deste modo se “está a praticar a democracia...” porque “não nos interessa
o que trazem de casa, começamos com todos igualmente pelo princípio”, ofere174

Cumpre dizer que todas elas moravam relativamente próximo da escola.
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cendo a todos a mesma estratégia de aprendizagem. Este argumento parece
muito difícil de rebater surgindo, por vezes, com argumentos mais eruditos extraídos da Sociologia da Educação que acaba tendo, deste modo, um efeito perverso.

Mas a perspectiva da homogeneidade vem ainda dificultar as mudanças que algum professor queira começar a ensaiar, uma vez que está preso à programação
feita pelo grupo. Aconteceu, por vezes, na sequência de determinada análise de
caso, uma professora começar a delinear uma forma diferente de abordagem,
sentindo-se bloqueada quer pela força do grupo de programação, quer pelo próprio manual.

A própria escola e pressão para a homogeneidade impedem, ou dificultam seriamente as iniciativas dos professores tomadas individualmente, com a sua turma.
Já no tempo informal de uma reunião do grupo uma professora exprimiu a vontade de fazer uma viagem a Lisboa, de avião, com os seus alunos. As outras duas
professoras aplaudiram a ideia e mostraram-se interessadas, não conseguindo,
no entanto, dinamizar a actividade nas suas turmas. No fim do quarto ano de escolaridade, e após o desenvolvimento de inúmeras actividades para angariação
de fundos, uma das professoras conseguiu, com uma participação muito implicada dos pais, realizar o seu projecto que foi objecto de elogios não só dos pais e
dos alunos como na própria imprensa local. Esta professora foi alvo das maiores
críticas da parte da escola tendo, inclusive, uma nota de desagrado dada pelo
próprio Conselho Escolar. A ideia transmitida foi a de que “ou fazem todos ou nenhum deve fazer”. Os alunos desta professora tiveram, no entanto, que realizar
todos os trabalhos programados pelas outras docentes do grupo porque “tinham
que cumprir o programa”. Esta pressão da homogeneidade de programação impediu ainda a realização do aproveitamento pedagógico desta deslocação a Lisboa, quer nas aulas anteriores, quer nas seguintes à visita. Embora o projecto
tratasse um tema do programa – Os transportes colectivos ao vivo – tendo as
crianças conhecido todos os meios de transporte, esta actividade não foi entendida como pedagógica porque não estava nos manuais nem na programação colectiva. Quatro anos mais tarde, esta professora conseguiu realizar uma viagem a
Paris, mas com todas as turmas do mesmo ano, o que tornou a viagem extrema274

mente difícil, empobrecida e arriscada. Não era tolerável que cada turma pudesse
ter o seu projecto diferente.

A equipa concluiu que esta pressão se revelava como um dos maiores bloqueios
à mudança encontrados no decorrer desta intervenção.
Pensamos ser este um dos maiores bloqueios nas escolas portugueses, sobretudo nas escolas de maior dimensão175. Em primeiro lugar confunde-se o objectivo democrático comum – de dar uma cultura de base a todas as crianças –
com a prática instituída do exercício igual para todos, ao mesmo tempo. Depois, esta atitude, recusa a procura do caminho em que se coloca o aluno nas
situações adequadas ao seu próprio processo de aprendizagem – fazer uma
escola por medida – no sentido que Claparède referia já no início do século
passado. Esta preocupação, segundo Perrenoud (1998), não parte apenas da
preocupação de ajustar a proposta educativa às características dos destinatários, no sentido do respeito pelas pessoas mas decorre ainda do vector principal que orienta este nosso trabalho reagindo ao que Bordieu (1966) chama de
indiferença às diferenças e que acaba por transformar as desigualdades iniciais
face à cultura em desigualdades de aprendizagem.

2.1.3 Valores sociais na sala de aula176

Posturas na sala de aula
No grupo de trabalho com as professoras do 1º ciclo, concordámos que seria interessante fazer filmagens das salas de aula para analisar alguns problemas (ou
soluções) a partir das práticas das colegas. Uma professora duma das escolas
pequenas ofereceu-se para ser a primeira. Esta professora, procurava fazer uma
pedagogia mais aberta e permitia actividades de descoberta dos alunos, embora
seguisse a mesma metodologia assente no manual escolar. No entanto, interca175

Se não for acautelada corre-se o risco de vir a ser um “objectivo” dos agrupamentos de escolas. Que
todas as salas de aula, do mesmo nível de escolaridade, façam as mesmas coisas, ao mesmo tempo!
176
Não nos propomos fazer aqui um estudo exaustivo sobre os valores na sala de aula. Referiremos apenas aqueles com que nos deparamos e surgiram reflexões acerca da aprendizagem da leitura e da escrita
ou da construção do (in)sucesso escolar.
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lava com outras práticas. As colegas das escolas que programavam em conjunto
entendiam que “ela podia fazer essas actividades porque estava sozinha, com
outros professores na escola é mais complicado”.

Numa das actividades visionadas, os alunos, em número de cinco, estavam sentados à volta duma mesa a observar um mapa. Em surdina, as professoras comentavam a forma como as crianças estavam sentadas – “até tem uma perna
debaixo do rabo” – e se inclinavam informalmente sobre a mesa para perceberem
o mapa. Toda a discussão se centrou neste problema sendo a prática pedagógica apresentada minimizada em função do grande problema em que se tornou a
postura dos alunos na aula. A forma de estar nas aulas parece ser algo a que os
professores atribuem grande importância. O informalismo nas aprendizagens é
algo de dificilmente aceitável. A postura formal dos alunos surge sempre no discurso oral avaliativo. Pela mesma ordem de razões, a proposta de criar um espaço com uma manta e almofadas no chão para os alunos lerem, nunca foi aceite.
Na sala de aula só se deve estar sentado à mesa e “como deve de ser”.

Estar quieto e atento
Um dos vectores importantes para os professores tem a ver com o comportamento dos alunos na aula. Este é entendido, com grande peso, como a capacidade
de estar calado a ouvir o professor. O problema coloca-se desde o primeiro ano
de escolaridade, para algumas crianças ainda com 5 anos. Um dia os alunos de
uma das turmas, de castigo, não levaram trabalhos para casa. O objectivo era
que os alunos dissessem aos pais que não levaram trabalhos porque “se portaram mal”. Inquirimos um pequeno grupo de alunos sobre o que tinha levado a tal
castigo. “A professora estava a falar e nós começávamos a conversar com o colega de lado.” “Então e não era interessante o que a professora estava a dizer?” –
perguntámos. “Sim. Mas ela repetia muitas vezes a mesma coisa e nós já tínhamos ouvido”. “E de que falava a professora?” “Dos seres vivos e não vivos.” –
responderam. “Então e não era giro?” “Era, mas por isso começámos a falar do
cão do João. Depois a professora mandava-nos calar, dizia mais umas coisas e
então começávamos a falar outra vez de coisas que nos lembrávamos...” Entendemos então que, naturalmente, as crianças procediam à sua aprendizagem
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passando à fase da generalização, aplicando os novos saberes a outros contextos. Esta actividade não era permitida pela escola sendo o objectivo procurado,
de facto, desenvolver nos alunos a capacidade de estar sem fazer nada, a ouvir,
muitas vezes, aquilo que já tinham entendido. Se esta capacidade parece ser importante para todo o percurso da escolaridade que terão que enfrentar, a educação para a passividade parece começar aqui um caminho de-formativo ao aprenderem a estar sem fazer nada, o que, sabemos, é muito difícil para uma criança
(e também para adultos!) e constitui, para muitos, uma grande violência interna.

Formas de manter a ordem na sala de aula
Outro dos problemas com que os professores se debatem refere-se à possibilidade de manter a ordem na sala de aula. Temem fazer certas actividades com medo de “haver confusão”. No entanto, a forma como mantêm – ou não – a ordem
era aceite por todos os elementos do grupo. Nunca foi referida nenhuma professora que não conseguisse manter a ordem. Mesmo esta forma de manter a ordem era muito diferente nas professoras que conhecemos melhor. Uma delas
tinha uma postura muito repressiva com todos os alunos, assumindo, por vezes,
formas bastante tradicionais de repressão. Os alunos não se queixavam por temerem que os pais ainda os penalizassem mais. No entanto, esta professora
conseguia muito bons resultados com os alunos, que se mantiveram ao longo de
toda a escolaridade. Os alunos razoáveis e bons tinham uma formação bastante
sólida nos saberes elementares enquanto os alunos mais fracos eram, a pouco e
pouco, excluídos ou objecto de castigos. Uma outra professora pautava-se por
ser muito carinhosa e afectuosa com os alunos mantendo muito boa relação pessoal com eles e com as suas famílias. A preparação destes alunos será menor,
mas a professora tenta dar muita atenção a todos, procurando atender aos que
mostram mais dificuldades. No entanto, quando necessário, usa igualmente formas repressivas com estes alunos. Os outros alunos apreenderam que se reprimem alguns porque “tem que ser para eles aprenderem”. Uma terceira professora
tem o estilo de deixar fazer tudo o que as crianças querem. “Coitadinhas, são tão
pequeninas...”. Inicialmente, os alunos das outras salas invejavam a sua forma
de proceder dizendo “ela é que é boa. Deixa fazer tudo...”. Os alunos desta pro-
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fessora, no 7º ano de escolaridade177, mostravam ainda sérias dificuldades em
concentrar a atenção e a manterem-se quietos durante as aulas. Tivemos oportunidade de confirmar, em actividades que realizámos com estes alunos, as suas
dificuldades em manterem-se calmos e conseguirem realizar tarefas em que estavam nitidamente interessados. No entanto, todo o discurso dos professores do
1º ciclo – nomeadamente o desta professora – vai no sentido do bom comportamento na sala de aula e muitas actividades – e a ausência de outras –, justificamse com este objectivo.
O temor da “confusão”
A pedido das professoras realizámos uma actividade para mostrar a possibilidade
de fazer coisas diferentes sem haver confusão.178 Em cada uma das salas, uma
educadora da equipe de investigação realizou uma actividade com significado –
oficina de leitura – em que os alunos eram divididos por grupos. Começavam por
se sentar os alunos fora das mesas e mostrando-lhes um livro de receitas explicava-se-lhes como se iria trabalhar a seguir. Um grupo de alunos fazia de supermercado, vendendo produtos. Cada um dos grupos lia uma parte da receita, fazia
uma lista dos materiais e dos ingredientes de que necessitava e adquira-os no
“supermercado”. Seguidamente, executavam a sua parte. No fim, comiam os doces e escreviam a receita num caderno de receitas, para fazerem em casa. Procurava-se mostrar outras formas – com significado – de desenvolver a aprendizagem da leitura e da escrita.
Os grupos funcionaram “sem confusão”. Foi explicada aos professores a intencionalidade pedagógica de cada fase, dizendo-lhes que o sucesso da actividade
estava na sua atenta preparação. Alguns professores acharam que nunca seriam
capazes de fazer esta actividade sozinhos e muito poucos fizeram, efectivamente, algo semelhante.

177
178

Estes alunos mantiveram-se juntos na mesma turma até ao fim do 6º ano de escolaridade.
Chamámos às actividades deste tipo “oficinas de escrita”.
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O sucesso das raparigas
As raparigas evidenciam-se como mais consentâneas com os valores das professoras parecendo saber melhor obedecer às suas expectativas. Infelizmente, não
tivemos oportunidade de conhecer, neste estudo, as práticas de professores,
homens, e as relações dos e com os rapazes. Não só as respostas aos interesses dos alunos pareciam mais distantes, como eles próprios obedeciam menos
ao que parecia ser o modelo ideal proposto pela professora. Tivemos oportunidade de verificar que, em provas desportivas – um concurso de bicicletas proposto
pela Prevenção Rodoviária, por exemplo – ou na realização de experiências de
carácter científico, os rapazes mostravam melhores resultados, capacidades e
interesse. No entanto, a escola nunca lhes oferecia este tipo de actividades.179

Na pesquisa das causas do insucesso escolar, a questão dos valores defendidos
na sala de aula parece ser pertinente até pelas diferenciações que provocam entre rapazes e raparigas, sabendo que hoje o insucesso escolar recai sobre 70%
dos rapazes durante toda a escolaridade. Se não entendermos como especulação mas apenas enquanto hipótese de trabalho, poderíamos sugerir que uma
das causas do insucesso dos rapazes se centrará não em QI’s inferiores ou noutras razões meritocráticas mas no facto do corpo docente se ter feminilizado, tendo as raparigas mais facilidades de acesso às expectativas das professoras do
que os rapazes. Aprendendo mais cedo como se constrói o sucesso escolar –
através da obediência às expectativas do/das professores/as – as raparigas ficam
mais cedo habilitadas para enfrentar a escola com sucesso. Este factor, aliado
ao facto de os valores escolares serem predominantemente os femininos, poderão ser hipóteses para a compreensão da mudança de sentido do sucesso escolar.

179

Embora esta questão não seja objecto do nosso estudo, porque a observámos, apresentamo-la como
hipótese de trabalho para futuras investigações.
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2.2 Práticas curriculares
Apesar das atitudes e valores marcarem fortemente os modos como se ensina e
aprende na escola, consideramos que a distinção se processa nas formas como
se desenvolve o currículo. Embora os programas sejam os mesmos para todo o
1º ciclo verificámos que existe hoje uma grande autonomia na gestão do currículo
e que cada professor procede como entende. No entanto, verificámos ainda –
como referimos quando falámos do mito da homogeneidade – uma forte tendência, entre os professores, para procederem da mesma maneira. Ana Benavente
(Benavente, 1999) fala de insegurança profissional o que nos parece aplicar-se
fortemente nesta situação. O facto de todos fazerem do mesmo modo, parece
reforçar a legitimidade daquilo que se faz, face aos poderes instituídos e a terceiros.

De qualquer modo, encontrámos, alguns traços comuns, ao nível de práticas e
representações do que é entendido (embora nem sempre assumido) como “fazer
bem”. Como mostrou o trabalho referido, a nível do discurso ou do mostrar perante terceiros, existe uma imagem do que é correcto, do que se deve fazer. No entanto, nem o que se faz está sempre consentâneo com o que se diz, nem o que
diz é efectivamente o que hoje se pode considerar mais correcto, no sentido daquilo que se sabe enquanto facilitador de aprendizagem, no quadro das Ciências
da Educação.180

Assim, começaremos por falar do que materialmente existe nas salas de aulas
Materiais e Manuais escolares, seguidamente avançaremos no que deduzimos
das práticas enquanto Estratégia de Leitura e escrita, para falarmos dos Trabalhos de Casa enquanto componente curricular, do modo como encaram os tão
vulgarizados Projectos para abordarmos seguidamente a avaliação escolar enquanto componente curricular.

180

Onde também não existe unanimidade mas sim, linhas de força eventualmente próximas.
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2.2.1 Materiais escolares
Ausência de Materiais significativos

Falamos de materiais escolares e não curriculares porque, efectivamente, nas salas de aula que tivemos
oportunidade de conhecer181
apenas

existiam

materiais

escolares: lápis, canetas capas

(dossiers),

cadernos,

manuais. No primeiro dia de
aulas é distribuída aos pais
das crianças uma lista com
os materiais necessários:

Repare-se que, para além do
material necessário à higiene apenas aparece “uma saquinha de tecido”. Terá
como objectivo colocar feijões para a aprendizagem da Matemática. De facto,
algumas professoras usaram a saquinha uma única vez e outras, nenhuma. Foinos informado que, após uma acção de formação, a escola tinha decidido pedir
este material embora tivesse pouco significado para as professoras que continuavam a “ensinar a Matemática como sempre tinham feito”. Repare-se que a introdução deste material diferente foi envolvido do pedido especial na compra de material e as três professoras da escola incluíam este material nas suas listas. Não
voltou a ser pedido outro material do quotidiano não escolar.

Nas salas de aulas da maior parte das escolas não existiam outros materiais para
além dos indicados. Encontrámos, em algumas escolas mais pequenas, vasos
com flores, peças de lego e, numa única escola, livros, uma biblioteca que fora

181

Referimo-nos, sobretudo, às salas de aula da escola de 15 lugares e algumas do grupo de dois ou três.
São as salas das professoras com que trabalhamos mais directamente, que nos trazem a informação, que
nos convidam para ir às salas, de quem temos maior contacto com os respectivos alunos.
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adquirida pelos professores – alguns livros comprados através de projectos a que
concorreram.

Outro acontecimento a referir. Após a passagem das provas de psicogénese foi
oferecido a cada criança um livro de histórias como agradecimento pelo serviço
que nos prestaram. Uma das professoras, das três acima indicadas, pediu para
os livros ficarem na sala de aula. No entanto, a sua utilização restringiu-se a ocupar algumas crianças à medida que acabavam os trabalhos e esperavam pelas
outras – normalmente destinados às que tinham menos dificuldades. A leitura de
outros livros ou material escrito praticamente não existia. O tipo de utilização dada leva-nos a pensar que, a não utilização adequada dos livros na aula não se
deverá ao facto de não existir biblioteca na escola182, mas sim ao modo de gerir o
currículo, em que o livro não entra.
Registámos apenas um pedido informal de revista ou jornais – “quem tiver...”. A
utilização dada consistiu em procurar letras “que já tinham dado” e copiá-las para
o caderno. Pensamos que esta prática tem origem no facto de os programas se
referirem à necessidade de outros materiais na sala de aula (Reforma Educativa,
Ensino Básico, Programa do 1º ciclo – 1990: 108 e 109) os professores respondem que utilizam jornais e revistas. Consideram que “já deram essa matéria” porque o fizeram numa única aula.

Uma outra actividade realizada, igualmente uma vez, foi a dramatização de um
conto tradicional O Gato das Botas. Pensamos que se refere ao ponto do programa “dramatizar cenas do quotidiano, situações vividas ou imaginadas” (idem:
101). 183

182

De facto, dez anos mais tarde, esta escola já tem biblioteca assim como praticamente quase todas as do
grupo de 2, 3 e 4 salas. No entanto a utilização permanece muito semelhante à da biblioteca pública. Os
alunos vão lá e requisitam para ler em casa. Os livros continuam a não ser usados, sistematicamente, na
sala de aula. Uma ou outra professora, que passa por estas escolas procede, por vezes, de forma diferente,
mas com a instabilidade do corpo docente, não deixa marca. Começam, no entanto, a aparecer projectos
que mudam positivamente estas actividades dinamizando, de facto, as práticas de leitura nas crianças.
183
Notámos igualmente que as professoras não sabem lidar com o conto tradicional nem com a respectiva
dramatização. Um dos alunos que entrou em pânico porque não queria fazer determinado papel não teve a
devida interpretação. Todas as professoras do grupo consideraram-no “malcriado”. De facto, falando com
a criança, esta explicou que não queria ser o rapaz porque “já viste, eu agora com este tamanho (6 anos)
ser posto na rua só com um gato, sem o pai e a mãe. O que é que eu fazia?…Tinha medo…”
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Outros materiais dificilmente entravam nas salas. As crianças não deveriam trazer nada de casa para “não distrair “. A realização de actividades com “coisas”
eram raras, no entanto, as raras vezes que surgiam traziam grande interesse para as crianças.184

2.2.2

Manuais escolares

Percebemos, no decurso das conversas, que quando se falava de programas as
referências recaíam sempre sobre os manuais. Por vezes, queixavam-se de impossibilidades colocadas pelos programas que não conseguíamos entender. Até
surgir como exemplo uma referência explícita ao manual. Sentiam que o manual
bloqueava qualquer tentativa de mudança. Haveria então um ciclo vicioso que
identificámos: o material central utilizado na sala de aula seria o manual a que se
tinha que obedecer porque “os pais exigiam”.

Verificámos então que todas as actividades se centravam nos manuais em qualquer das disciplinas do currículo. A professora explicava o que vinha no manual,
os alunos liam ou preenchiam os espaços no manual. Não havia nas salas outro
material de leitura. Todos os dias havia trabalhos de casa a partir dos manuais (e
não só).

A tentativa de fazer outras actividades sem o manual era dificultada com o argumento de “não haver tempo para dar toda a matéria...” Entendemos que significava não dar o manual todo. O programa era mesmo considerado dado quando se
tinha terminado o manual. “Já dei o programa todo, agora estou descansada.”

Sentimos que a informação por nós prestada de que os programa não eram os
manuais e que estes nem sequer tinham já a chancela do Ministério da Educação
“De acordo com os programas em vigor”, causava mal-estar e inquietação às pro-

184

Hoje a situação é diferente. O projecto Ciência Viva nas salas de aula trouxe outro tipo de coisas, de
materiais, “sujando” por vezes as salas, logo a seguir limpas. No entanto, as professoras consideravamnos pouco como coisas suas e só raras professoras – sobretudo em escolas mais pequenas - continuam a
realizar, de forma sistemática, actividades experimentais com “coisas”.
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fessoras, perguntando então se deveriam abandonar os manuais e “então como
fariam depois?”
Como se refere no ”Relatório sobre Manuais Escolares” do Ministério de Educação de 1997 elaborado por Isabel Veiga & al (1997: 7-8), ao tipificar as modalidades de utilização do manual escolar, as professoras com quem trabalhámos mais
directamente usam-no “como instrumento predominante ou até exclusivo, seguindo nas aulas a sequência de actividades proposta no manual”, não “utilizando
outros recursos de natureza diferente” ou só muito acidentalmente o fazem. Enquanto instrumento de “aprendizagem autónoma, apenas o utilizam para os trabalhos de casa”, como veremos especificamente nesse ponto.

Também no estudo elaborado por Alexandra Costa & al ( s.d) se universaliza esta
importância dos manuais escolares nos currículos escolares, afirmando que estes
“representam, actualmente, o meio de ensino mais utilizado no mundo, sendolhes atribuídas, muitas vezes, as funções de informação, de estruturação e de
organização da aprendizagem” (idem:2). Vasquez Gutierrez (1993:51), citado no
projecto supra, afirma ainda que, tal como verificamos junto das nossas interlocutoras, “o manual, para além de guia do aluno, tem como destinatário o próprio
professor. Este planifica e organiza as actividades didácticas a partir do livro de
texto e daí que alguns professores se sintam mais seguros a realizar o trabalho
com o mesmo manual durante vários anos seguidos” (Costa, A:3).

Tivemos oportunidade de proceder a um estudo sobre ao manuais utilizados no
distrito em que trabalhamos. Para além de sabermos que nenhuma iniciação é
adequada quando se restringe apenas ao manual – e não a material real (Teberosky, 2002) –, colocámos a hipótese de verificar se o manual seria um apoio para o professor, cumprindo as funções que lhe são atribuídas como sendo “o instrumento de trabalho, impresso, estruturado e dirigido ao aluno, que visa contribuir para o desenvolvimento de capacidades, para a mudança de atitudes e para
a aquisição de conhecimentos propostos nos programas em vigor, apresentando
a informação básica correspondente às rubricas programáticas, podendo ainda
conter elementos para o desenvolvimento de actividades de aplicação e avaliação da aprendizagem efectuada” (DL nº 369/90).
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Após fazer o levantamento185 de todos os manuais de leitura, do 1º ano do EB
num total de 22 – utilizados em todos as escolas (338) dos concelhos do Distrito
em estudo, seleccionaram-se os três mais utilizados de editoras diferentes. Seguidamente, de entre os outros foi seleccionado um aleatoriamente (tirado à sorte) de entre os 23 autores – colectivos ou individuais – das 7 editoras presentes186. Estudaram-se, então, 4 manuais escolares.

Num primeiro tempo, tentou-se utilizar, como instrumento de análise a grelha
proposta pelo próprio Ministério da Educação para que os professores, em cada
ano lectivo, seleccionem os manuais a adoptar. No entanto, os critérios são tão
vagos e cada um deles mereceria um estudo tão aprofundado, que o trabalho em
curso não comportaria. Perguntámo-nos como fariam os professores para conseguir alguma objectividade na escolha, a partir dessa grelha!

Obtivemos respos-

tas no sentido de que pouca atenção se dava à grelha, preenchendo-a em função
do manual conhecido que uma ou outra professora gostava mais ou da opinião
que houvesse a partir do conhecimento do ou dos manuais que já se tivesse utilizado na escola. Critérios motivados, por vezes, por alguma pressão de editoras
também eram tidos em consideração.
Tendo em conta as competências dos destinatários à entrada para a escola –
estudadas no capítulo anterior –, estes livros apareceram-nos, após a sua análise, como desadequados, não apenas em relação aos métodos que propõem como nos aspectos meramente formais que apresentam. Desadequados ainda quer
em função das propostas dos programas, quer em relação à fundamentação sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. O livro seleccionado aleatoriamente
revelou-se como o que se poderia aproximar mais dum auxiliar pedagógico para
o professor.

Em primeiro lugar, todos os livros propõem ao aluno actividades individuais, o
trabalho a par e em grupo na sala de aula está praticamente ausente. Apenas o

185

Estudo realizado por Victor Pedroso no quadro do CESE em Educação Especial, orientado por Lucília
Salgado na Escola Superior de Educação de Coimbra.
186
Excluíram-se os que foram feitos pelos mesmos autores, embora com títulos diferentes.

285

livro seleccionado aleatoriamente apela à partilha de saberes em pequeno grupo
ou na turma. Na sua actividade mobiliza ainda a comunidade escolar e extraescolar tendo potencialidade para se integrar num projecto educativo de escola.
Neste manual apela-se para a realização de “álbum colectivo”, “jornal da escola”,
“dramatizar histórias”, “alunos mais velhos”, alunos de outra escola”, “notícias”,
etc. Nada disto acontece com os livros mais escolhidos cujos verbos mais utilizados são “observar”, “escrever”, “copiar”, “completar”, “desenhar”, “pintar”.

É, no entanto, no vocabulário e tipo de frases apresentado que nenhuma motivação provoca na criança, que acentua o não acesso à compreensão da funcionalidade da leitura. Uma criança que nunca leu com um adulto significativo continua
a ignorar o que é um acto de leitura perante palavras pouco correntes, para uma
criança de 6 anos, como “buxo”, “sé” (em vez de igreja ou capela), “hábito” (com
o sentido de vestuário) ou ainda “arreata”, “bobo”, girândolas”, “holofote”, “jaqueta” ”pataco”, “pipa”, “pluma”, ”tatu, “tédio”, “zínia”, “zune”…

Ignoram igualmente a psicologia do desenvolvimento da criança ao apresentar
diminutivos que, qualquer criança, por volta dos 4 anos recusa a aceitar revelando desse modo que já cresceu. O que pensará ao ver nas páginas do livro
que, em termos de rito de passagem marca o seu estado de crescimento – entrar
para a escola do 1º ciclo! – palavras como “popó”, “pipi”, “vóvó”, “papou” etc. .

Se considerarmos que estamos perante crianças que vieram do Jardim-deinfância com muito baixas competências em relação às concepções de escrita, à
sua funcionalidade, sobretudo à motivação intrínseca para a sua aprendizagem,
as propostas dos manuais são efectivamente ainda mais desmotivadoras. Começam, todos os manuais estudados, por ignorar tudo o que há mais de 20 anos se
vem sabendo sobre a abordagem silábica da criança na construção da sua escrita e apresentam-se-lhe as vogais para iniciar a aprendizagem. Tenta-se, então,
formar palavras só com vogais fazendo uma ginástica extraordinária para conseguir construir frases só com estas letras “Eu ia. E eu.”. O que significará esta frase para uma criança? Ao longo das páginas seguintes dos manuais identificámos
frases igualmente sem sentido: encontramos frases agramaticais e que nem são
enunciados (Benveniste, 1966) visto não comunicarem nada, como por exemplo:
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“A Pepa e a papa.” Ou gramaticais mas sem sentido, como “É a Téte e o apito”
ou ainda completamente destrutivas da função poética (Jakobson, 1963) da linguagem que a criança deveria estar a desenvolver como por exemplo: “Ó Lua! O
Lito pula e a Leta lê”.

É de tal maneira sem sentido que não resistimos a transcrever o que Bruno Bettelheim e Karen Zelan (1983) afirmam “[...] os manuais de leitura contêm um montão de palavras sem sentido e repetidas que pretendem à força tornar-se uma
história. Dão-se às professoras para que elas ensinem a ler as crianças. Eles não
lhes agradam, mas elas são obrigadas a servir-se deles. Um bom número dentro
das professoras afirma que eles contêm histórias sem importância. Estes livros
não servem mais do que para ensinar as técnicas da leitura: a identificação dos
fonemas, a descodificação, etc... Como eles foram adaptados por especialistas, e
aprovados por outros especialistas, as professoras não vêem nenhum inconveniente em ensinar as técnicas com os textos que elas julgam elas mesmas inadequados, senão prejudiciais. As crianças rendem-se perante esta atitude e concluem que ou as professoras fazem de conta que se interessam pelas histórias, ou
então que acreditam que elas são tão estúpidas que gostam daquelas histórias
(Bettelheim & Zelan 1983: 26)”.

Acentuando a gravidade, acabámos por verificar, no trabalho que desenvolvíamos com as professoras, que este tipo de manuais bloqueava efectivamente algum trabalho de inovação em que se quisessem lançar. Na ausência de outros
quadros de referência “ – Quem nos diz a verdade?” o manual funciona como o
guia, acabando, efectivamente por impedir – pelo menos numa primeira fase –
qualquer estratégia de mudança.

Por que são os manuais referidos de tão má qualidade? Não haverá quem faça
manuais de acordo com o conhecimento produzido no campo das Ciências da
Educação, da Psicogénese da leitura e da escrita? A nossa pesquisa sobre esta
questão conduziu-nos à mesma reflexão de Costa A. (s.d.) no sentido das editoras produzirem o que os professores compram. Não lhes interessará produzir
manuais que os professores não escolham. Os autores são, muitas vezes, professores que conhecem o meio, o que é escolhido, o que se vende. Acabou-se
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criando um círculo vicioso. As editoras produzem o que os professores escolhem,
os professores não inovam porque estão sujeitos aos manuais produzidos pelas
editoras. Das reflexões produzidas resultam hipóteses de investigação que conduziriam à necessidade de conhecer a efectiva função das editoras nas práticas
educativas e, dado o poder que daí lhes advém, estudar ainda o seu papel enquanto lobi junto das instâncias governativas.

2.2.3. Estratégias de leitura

Só se sabe o que se aprende na aula!
A iniciação à leitura – se assim se pode chamar! – teve como primeira parte o
preenchimento do manual de grafismos à venda no mercado187. Note-se que este
manual não é previsto pelo Ministério da Educação embora as Escolas o mandem comprar. O Ministério prevê apenas a compra de 3 manuais para o 1º Ciclo:
Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio. A lista afixada nas escolas
apenas inclui estes três manuais. No entanto, o livreiro local sabe que os professores os pedem e toda a gente acaba por comprar. Alguns pais que compraram
noutras livrarias receberam em casa queixas dos seus filhos por não terem os
livros todos e pressão para a sua compra por que “senão não podiam trabalhar”.
Os pais que já interiorizaram a importância da concordância com a Escola,
“aprendem” logo no 1º ano de escolaridade dos seus filhos quem deve ser o livreiro a quem devem comprar o material escolar para passarem a responder às
expectativas dos professores188.

Note-se ainda que esta actividade não está prevista nos programas em vigor
consistindo apenas numa pressão dos livreiros. Muitas crianças – que tiveram
Pré-escolar – consideram estas actividades como fastidiosas porque repetitivas e
aspiram rapidamente a responder às expectativa de aprender a ler, razão pela
qual, no seu entendimento, estão na Escola.

187

Referimo-nos à maioria das escolas que estudámos constituintes de cerca de 2/3 dos alunos da coorte.
Sabemos que esta prática se desenvolve em todo o país havendo hoje pais, que para o 1º ano têm que
comprar 7 ou 8 livros! No Concelho onde fizemos este estudo já pedem 5 em quase todas as escolas.
188
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Seguidamente, iniciam as letras pelas vogais, fazendo os professores um esforço
por inventar novas palavras só com vogais cuja regularidade significativa é diminuta na língua portuguesa. Seguidamente iniciam as consoantes p e seguidamente t.189 Procurando ir para além do manual – mas continuando na mesma
perspectiva – entregam aos alunos uma folha com mais palavras, todas destes
casos. É interessante que recusem ou ignorem palavras trazidas pelos alunos,
mais de acordo com os seus quotidianos – dos desenhos animados, por exemplo
– tais como Popei ou, seguidamente, Pateta. Questionando a razão desta recusa
a resposta foi “não é costume”, “ninguém costuma fazer.” As próprias crianças
aprendem rapidamente a rejeitar este tipo de sugestões fazendo uma clara demarcação entre o que é bom para a escola e o que é da sua vida doméstica, que
obviamente, inclui a televisão.

Registámos ainda que os alunos são obrigados a seguir a sequência de letras
imposta pela professora. Se um aluno introduz uma letra que “ainda não deu” é
reprimido e tem a palavra riscada. O argumento é que “não podem escrever porque ainda não sabem”! Trata-se, por vezes, de letras do próprio nome que o aluno conhece desde a Pré-primária ou que já aprendeu na própria sala de aula.
Tivemos ainda oportunidade de registar esta prática em vários pontos do país.
Depois da vivência desta situação questionamos com que noção ficará a criança
do que é aprender, do que significa saber? Remeterá estas actividades para as
práticas escolares? Pensará, de certo, que saber é aquilo que se aprende na Escola e que o que aprendeu por si só, ou exteriormente, não é aprendizagem. Tivemos ocasião de verificar, noutras conversas, que para o próprio professor é
esta a noção de aprendizagem. Não admitem as descobertas que a criança faz,
sozinha. Dizem, perante palavras novas, que “o aluno não pode ler essa palavra
porque ainda não a aprendeu (na aula) ”. Considerámos que esta atitude pedagógica se apresenta como bloqueadora das actividades de descoberta do aluno e
é o inverso duma pedagogia construtivista. Vem contrariar todo o trabalho de
descoberta que, inserido no seu projecto pessoal de leitor, a criança iniciou antes
de entrar para a escola, ou pelo menos, deveria estar a iniciar nesse momento do

189

Os 4 manuais estudados começam por estas consoantes. Ignoramos a razão dado que não deixa de ter
lógica o que acontece em alguns países que se começa por trabalhar palavras com fricativas, como por
exemplo o f .
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seu percurso escolar. Considerámos que, este modo dos professores entenderem a aprendizagem, constituiria um dos maiores obstáculos ao sucesso escolar
e à qualidade do ensino no 1º ciclo.

Ausência de globalização
Outro problema encontrado remete para ausência de práticas de globalização, da
leitura da palavra como um todo. A criança só pode ler as palavras que “já deu” e
não é feito qualquer trabalho para que a criança as leia globalmente. Um dia, estávamos na sala de aula de uma professora que, apesar de ainda estar a “dar” o
p, escrevera no quadro a palavra tem. A professora, ao pensar que estaríamos a
reparar nessa palavra, pára a conversa que estava a ter com outras pessoas para vir justificar que tivera que introduzir essa palavra para conseguir escrever
mais frases com significado. Sentimos que a professora introduzira a palavra às
crianças mas fazia-o em transgressão. A sua preocupação foi nitidamente a de
ter sido apanhada numa situação muito grave. Note-se que esta professora sabia
o que estava a fazer porque durante vários anos trabalhou em Angola com o método global, no entanto, a pressão corrente seria a de não introduzir outras palavras com fonemas que ainda não foram dados na aula. Ao questionarmos os professores sobre a razão por que assim procediam achavam que era assim mesmo.
Que se ainda não tinham dado, como haviam as crianças de ser capazes de ler
estas palavras? Aventaram ainda que de certo iriam “fazer confusões”. Questionámos então a professora que trabalhou com o método global que, ruboresceu,
disse que aos seus “alunos isso não tinha acontecido mas que cá era assim”.
Sentia-se fortemente a preocupação de conformidade com o grupo. Disse ainda
que, quando trabalhou em escolas com uma única turma, ainda tentou iniciar com
o método global mas que, por um lado não havia, no mercado, manuais que lhe
permitissem essas estratégias e, por outro, como mudaria de escola, temera que
os professores seguintes não estivessem de acordo com esse método. Notámos
que, embora haja liberdade de escolha de métodos, os contextos existentes quase que obrigam a que todos sigam o mesmo. Referimos a mobilidade profissional.
É no ano anterior que se seleccionam os manuais o que faz com que o novo professor tenha já imposto o manual e, deste modo, o método. Igualmente, o mercado livreiro não apresenta muita escolha. Entra-se então num círculo vicioso. Como o interesse dos livreiros é vender, terão que apresentar as obras que os pro290

fessores recomendam. Estes, ao encetarem uma mudança, sentem-se limitados
pelos manuais e consideram que as suas estratégias são impostas por estes. No
entanto, pensamos que a maior pressão virá do próprio grupo de professores que
“impõe” determinadas práticas fundamentadas em teorias. E se encontramos em
pontos diversos do país o mesmo discurso terá sido porque foi difundido. De onde teria partido? Como se difundiu? Não temos resposta a esta questão mas entendemos que, se subsiste, é porque é coerente com o mito da homogeneidade
que existe nas escolas. Se ensinamos a todas as crianças igualmente não se poderá permitir que algumas descubram palavras diferentes das outras. Os professores consideram mesmo grave se tal acontece. Existe uma certa apreensão com
o facto de haver umas crianças que sabem coisas diferentes das outras.

Um caso duma criança que tivemos oportunidade de seguir de perto, colocou-nos
algumas questões sobre os efeitos nocivos que a estratégia usada, nestas salas
de aula, pode ter sobre os alunos. Este menino, que saiu do Jardim-de-infância
com o nível 2 190 na prova de psicogénese: Conceptualizações sobre a linguagem
escrita, no fim do 1º ano lia, em casa, silabando todas as palavras, mesmo as
mais conhecidas. Questionado sobre a razão porque não lia certas palavras correntes duma só vez respondeu prontamente “Vê-se logo que não percebes nada
disto. Isso era como eu lia na Pré. Agora já aprendi a ler.” Para esta criança, ler
passava por dizer sílaba a sílaba, como aprendera nas escola. Esta criança só
com 12 anos se tornou um bom leitor e devido a uma enorme pressão da família.
Lia sempre muito lentamente e cansava-se a ler. A leitura, mesmo que de conteúdo agradável, tornava-se fastidiosa. Lia mexendo os lábios e, sabendo que era
questionado pela família, reprimiu o movimento dos lábios mas via-se ainda o
movimento na garganta. Foi ainda possível perceber a sua dificuldade perante as
legendas de filmes. Durante muito tempo – ainda com 10 anos – ria apenas perante informação de imagens e não quando a mensagem decorria da legenda.
Tivemos oportunidade de observar outras crianças do mesmo grupo que confessaram que “as palavras das legendas passavam muito depressa e não dava tempo de juntar as letras”.

190

No nível 7 foram classificadas as escritas silábicas com correspondência.
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Seguimos igualmente duas crianças que entraram no 1º ciclo já no nível 8 –
consideradas alfabetizadas – e verificámos que a situação era diferente. Rapidamente leram livros sem imagens e de mais de 100 páginas e não apresentavam a mesma dificuldade em relação a legendas. Uma destas crianças colocada a ler – informalmente – o mesmo livro com a criança acima referida, lia a
página toda enquanto a primeira se encontrava ainda no primeiro quarto da
página. Esta criança aprendeu inglês vendo televisão. Explicava que “lia as
legendas e ouvia o que eles diziam” perante as situações e foi aprendendo repetindo, por vezes, baixinho, o que ouvia dizer. Claro que uma criança que lê
lentamente e não apreende rapidamente a mensagem das legendas está impossibilitado de seguir o procedimento deste último. Diz ainda Bettelheim &
Karen (1983:19): “A diferença maior entre as crianças que aprendem a ler sozinhas em casa e as que o fazem na escola é que as primeiras lêem textos que
as fascinam, e as segundas aprendem a descodificar e a identificar as palavras
a partir de textos que menosprezam a sua inteligência.”

Se numa estratégia de aprendizagem da leitura deverá estar presente o vector
antecipação, verificamos que neste contexto não só não existe como é igualmente reprimido. Não só não se apresentam situações de leitura significativa que
permitam à criança criar hipóteses como, perante a tentativa de lerem as imagens
do livro, dizem à criança para ler o que lá está escrito e “não se deitarem a adivinhar”. Uma criança que tinha entendido o sentido dum texto que falava de cores,
ao ler “encarnado” num sítio do texto em que estava escrito “vermelho”, foi repreendida pela professora mostrando como “elas não sabiam ler e se deitavam a
adivinhar”.

Verificamos que, não existe uma estratégia de leitura, apenas se segue o método
analítico, com o trabalho das letras. Crianças com baixos níveis nas provas de
psicogénese, dificilmente poderão, neste contexto da sala de aula, recuperar as
dificuldades com que entram na escola: as actividades de leitura não são motivadoras. O estudo das letras desgarradas sem significado e em textos, melhor, frases, sem qualquer interesse, não podem motivar as crianças. Ou os professores
ou os pais descobrem outras estratégias, mais ou menos conscientemente, ou
estarão a votar estas crianças ao insucesso.
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A ausência de outro material escrito não lhes dá oportunidade de colmatar esta
fase. Igualmente a motivação não pode emergir neste contexto. Num terceira fase ser-lhe-á impossível desenvolver as conceptualizações que ajudam a familiarizar com o texto escrito. É proibido descobrir, não se pode antecipar.

No entanto, os resultados de final do 1º ciclo mostraram que aprenderam a ler
muito mais crianças do que se esperaria. Pensamos que algumas professoras se
encontram tão empenhadas na aprendizagem dos seus alunos que, apesar dos
interditos sociais que referimos, acabam por “fazer à sua maneira” e… resulta na
aprendizagem. Outros factores exteriores tais como tipo de escola ou o papel dos
pais e da comunidade deverão ainda ser tidos em consideração.

Escrita e Erros Ortográficos
Uma questão que não se liga directamente à estratégia de leitura tem a ver,
precisamente, com a aprendizagem da escrita e, por essa razão, não poderemos deixar de a tratar.

A maior preocupação dos professores parece ser a dos erros ortográficos. A razão expressa é a de que “não é bonito dar erros”.

A primeira vez que este problema surgiu foi na análise dos resultados das provas
de psicogénese da leitura e da escrita. Consideravam que os alunos davam erros
nas suas abordagens de descoberta. Percebemos então que se não consideravam a descoberta como um processo de aprendizagem e o que escreviam “estava mal” era porque tinham aprendido mal. Criticavam então as educadoras de
infância porque lhes estariam a ensinar mal.

Nesta linha, ainda, vem o problema da caligrafia. Diziam que as educadoras lhes
ensinavam a escrever com maiúsculas de imprensa e não era assim. O argumento de que não são as educadoras que ensinam mas que as crianças escrevem
desse modo porque é assim que vêem escrito no seu quotidiano social, não colhe
porque, mais uma vez, não reconhecem a aprendizagem autónoma. Nesta linha,
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a caligrafia é também uma preocupação e não se distingue entre a caligrafia e a
produção da escrita. Por isso, fazer cópias é “aprender a escrever”. A produção
livre do discurso não é admitida. Quando se pede alguma coisa mais livre remetese para trabalhos de casa. Por exemplo, no caso do jornal da escola, publica-se
então o que se considera o melhor artigo percebendo-se, por vezes, nitidamente
que o artigo – ou a frase – fora feita com forte apoio dos encarregados de educação.
A escrita restringe-se à resposta directa e, como dizem os docentes, “à resposta
completa”. O texto diz: “A menina foi passear ao jardim”. Pergunta “Onde foi passear a menina?”. A resposta “ao Jardim” está errada. Deve escrever-se “A menina foi passear ao Jardim”. A introdução desta prática causou alguma perplexidade nas crianças. Registámos alguns casos. Na piscina, uma criança pergunta à
mãe: “Vamos ao cinema antes ou depois de jantar?” a mãe responde “Depois” a
criança reage: “Oh! mãe, não é assim que se responde. Tens que dizer – vamos
ao cinema depois de jantar!”. Um outro caso registado numa família com uma
filha mais velha, aluna do 9º ano, que perante a pergunta “o que achaste desta
experiência?” a jovem respondeu “foi boa” e teve a resposta avaliada como errada. A mãe dizia-lhe “filha, não sabes que não é assim que se responde?” ao que
a pequenita atalhou: “claro que não, mana. Deverias ter respondido – achei que
esta experiência foi boa.”

Verificámos que esta prática contamina ainda a aprendizagem da Matemática.
Uma outra criança pede à mãe para fazer problemas de Matemática e a mãe remete-a para os problemas do caderno. O filho reage dizendo que esses não quer
“porque essa é Matemática de escrever e prefere a de números”. De facto a resposta a uma pergunta simples de Matemática, que as crianças fazem de cabeça
reveste-se de formalismos de escrita altamente fastidiosos. Assim, para responder ao problema “sabes que um livro custa 200$00. Quanto custam 4 destes livros?” a criança, no quadradinho pequeno e ainda com muitas dificuldades caligráficas, deve escrever “dad: 200$00 , 4”, seguidamente “Ind: 200$00 X 4 =
800$00”, depois, fará a “conta em pé” e seguidamente escreve a resposta: “R: Os
livros custam 800$00”. Sendo por vezes muito complicado para a criança saber
como é a resposta completa acabando por repetir o problema “R: 4 destes livros
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custam 800$00”. Parecem, aos olhos da criança, coisas sem qualquer tipo de
interesse, pensando que, deste modo, estão a aprender Matemática. Não haverá
aqui algo que esteja na origem do não gosto pela Matemática?

Percebemos ainda que quer em relação à caligrafia, quer à ortografia, algumas
professoras não tinham estratégia de correcção individualizada. Mandam fazer
cópias ou repetir as palavras erradas. Não existe o diagnóstico do erro da criança
e a correcção caso a caso. E se uma criança tem uma má caligrafia, o problema
centra-se na criança, queixando-se os professores da sua letra. Não se auto atribuem nenhuma função no domínio. “Então se as outras fazem bem... se esta não
faz...” a culpa é dela.

Percebemos que a preocupação se refere quase sempre à imagem exterior. O
que parece bem ou mal. A disciplina, a caligrafia e a ortografia, o caderno diário.

Maioritariamente as raparigas são beneficiadas perante estes objectivos - implícitos – de avaliação. Conseguem responder melhor às preocupações das professoras. Uma professora explicitou mesmo “Já viu estes caderninhos das meninas
tão bem arranjadinhos? Olhe para os dos rapazes. É meia bola e força!” Poderemos encontrar nestes valores, uma das causas do insucesso escolar dos rapazes, como acima referimos?

A pilotagem do nosso estudo centrou-se na leitura. Teria sido necessário ter seguido igualmente a produção da escrita. Hoje, no 10º ano, alguns dos melhores
alunos têm como pior disciplina o Português porque, efectivamente, não sabem
escrever. Muitos deles, conseguem produzir texto escrito porque, ao contrário do
que sucedia nas gerações precedentes, escrevem nos telemóveis e na Internet,
nos chat’s. Apesar de ser com uma escrita muito própria, existe produção da escrita, capacidade de passar de uma ideia global para o plano dos conceitos infra linguísticos e daí para o dos valores semânticos e gramaticais para chegar, enfim,
aos morfológicos.(Galichet, 1971). No entanto, falta-lhes toda a capacidade de
redacção, passando, nomeadamente pela própria pontuação, não sendo capazes
de separar frases. Competências a que a escrita juvenil não obriga. De facto, ho-
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je temos consciência que começou logo no 1º ciclo a inexistência de trabalho de
escrita.

Também aqui poderemos apontar como causa o mito da homogeneidade . A escrita só se aprende se for autónoma e houver trabalho sobre o próprio texto. Deixar a criança escrever livremente estaríamos perante uma pedagogia diferenciada o que não é admitido na ideologia que referimos. O texto livre que o programa
aconselha praticamente não existe. Continua ainda a desenvolver-se bastante o
texto com modelo residindo nesta prática o “ensinar a escrever”: ensina-se ainda
como fazer uma composição sobre a “Primavera” ou o “Natal” ensinando-se o
que o texto deve conter.

Ainda nesta linha, encontramos sentido na ausência de práticas livres de expressão plástica. Faz-se o desenho de ilustração do texto e mesmo assim com regras
que a professora ensina. Num desenho em que a criança queria introduzir alguma perspectiva – uma criança sentada à beira dum rio com uma mesa de piquenique – a professora disse-lhe que estava mal porque lhe faltara “fazer o chão”. A
criança fez um risco debaixo da mesa e já ficou bem.

Nas salas de aulas parece que não é legítimo que nada saia da criança, nem desenho, nem texto. A pouco e pouco, esta ideologia vai sendo modificada por práticas mas debate-se ainda com bastantes resistências no meio.

2.2.4. Trabalhos de casa

Todos os dias as crianças levavam trabalhos para fazer em casa. Dependia do
professor a quantidade e o tipo de trabalhos. Apesar da programação conjunta é
neste tipo de actividades que o professor consegue ter alguma liberdade de funcionamento.
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Os trabalhos de casa vão desde a cópia repetida de letras e palavras 191 que deram nas aulas, até ao inventar de frases e textos, mas dentro do estabelecido nas
aulas. A partir de certa altura, as crianças passaram a ter de fazer em casa, ditados. A presença duma outra pessoa é não só fundamental, como prevista na realização dos trabalhos de casa. Parte-se mesmo do princípio que são os pais, como verificámos em situações várias.

Tivemos ocasião de verificar que quando os pais não têm possibilidade de acompanhar os filhos recorrem, por vezes a explicadores, o que, em alguns sítios é
chamado de “mestrinha”. As razões por que os pais recorrem a este recurso tem
a ver com factores vários desde a impossibilidade de estar presente à hora a que
a escola acaba até ao “não saber acompanhar”. Nesta situação encontrámos dois
tipos de casos: o da mulher trabalhadora rural, muito pouco alfabetizada que,
com muito sacrifício, paga à explicadora para ajudar os filhos – não entendendo
porque razão ainda lhos reprovam! – e o das famílias – muitas vezes com mais
que um filho – que garantem assim que as crianças são ensinadas de acordo
com a vontade das professoras: “Elas sabem melhor como as professoras gostam”.

Estes pais, que já perceberam a importância e o funcionamento da escola ou
porque se promoveram socialmente através da escolaridade (encontrámos 3 casos) ou porque têm filhos mais velhos e “já sabem como é” (2 casos) acham mais
seguro entregar a outros – neste caso a “mestrinha” é uma professora reformada
– que sabem melhor desempenhar este papel.

Encontrámos ainda o caso de uma comunidade em que a explicadora quase que
obriga os pais a mandarem-lhe os seus filhos, tratando-se duma zona rural com
bastantes casos de pobreza. Sabe-se que a escola desta comunidade tem um
corpo docente muito instável, mudando anualmente, por vezes, todos os professores. A explicadora garante assim a continuidade educativa das crianças. Também não gosta que alguém entre no seu terreno. Quando iniciámos as activida-
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Referimos aqui uma actividade que se repetiu pelo menos por todo um ano escolar a que as professoras
chamavam “partir palavras”. Dava-se uma palavra e a criança deveria dividi-la em sílabas para depois as
juntar outra vez. Eram listas diárias de “palavras para partir”.
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des de Tempos Livres com as crianças desta zona houve imensos problemas
porque se alterava o que estava instituído – horários, risco de saída da explicação, etc.. A professora intercedeu a favor das actividades que organizámos o
que permitiu actuar no ano presente mas no ano seguinte foi já muito difícil dar
continuidade aos trabalhos de animação socioeducativa.

A relação dos pais com os trabalhos de casa é algo de bastante ambíguo. Se, por
um lado se queixam permanentemente dos trabalhos de casa, ou porque lhes tira
tempo, ou porque preferiam fazer outras coisas com os filhos ou pura e simplesmente porque, por vezes, são muitos e têm de assistir, ao tédio dos filhos, por
outro, são os próprios pais que exigem a passagem de trabalhos de casa, entendendo que assim controlam melhor as competências dos filhos. Funcionam como
se existisse uma desconfiança face à escola e, deste modo, conseguirão exercer
o seu controle. Uma mãe que se queixava da quantidade de trabalhos de casa,
questionada sobre se achava que se devesse propor o seu fim respondeu claramente “Isso também não. Então ficávamos sem saber o que eles por lá andam a
fazer!” .

Restam-nos os pais que, sendo de meios populares, não letrados, confiam à escola a educação dos seus filhos, não sabendo apoiá-los nos trabalhos de casa
nem podendo pagar a explicadores ou não tendo consciência dessa importância.
Estes, e aqueles que vivem esta situação em famílias de multiproblemas, deixam
os filhos sem o apoio que a escola espera e requisita. Os professores queixam-se
deles. Dizem que não apoiam os filhos ou que o fazem mal feito. Retivemos um
exemplo do que as professoras consideram uma má prática: “Fazem-lhes escrever palavras com letras que ainda não demos!” E confessam isto com uma evidência cheia de normalidade. Uma vez ripostámos que a tarefa era efectivamente
bem difícil e que até nós tínhamos dificuldade de a executar. Esta observação foi
tida como uma piada, não acreditando minimamente no que afirmávamos. Acham
que os pais “não ensinam bem” porque não se interessam e, por isso, são objecto de crítica. Esta situação serve ainda para justificar o insucesso dos alunos,
culpabilizando os pais. A criança, nesta situação, vê-se assim duplamente penalizada. Não só porque não percebe o que se passa na escola como ainda a professora as critica por não terem pais à altura. Conhecemos uma situação verda298

deiramente dramática dum pai, pouco escolarizado que procurava ajudar um filho. A professora disse na aula: “Pedro, tu precisas de alguém que te ajude”. O
menino respondeu “O meu pai até me vem ajudar mas como ele não sabe, quer
que eu faça logo bem e, como não consigo, dá-me porrada!”. Pareceu-nos estar
perante o desespero de um pai que queria mesmo ajudar o filho e não sabia fazêlo.

Observando alguns pais no apoio aos trabalhos de casa, identificámos ainda uma
terceira penalização. De facto, parecem-nos serem os pais quem traz significado
às palavras sem sentido apresentadas na Escola e, deste modo, permitem às
crianças a aprendizagem da leitura. São elas que, lendo, vão dizendo graças aos
filhos a propósito das palavras e, oralmente, as integram em contextos significativos. Será esta a relação pedagógica que permite a estas crianças a aprendizagem da leitura e que, para além da escola, cria interesse nas crianças. Assistimos
a uma sessão dum pai que regularmente ajudava o seu filho. Tinha uma profissão técnica, longe das práticas escolares e falava ao filho de coisas complicadas
dos domínios tecnológico e ambiental. E a partir daí escrevia frases sobre as cores. A mãe chegou e criticou-o dizendo que aquilo era complicado e que, o que e
a professora queria eram frases simples tipo “A mala da mãe é preta”. O filho reagiu vivamente dizendo que “aquela frase não dizia nada, que isso bastava olhar
para a mãe e via-se logo”. Questionado se não eram estas frases que fazia na
escola respondeu que “Por isso mesmo, em casa tinham de ser frases diferentes”. Com significado, dizemos nós.

Perguntamos quem ensinará efectivamente a ler às crianças que se tornam leitoras e sabendo que segundo o Estudo Nacional de Literacia (Benavente,1996)
realizado em 1995 quase metade (43,7% nos níveis 0 e 1 de literacia) da população portuguesa não lê, esta situação vai impedindo muitas crianças de aprenderem, excluindo os excluídos, o que Emília Ferreiro chama Os Filhos do Analfabetismo. Consideramos ser esta uma forte componente na causalidade do insucesso escolar.

Verificámos que esta dificuldade de leitura impede pais de participarem na vida
escolar. Alguns não entendem o que dizem os papéis escritos que vão para casa,
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outros, funcionam por indicações prováveis. Estava em formação uma Associação de Pais que enviou para todos uma convocatória convidando, os pais com
mais disponibilidade a participarem na comissão de constituição. Uma família
com ar muito humilde esperava junto à porta, perguntando se a professora ainda
não tinha chegado. Vinham enganados. Confessaram depois que não sabiam ler
muito bem, tendo apenas compreendido que se tratava de algo que se referia aos
pais. Tinham então vindo de longe e com muitas dificuldades para não faltarem à
chamada, que pensavam ser da professora.

É também através dos trabalhos de casa que os professores pedem trabalhos
mais criativos. Melhor dizendo, todos os trabalhos diferenciados, individualizados.
E como as crianças estão habituadas à ajuda dos pais acabam, muitas vezes,
por redigir textos inventados e ditados pelos pais. O Jornal Escolar é bem o
exemplo destes textos onde se vê, claramente, que alguns foram escritos por
adultos. Tivemos oportunidade de questionar alguns pais sobre o modo como
procederam e confirmam que se trata de ditados feitos pelo próprio. Não têm, no
entanto, a ideia de fraude. Pensam que agiram como a professora quer. Por um
lado, “eles ainda não sabem escrever acerca destas coisas – o rali, por exemplo
– porque a professora ainda não ensinou” e, por outro, “a professora costuma
pedir que façamos ditados”. As crianças ficam orgulhosas com os textos publicados com os seus nomes. Verificámos, no entanto, que algumas crianças, nunca
tiveram oportunidade de sentir este orgulho.

Mais uma vez confirmamos que o trabalho criativo, individual, diferenciado não
tem lugar na sala de aula. Este trabalho tem que ser remetido para o espaço de
diferenciação – o lar – fazendo assim o único compromisso com este tipo de trabalhos.

2.2.5 Currículo e projectos

Cabe aqui debater o papel dos projectos na sua relação com as práticas significativas. Assim, entre os professores, os projectos funcionam paralelamente às acti-
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vidades de sala de aula consideradas da matéria, isto é o seguimento dos manuais escolares. O projecto não é entendido como algo que facilitaria a aprendizagem mas sim, no caso dos professores mais responsáveis, como “uma perda de
tempo”. As visitas de estudo e outras actividades promovidas pela escola de relação com o exterior não são preparadas nem acompanhadas no sentido da
aprendizagem. São entendidas como um presente que se dá aos alunos. Por essa razão, existem alunos, com comportamentos menos apreciados pelos professores, que são castigados e não participam nestas actividades.

Referimos já o exemplo da professora que fez a visita a Lisboa usando todos os
meios de transporte. Se alguma vez esta actividade foi utilizada na aula terá sido
apenas como referência de passagem e não como trabalho pedagógico estruturado. No entanto, esta não interacção de actividade não teve só apenas a ver
com o facto desta professora ter feito diferente das outras, mas também porque
este tipo de exploração pedagógica não está instituída nas práticas.

A primeira vez que nos deparámos com este problema foi aquando da preparação do cortejo de Carnaval. Os pais da escola maior receberam um papel, através dos filhos, dizendo que deveriam “enviar 800$00 para o tecido” e, posteriormente, “fazer um fato de pajem de corte segundo o esquema em anexo”. Este
esquema, era retirado duma revista italiana, e parecia demasiado complicado.
Duas mães, ligadas ao ensino, foram falar com uma das professoras referindo a
estranheza daquele projecto. Os seus filhos não sabiam nada acerca do assunto
– nem sabiam o que era um pajem da corte –, não estavam nada interessados
naquele fato, não iriam participar em nada na sua confecção, o que lhes faria parecer que nada haveria de pedagógico nesta actividade. Referiram ainda que,
decerto, a maior parte das mães não saberia executar aquela tarefa, dando os
seus exemplos pessoais. Dias depois, os filhos entregam em casa um novo papel
dizendo para “os pais mandarem apenas o dinheiro pois os fatos seriam feitos na
escola dado que os pais não os saberiam fazer”. Além das mães não terem ficado muito satisfeitas com este recado, verificaram que os argumentos pedagógicos não foram sequer registados. Poderíamos ser levados a pensar que os fatos
seriam então confeccionados na escola, com os alunos. De facto, assim não
aconteceu. Os fatos foram feitos por costureiras – utilizando o subsídio que a
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Câmara Municipal atribui às escolas – servindo as crianças apenas para os exibir,
durante cerca de duas horas, integrados no cortejo da vila. Seguindo mais uma
vez o mito da homogeneidade, todas deveriam ir vestidas igualmente. Algumas
escolas, poucas, – sobretudo Jardins-de-infância – fazem eles próprios os seus
fatos, por vezes com o apoio das famílias, acabando por se enquadrar num tema
e indo todas as crianças vestidas de forma diferente. Verificámos que são educadoras e professoras que estão neste Concelho de passagem e procuram ter uma
pedagogia mais ligada à comunidade. Estas são consideradas como “trapalhonas” pelas outras docentes e muitos pais comentam também que “todos iguais,
com fatinhos feitos como deve ser, parecem muito melhor”. Existe mesmo uma
certa competição entre as professoras. Dizem que “as nossas vão mais bonitas”.
Não negamos, no entanto, que, se para muitas crianças – sobretudo classes médias – este cortejo “é um frete” e obrigam as famílias a fazer, à parte, os fatos de
que gostam, para as mais carenciadas funciona como oportunidade para “ levar
um fatinho bonito”. Mas é tudo o que as crianças retiram deste grande trabalho e
despesa que têm a escola e os docentes.
As visitas de estudo são, igualmente entendidas como “o passeio”. Raros professores fazem outras actividades de acordo com os programas. Ressalve-se uma
professora que, uma vez fez uma visita com o apoio de um pai, a um campo de
arroz, quando trabalhavam este assunto do programa. No entanto, em relação à
leitura e à escrita não há qualquer actividade relacionada com as visitas, que
possa dar significado às propostas dos manuais. Mais uma vez os manuais e a
pressão da instituição vêm dificultar a inovação.

2.2.6 A Avaliação escolar

Avaliação e implicação na aprendizagem
Como se avalia no 1º ciclo do Ensino Básico? Não havendo normas impostas,
cada professor avalia de acordo com os seus objectivos implícitos, com parâmetros de avaliação muito próprios onde os valores acima descritos estão fortemen-
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te presentes. Verificámos, tal como Ana Benavente (1999) que os critérios variam
de escola para escola e até de sala para sala no interior da mesma escola.

Embora diferindo de professor para professor, nas rotinas quotidianas, a avaliação pela negativa é a prática corrente. Marcam-se os erros e ralha-se à criança
pelos erros que cometeu. Não existe a valorização dos grandes nem dos pequenos sucessos. Dizem “se os gabamos deitam-se à sombra da bananeira192”. Os
alunos, reagindo às expectativas das professoras, não são estimulados para
avançar. Ao aprofundar esta questão, conhecemos um caso, na comunidade, em
que a professora da irmã mais velha193 desenvolvia a prática referida limitando-se
a colocar Visto nos trabalhos apresentados. A professora da irmã mais nova, valorizava positivamente os trabalhos dos alunos, fazendo-lhes elogios escritos. Os
pais destas alunas “acreditaram” então que a segunda filha seria muito melhor
que a primeira e passaram apresentá-la como tal. “Sim, a Isabel é boa, mas a
Joana é excepcional. Basta ver os seus cadernos, cheios de elogios da professora...” A primeira tornou-se uma criança triste e dificilmente motivada enquanto se
assistiram aos progressos da segunda. Nada, à partida, distinguira estas crianças
no seu percurso anterior.

No fim do 1º período do 1º ano, ao verificarmos que alguns alunos já estavam a
ser colocados de lado com a marca de insucesso, pedimos para enviarem para
as actividades de Tempos Livres que iríamos oferecer, as crianças que “se apresentassem com dificuldades e que corressem riscos de insucesso”. A este pedido, responderam-nos com as crianças que se encontravam a ser seguidas pelo
Ensino Especial, algumas com situações familiares complicadas, e nomeadamente com uma criança de origem africana, negra, que não apresentava qualquer
dificuldade ou problema de aprendizagem. A professora justificou dizendo que
“estas crianças são sempre consideradas de risco e costumam ter muitos problemas na escola.”. Algumas crianças, com situações familiares difíceis, não
apresentavam qualquer tipo de problemas. Ouvimos também a justificação de
“como os pais estão divorciados e ele anda com outra...” Percebemos que os

192

Verificámos este termos ao nível do seguimento da escolaridade tendo forte influência na atribuição de
notas nos 2º e 3º ciclo.
193
Professora do grupo com que trabalhamos, 4 anos atrás.
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conceitos utilizados não faziam parte dos seus processos de aprendizagem e,
muitas outras componentes estariam incluídas na avaliação.

No momento de passagem das provas de psicogénese verificámos também que
quase todos os professores procuravam ajudar os alunos justificando-os nos casos em que consideraram haver erros. Repare-se que estes alunos estavam com
eles há menos de um mês e que nada justificaria a sua intervenção. O medo de
existir algo de errado na sua sala de aula, foi a justificação que encontrámos. Pareceu-nos que não sentiam a correlação entre o seu esforço de ensino e os resultados encontrados existindo, sobretudo, um sentimento de culpabilidade. Falávamos com uma professora acerca dum aluno que lia muito bem. O aluno referido acima, aquele que aprendera a ler sozinho e até acedera ao inglês pela televisão. A professora disse orgulhosa: “Ah! O meu Manelito é uma maravilha. Se todos fossem como ele!” Dissemos-lhe “Mas desse não se tem que orgulhar porque
já sabia ler quando chegou às suas mãos. Orgulhe-se é da Rosalinda e do David
que não sabiam nada e estão quase a ler”. “Não, desses não me fale que são
uma desgraça...”. Não parece haver, para o próprio, um sentimento de correlação
directa entre a actividade do professor e as aprendizagens dos alunos.

Os critérios de avaliação continuam igualmente a depender de cada professor.
No segundo ano de actividades, houve professoras que decidiram “reter” alguns
alunos e nada foi possível fazer para as demover a retardar essa decisão dando
mais hipóteses às crianças. A ideia de que um bom professor é aquele que reprova, que assim demonstra que é exigente, está ainda fortemente interiorizada.
Uma das professoras que efectivamente mais exige aos considerados bons alunos exprimiu o seu espanto por estarmos a querer “passar” todos os alunos. Era
evidente para ela que a escola tinha que reprovar alguns, não se poderiam passar todos porque “haveria sempre alguns que não aprenderiam, que não seriam
capazes”.

Verificámos que, pelo menos dois alunos, que ficaram logo retidos, tinham, na
prova de leitura do final do 2º ano, níveis superiores a outros que passaram, nou-
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tra professora: um aluno tem 21 pontos194 na prova de leitura e outro tem 21,5.
Revelando estes alunos terem atingido os níveis de leitura necessários para passar de ano por que ficaram retidos? Verificámos que ambos os casos transportavam fortes problemas sociais e questionámo-nos se não terão sido estes factores
que estiveram presentes mais do que a avaliação das competências.

Esta questão parece tanto mais grave quanto a retenção não significa ter ainda
algumas hipóteses de recuperar tal como previa a legislação que determina que
os alunos nestas condições devem ficar integrados no mesmo grupo de colegas.
No entanto, algo vai marcar logo a impossibilidade de recuperação. Os alunos
retidos devem continuar com os manuais do 2º ano, não devendo ter acesso aos
do 3º ano como os colegas que estão na mesma sala. Funcionam como duas
classes distintas na sala de aula, marginalizando-se, na maior parte das vezes,
estes alunos. Dizem então que “a culpa é do Ministério porque não os deixa mudar para a turma do 2º ano onde seguiriam melhor, com os outros. Assim, para
dar atenção aos do 3º ano, não podemos fazer nada por estes”. Este sentimento
é quase unânime nas escolas em que as turmas não têm à partida vários níveis
de escolaridade – escolas grandes – e se esperaria, portanto, que as turmas fosse “homogéneas”.

No entanto, os resultados do estudo da coorte que seguimos permitem-nos
verificar que, no caso destas escolas – ao contrário do que esperaríamos (Reis,
& Salgado, 1992) – a retenção compensou em 64% dos casos que tiveram pelo
menos uma retenção no 1º ciclo, uma vez que continuaram os ciclos seguintes,
até à data, sem retenções. Mais. Verificámos ainda que estão incluídos neste
grupo todos os alunos que tiveram mais do que uma retenção – dois destes
alunos reprovaram um ano no 2º ano e dois anos no 4º ano, tendo feito o 2º
ciclo sem qualquer retenção. Poderemos igualmente continuar a questionar, se
a retenção se teria justificado, uma vez que a avaliação de competências de
leitura, em alguns casos, não terá sido o factor que conduziu à retenção. Outras situações deixam precisamente antever outros parâmetros de avaliação.
Poderemos então voltar à velha questão do currículo oculto? Não estaremos

194

Num total de 23!
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perante o mecanismo que transforma as desigualdades sociais195 em desigualdades escolares?

Da cultura de classe escolar à instituição das fases
De facto, a cultura de fase parece nunca ter existido entre os professores. Por um
lado o sistema de colocações anual não teve em conta a medida pedagógica do
mesmo professor acompanhar as crianças durante os dois anos de escolaridade.
Igualmente, a existência de manuais por ano de escolaridade conduzia à existência das antigas “Classes”. Apenas o nome mudava para “ano de escolaridade”.
Foi, aliás, uma reivindicação dos professores conseguida no ano em que Roberto
Carneiro foi Secretário de Estado da Educação. Os professores queixavam-se do
sistema de fase e os programas,196 então elaborados, legalizaram a instituição
que nunca deixou de existir fazendo programas por classe. No entanto, algumas
medidas continuaram intocadas, o que perverteu ainda mais o sistema. Referimonos àquilo a que os professores chamam de “não se poder reprovar no final do 1º
ano”, que ainda hoje persiste. Pedagogicamente, aquilo que parecia ser uma medida positiva tornou-se no seu contrário. Assim o sistema de fase, instituído após
a instauração do regime democrático, procurava a igualdade de oportunidades.
Considerava que as crianças chegavam à escola em situação diferente, quer
acerca da sua relação com a escrita, quer ainda face às vivências de contextos
institucionalizados como é o caso da instituição escolar. Sabia-se que poucas
crianças tinham frequentado a educação Pré-escolar e que a adaptação à escola
era diferente de criança para criança. Muitas delas faltavam muito nos primeiros
meses ou permaneciam na escola perdidas num universo cujas regras desconheciam. Quando se conseguiam adaptar – por vezes, só na Primavera – já o
ano ia adiantado e acabavam por reprovar no 1º ano, ingloriamente. Se o período
de tempo de avaliação fosse prolongado para dois anos permitir-se-ia à criança
recuperar tudo o que ficara para trás, evitando-se-lhe o traumatismo da reprovação. Esta lógica, sociologicamente correcta, sofreu por não se terem tomado medidas adequadas, nomeadamente as referidas de ordem administrativa. Se o pro-

195
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Sejam elas económicas ou de instabilidade familiar.
Conhecidos pelos programas “verdes”.
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fessor mudava, seria difícil, no ano seguinte, apanhar cada criança na situação
em que se encontrava para avançar a partir daí.

De facto, sem alterar o sistema de classes e com a existência de manuais por
ano, encontramos duas situações: ou o professor deixava a criança continuar
com o mesmo manual, o que lhe tirava a hipótese de seguir o ritmo das outras –
caso que ainda hoje acontece em que a criança é retida mas fica na mesma turma mas com o manual do ano anterior – ou podia comprar o outro manual e ninguém se importava sobre qual era o seu nível de competências. Se estava a frequentar o 2º ano, então, considerava-se o 1º como adquirido. Assim, muitas crianças que não conseguiram fazer a iniciação à leitura nos primeiros meses de
aprendizagem do primeiro ano em que frequentaram a escola, viam-se agora impossibilitadas de continuar a aprender uma vez que lhes faltara a parte inicial.
Uma criança dizia-nos que tudo o que desejava “era voltar à primeira classe para
poder aprender aquilo que deram no princípio quando faltava muito para ir para a
praia brincar” (Salgado, 1991). Esta situação fazia com que as taxas de insucesso se acumulassem no fim do 2º ano de escolaridade e o insucesso rondasse os
42% aquando do lançamento do programa PIPSE197 .

É esta história confusa que ainda hoje se vive nas salas de aula das professoras
com que trabalhámos e, ao mesmo tempo, as desresponsabiliza. Dizem que “a
culpa é do Ministério que nos obriga a andar com alunos com níveis diferentes.
Eu não posso deixar de dar o programa à maioria por causa de dois ou três que
estavam muito melhor na sala da professora que tem o nível inferior”. 198 A nossa
reflexão não nos permitiu perceber as vantagens vistas neste sistema enquanto
os professores não souberem gerir um currículo de pedagogia diferenciada. Parece-nos que o debate ideológico será mais forte do que a objectividade pedagógica e a procura de soluções que implique os professores na resolução deste
problema.

197

Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo (PIPSE), criado por resolução do Conselho de Ministros em 10 de Dezembro de 1987 tinha como finalidade a redução do insucesso escolar.
198
Referência ao despacho nº 162/ME/91 e ao nº 98-A/ME/92
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3. A escola como organização

Nos primeiros debates sobre a educação e o modo de ensinar nos Lobrot
(1975), percebe que a relação entre o aluno e o professor – a unidade pedagógica de base – ultrapassa o nível da relação interpessoal, para considerar que
outros níveis, no interior do estabelecimento escolar, podem determinar a relação professor-aluno e mesmo a forma como se ensina e aprende na própria
escola. Estas relações são ainda marcadas pelo nível da organização, e da estrutura administrativa montada que, em última instância, detém o poder e o reparte com a autoridade do Estado. O modelo de inteligibilidade das organizações criado por Ardoino (1966)199, esteve sempre presente nos quadros teóricos com que recolhíamos, analisávamos e encontrávamos significado na observação de práticas e de discursos. Como temos vindo a analisar, percorremos
já os níveis pessoais – atitudes e pedagogia –, das inter-relações nos bloqueios
e nos apoios e, de certo modo, dos grupos no interior das escolas. Propomonos agora abordar o nível da organização e das instituições – sobretudo externas porque as internas fomos abordando quando analisámos a sala de aulas.

Nesta megacategoria analisaremos três categorias: a categoria referente à importância do clima organizacional expresso na Dimensão das escolas pelas diferenças que encontrámos entre as subcategorias Escolas grandes e Escolas pequenas. Seguidamente, criámos uma categoria que analisa a relação da escola com
a instituição de tutela e encontrámos três categorias significativas: as práticas
burocráticas onde distinguimos as Burocracias e pedagogia burocrática. Na categoria Autonomia, ocupamo-nos da análise de acontecimentos em que esta se
desenvolveu ou encontrou entraves. Como maior dificuldade à autonomia criámos a subcategoria Instabilidade docente. Procurando pistas mais positivas,
criámos a categoria Relação com a mudança tendo encontrado dois pontos fortes
de debate a partir dos quais criámos as subcategorias: Territorialização e Formação de professores.

199

Permitimo-nos referir os cinco níveis de inteligibilidade das organizações propostos por Ardoino: o
nível das pessoas, o das inter-relações, o dos grupos, o da organização e o das instituições.
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3.1 A dimensão das escolas
As subcategorias Escolas Grandes e Escolas Pequenas não surgem por uma
questão de dimensão mas, como veremos, pelas características organizacionais
que a sua dimensão implica.
3.1.1 Escolas Grandes…

Tal como referimos, as práticas relatadas decorrem sobretudo na escola de maior
dimensão que comporta cerca de um terço dos alunos da coorte em estudo e, é
considerada pelas outras, como o modelo. De facto, a escola da vila é a mais
procurada devido à imagem que lhe foi criada. É nesta escola que estão os cônjuges dos notáveis da vila. Professoras, mulheres dos presidentes e outros responsáveis das várias instituições locais. Algumas professoras escolhem mesmo
esta escola pelo estatuto que apresentam. O debate é habitual na altura dos concursos. Umas professoras escolhem a escola por essa razão, outras, rejeitam-no
porque “é muito difícil trabalhar naquele ambiente”, reagindo não só à dinâmica
de “comentar a vida alheia”, como à própria pressão exercida sobre a sala de aula que temos vindo a observar. Estas professoras dizem: “prefiro estar na minha
escolinha e fazer o que me apetece do que estar sujeita às colegas”. 200 Tanto
quanto entendemos, a censura processa-se através dos ditos na sala de professores e nos cafés locais. Estas posições raramente eram sujeitas ao confronto
institucional nos Conselhos Escolares.

De facto, na altura deste estudo, os Conselhos Escolares tinham pouco significado, sendo a Directora da Escola quem tomava as decisões. A mesma lista de
problemas que a Directora levava para o Conselho Escolar constituía a Ordem de
Trabalhos, as decisões tomadas e a acta do Conselho Escolar. Por essa razão,
estas reuniões eram rápidas uma vez que só a Directora usava da palavra. As
200

Veremos melhor esta questão quando abordarmos as escolas pequenas.
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carteiras continuavam colocadas em fila ficando as professoras de costas umas
para os outras. A entrada da Associação de Pais virá alterar este estado de coisas.

Estranhamente, é neste tipo de escolas que sentimos o maior poder, o domínio
sobre os professores. No entanto, este poder não vem do Ministério da Educação
mas das regras – a maior parte implícitas – que os professores se impõem no seu
quotidiano. E é, igualmente, neste contexto que o mito da homogeneidade se faz
sentir.

Em termos dos resultados conseguidos e, tratando-se de um projecto de investigação-acção, consideramos que terá sido nesta escola que a pressão do projecto
para o sucesso se terá feito sentir mais fortemente. De facto, no final do 3º ano
de escolaridade passámos uma prova de literacia, construída pela equipe201, segundo o mesmo modelo que iríamos seguir na prova do 4º ano. Permitiu-nos perceber quais os alunos em risco e propor estratégias de apoio aos professores e
aos alunos. Alguns professores não aceitaram o nosso apoio e pareceram indiferentes às nossas informações. No entanto, os alunos conseguiram, no final do
ano lectivo, superar as dificuldades com que se encontravam, quer em termos de
avaliação escolar – passaram de ano –, quer nos resultados das provas de literacia. Os professores terão sentido que esta tarefa era da sua responsabilidade e
ter-se-ão empenhado no sucesso dos seus alunos.

Durante os anos que se seguiram, notámos sérias diferenças positivas na escola
mas muito permanece ainda por fazer.

201

Estes dados não foram analisados na componente quantitativa deste projecto porque, como fomos nós
que elaborámos a prova, não lhe poderíamos reconhecer validade científica, uma vez que não temos formação neste domínio específico. No entanto, esta prova serviu-nos de diagnóstico para a intervenção,
como veremos.
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3.1.2 …e Escolas Pequenas

As escolas de menor dimensão registaram dinâmicas a que chamaremos de maior liberdade. Estas escolas têm menor controlo social, quer da parte das autoridades administrativas, quer da parte dos restantes docentes, porque são poucos
e, em alguns casos, quase não estão ligados às comunidades devido à instabilidade do corpo docente. No entanto, o Director acaba por ter bastante poder e
determinar a vida duma escola. O tipo de liberdade face ao controlo social pode
revestir práticas e formas de actuação positivas ou negativas para os alunos.

No campo das práticas negativas, encontrámos escolas a que, na gíria, se chama
“de grande balda”. Uma professora interessada no discurso e com capacidade
para proceder a inovações, saía da escola durante tardes inteiras deixando os
alunos sozinhos com a funcionária. Tendo vindo a algumas reuniões, dava ideias
interessantes de práticas e acatava facilmente propostas vindas do grupo. No
entanto, actuava positivamente mas sem continuidade. Quando se propôs a afixação de frases produzidas pelos alunos para os motivar para a escrita, não ofereceu qualquer resistência, fundamentou o interesse desta proposta e praticou-a
durante algumas semanas. Depois, deixou cair esta prática. Igualmente em relação à leitura de histórias nas aulas. Durante algumas aulas, fê-lo correctamente.
Depois abandonou. As ausências às aulas eram, no entanto, abundantes. Os resultados dos alunos foram, obviamente, bastante baixos. Refira-se que tinha
consciência dos efeitos das suas práticas e, por essa razão, dificultava a nossa
avaliação e tentava confundir-nos os resultados. Digamos que a liberdade de escola pequena actuava aqui nos dois sentidos. Por um lado, permitia-lhe práticas
pedagógicas inovadoras, por outro, ocultava desleixo e falta de implicação profissional.

O sucesso de um aluno em risco

O único aluno do 1º ano duma escola de 7 alunos apresentava-se, à partida, com
um diagnóstico de risco. Era um aluno que tinha sérias dificuldades de linguagem
e, sobretudo, falava muito pouco. Era um aluno doente, com um problema cardíaco. Declarou como profissão do pai ser auxiliar de serrador de madeiras e a mãe
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doméstica o que significa, neste contexto, trabalhar nas tarefas do campo. A situação era agravada pelo facto de ser o único aluno no 1º ano de escolaridade e de
não haver, nesse ano, nenhum aluno no 2º ano. Nas provas de psicogénese de
leitura e escrita este aluno não respondeu, tendo sido classificado com um dos
poucos 1 na prova de conceptualizações sobre a linguagem escrita. Não se conseguira qualquer resposta e, mesmo na parte escrita, o aluno recusara-se a escrever o que quer que fosse. Chegou-se a considerar que, neste caso, sucesso
seria já se o aluno conseguisse começar a falar, se se viesse a exprimir ao longo
do ano.

A professora, com idade próxima da reforma, viera há poucos anos de fora do
Concelho e inicialmente teve sérios problemas com alguns pais por aplicar castigos fora das normas estabelecidas. Após uma passagem pela Escola, que a seguir descreveremos, a sua atitude mudara um pouco, mas não tínhamos grandes
expectativas em relação a este caso.

A mãe da criança era muito interessada na protecção do seu menino e mesmo na
sua aprendizagem obrigando-o a trabalhar, por vezes intensamente, sob a sua
orientação, o que parecia ser uma situação vantajosa à partida.

No grupo delineou-se uma estratégia com a professora que esta entendeu claramente, enriqueceu e aplicou. Tratava-se de colocar a criança perante situações
de escrita funcional. Por um lado, materiais que utilizassem a escrita como prestadora de informação relativa ao conteúdo, por outro, a escrita em materiais específicos de leitura (jornais, revistas, livros). Esta professora requisitava livros e
jogos com escrita que levava, utilizava directamente, emprestava à mãe e dava
indicações de utilização, assim como orientava uma monitora de Tempos Livres
sobre o que deveria fazer com eles.

Utilizou vários processos no ensino da leitura à criança e, nos primeiros tempos,
andava desesperada porque achava que não conseguia nada. Motivava-se porque sentia que todos colaboravam com ela e, como ganhara o concurso do SI-

312

QE202 pudera pagar à monitora – uma jovem da aldeia, sem qualquer formação e
que actuava segundo as indicações da professora – e, junto da Câmara conseguira ainda que lhe arranjassem a escola. Com os pais dos alunos, arranjou o
jardim e a cerca e a escola tinha agora um outro aspecto. Abrira os Tempos Livres a todas as crianças da aldeia, para além das que andavam na escola. Juntava assim ex-alunos a quem pedia para lerem aos outros e uma criança que entraria no ano seguinte e não tinha tido acesso ao Pré-escolar, participava também. Os pais que pensavam colocar os filhos nas escolas da vila optaram por os
matricular naquela escola.

As actividades com o aluno do 1º ano prosseguiam e, no mês de Maio a professora descobriu que o aluno já lia. A professora estava espantada porque “até ainda não lhe tinha dado as letras todas” embora achasse que ele já as sabia. Tinha
aprendido através das actividades informais de leitura feitas nos vários contextos
e fizera um processo pessoal de leitura. Tornou-se, deste modo, um bom leitor.
Na prova de leitura realizada no final do primeiro ano revelou uma boa prestação
(18 sobre 23), tendo sido ressaltada uma das melhores classificações na estratégia de leitura utilizada. No entanto, no início do 4º ano, o seu nível foi baixo (59%)
devendo-se eventualmente ao facto da professora ter mudado. No fim do 4º ano
tinha recuperado (para 79%). A nova professora fora alertada e apoiada numa
estratégia que terá resultado. Este aluno fez toda uma escolaridade com sucesso
até ao 8º ano. Apesar das dificuldades de integração – por não estar socializado
em escolas grandes203 – fará, em princípio, o 9º ano com uma única reprovação
no seu percurso no Ensino Básico.

Esta professora declara que nunca teria conseguido realizar este trabalho se não
tivesse tido plena autonomia para funcionar, podendo recorrer livremente ao
apoio da comunidade. Talvez por esta razão, a escola em questão foi aquela onde se sentiu uma maior importância do apoio do trabalho de equipa, do grupo em
que a professora se integrava.

202

SIQE – Sistema de Incentivos à Qualidade da Educação do Ministério da educação. Estudaremos este
assunto num dos pontos seguintes.
203
Enganava-se nos horários, nas bichas da cantina. Só com o apoio dos colegas conseguiu integração,
notando-se sempre dificuldades originárias do meio isolado de que provinha.
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3.2 Dependências e autonomia

3.2.1 Burocracias; pedagogia burocrática

Uma escola com sucesso e as diferentes burocracias.
Estudaremos, neste ponto, uma escola que, pela sua relação com a burocracia
mereceu a nossa particular atenção. Trata-se de uma das escolas médias – meio
rural, próximo da vila –, com três professores distribuídos por três salas, permitindo-nos colocar várias questões acerca do sistema educativo. Esta escola era dirigida por uma equipe de professores constituída por um homem – o director –, a
sua mulher e mais uma professora, pessoa muito aberta e criativa de uma área
política diferente da professada pelo casal. Aceitavam o desafio de todos os projectos que surgiam, aproveitando-os ao máximo em favor dos alunos. A escola
estava equipada com biblioteca e fotocopiadora que tinham conseguido através
do concurso SIQE. A Escola tinha anexa uma sala de educação Pré-escolar. A
comunidade envolvia-se na escola participando nas reuniões, quer se tratasse de
abordar questões relacionadas com as crianças, quer temas socialmente diversos
como alimentação, alcoolismo, etc. A escola apelava à sua participação sendo de
referir uma recolha de brinquedos tradicionais junto das famílias. Nas tradicionais
marchas populares da vila, a comunidade fazia-se representar pela imagem da
escola que funcionava como sua bandeira. A perspectiva da escola era ainda europeia. Por essa razão, tinha um programa de intercâmbios com uma escola espanhola, muito próxima da fronteira com Portugal onde levaram as crianças e as
respectivas famílias.
Sendo um meio social com algumas dificuldades – existência de alunos com
efectivas dificuldades de aprendizagem –, a professora que tinha o 1º ano conseguiu que, no final do 1º ano, todos os alunos tivessem aprendido a ler, embora
um deles, apesar de ter obtido 17 sobre 23 na prova de leitura, revelasse ainda
algumas dificuldades. Conseguiu, no entanto, entrar no 2º ciclo com o nível de
literacia desejado (obteve 77%). A professora dizia que optava por não reter nenhum aluno nem fazer grupos na sala, de modo a permitir que todos avançassem. E assim conseguiu. Esta professora, embora seguindo o manual, desenvol314

via práticas de leitura de livros, convidava familiares e antigos alunos para virem
ler à escola e utilizava jogos que obrigavam à leitura.

Este tipo de prática de leitura, apesar ter algumas inovações sugeridas no grupo
de reflexão, era tradição nesta escola. Uns anos antes, assistimos a uma exposição de livros produzidos pelos alunos desta escola, a partir de textos escritos na
aula.

Identificámos um problema que gostaríamos de referir. O esforço conseguido
com alguns alunos apresentava alguma perversidade. Ao estudarmos os níveis
de literacia à entrada no 2º ciclo – numa outra coorte – esperávamos demonstrar
a importância do trabalho desta escola. De facto, entre os alunos que entraram
no 2º ciclo em 1994 (coorte de literacia) alguns revelavam níveis inferiores a 75%
e reprovaram alguns anos no 2º ou 3º ciclo. As professoras explicavam que eram
alunos com muitas dificuldades, que precisariam de ser apoiados no 2º e 3º ciclo
e que sabiam que nunca mais lhes tinham dado nenhuma atenção especial. No
entanto, se olharmos para o sistema educativo, verificamos que estão previstos
apoios. Acontece que, durante toda a escolaridade primária, estes alunos não
foram sinalizados porque não se tratava de alunos portadores de deficiência. Os
professores, nas salas de aula, trabalharam com eles o máximo que podia,m não
recorrendo a apoios. Ao entrarem no 2º ciclo, estes alunos, apesar de terem um
relatório feito pelos professores, não eram sinalizados pelo ensino especial. Previam os seus professores que tivessem apoio nas próprias classes, o que não
acontecia. A reflexão dos professores do 1º ciclo questionava se os deveriam ter
reprovado sabendo a diminuição que isso significaria na sua auto-estima, assim
como os inconvenientes de não poderem acompanhar os colegas. Diziam que se
a escola do 2º ciclo os continuasse a acompanhar evitariam este insucesso.

Referiremos ainda uma outra reflexão que esta escola nos provocou. No discurso
corrente considera-se burocrata o professor que teme a administração e obedece
a todos os documentos legislativos cumprindo todas as normas que o sistema
burocrático lhe impõe. Lobrot (1975), no entanto, desenvolve o conceito de pedagogia burocrática colocando o eixo na burocracia criada pelos próprios professores substituindo os fins do sistema – a educação das crianças – por aqueles com
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que a administração o pode vir a penalizar. Ora, em Portugal, o professor não
será penalizado por não ter promovido o desenvolvimento dos seus alunos ou por
não conseguir fazer-lhes atingir as competências previstas nos programas. Por
essa razão, a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos não são objectivos
dos professores que prosseguem, o que Lobrot chama de pedagogia burocrática.
No caso da escola que estamos a estudar, passa-se o contrário. Os professores
cumprem todas as regras legais impostas pelo sistema: não deixam entrar na
escola sem as devidas autorizações, preenchem a tempo todos os impressos
exigidos pela administração, estão sempre presentes na escola mesmo durante
as actividades de Tempos Livres. Serão chamados de burocratas pelos outros.
No entanto, a sua pedagogia centra-se na criança e cumprem os objectivos da
educação. Desenvolvem uma pedagogia não burocrática. Poderemos concluir
que não são as regras impostas pelo Ministério que conduzem ao insucesso escolar, uma vez que estes professores as cumprem e conseguem promover as
aprendizagens dos alunos.

Esta afirmação parece-nos consequente em relação à escola e às aprendizagens
na sala de aula. Estamos perante o caso duma boa liderança e duma escola em
que o seu funcionamento organizacional instalou um clima de sucesso e promoção das aprendizagens. No entanto, esta escola já não existe. A reforma destes
professores – por limite de idade – acabou com este modelo de trabalho pedagógico. A instabilidade do corpo docente que a passou a marcar impediu-lhe a continuidade. Os professores reformaram-se em momentos diferentes para permitirem a integração dos novos docente no trabalho realizado. No entanto, a mudança anual de todos os docentes impediu mesmo a continuidade do trabalho e, neste momento, nada diferencia esta escola das outras. Refira-se ainda que os serviços distritais foram alertados por escrito para o risco desta situação e haveria
até uma autorização superior excepcional para a continuidade dos docentes nesta escola. Nem assim foi conseguida a fixação dos professores e a dinâmica desta escola acabou.

316

3.2.2 Autonomia
Apoio à autonomia
Um dos efeitos importantes sobre as escolas pequenas que tivemos ocasião de
perceber refere-se à possibilidade das escolas concorrerem a projectos que lhes
garantam apoio diferenciado às suas actividades. Tendo conhecimento que as
escolas se poderiam candidatar a um Programa do Ministério da Educação, o
SIQE – Sistema de Incentivos à Qualidade da Educação –, informámos as escolas com que trabalhávamos e estimulámo-las a concorrer. Verificámos que num
primeiro tempo, não acreditaram que poderiam sequer concorrer. Diziam “isto não
é para nós, ninguém nos vai dar dinheiro, isso nunca se fez.” Não acreditavam
que o Ministério lhes desse alguma coisa ou que pudessem concorrer por sua
decisão, enquanto escolas autónomas. Tendo conseguido concorrer e posteriormente, recebido todo o subsídio que pediram, ganharam uma nova força e um
sentido de que poderiam fazer alguma coisa. Havia como que um reconhecimento pelo seu trabalho. Sentiam ainda algum orgulho – temerário – junto das outras
escolas por terem ganho. Dizemos temerário porque, embora sentindo orgulho
quando eram elogiadas, havia como que um ocultar do problema com um certo
medo “daquilo que iriam dizer delas”. O debate sobre este assunto foi muito interessante. Uma professora dizia, com o assentimento das outras, que era “melhor
que as outras não soubessem, iam já começar a falar...!” A professora da escola
referida supra, que fazia já muitas actividades com a comunidade, dizia que “não
temos que ter qualquer relutância em dizer, não fizemos nada de mal...”. O temor
parecia vir do facto de se ter feito algo diferente e de se ser reconhecido pelo Ministério. Quebrara-se a uniformidade e ganhara-se poder. Este poder parecia trazer consigo mais responsabilidade, o que, de facto, se veio a confirmar.

Percebemos, entretanto, que este Concurso não fora publicitado e que muito
poucas escolas concorreram tendo a verba prevista sido distribuída em, apenas,
cerca de 10%. Soubemos ainda que havia escolas do 1º ciclo que solicitavam
valores muito baixos (40 000$00) e que o projecto que apresentavam requereria
muito mais do que solicitavam, sendo “pobres no pedir”. Esta ideia contraria a
ideia corrente de que as escolas pedem sempre por cima. Não se passou assim
em relação a este concurso o que nos parece precisamente ter a ver com a atitu-
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de de dúvida e temor das escolas. Esta medida do SIQE desapareceu, não sendo possível prever o que teria sido a sua evolução nos anos seguintes.

3.2.3.Instabilidade docente

A mudança anual dos docentes apareceu várias vezes na nossa recolha como
um efectivo obstáculo à mudança das práticas existentes. Para além da análise já
referida dos Jardins-de-infância, a primeira confrontação com o nosso trabalho
deu-se precisamente na mudança do ano lectivo. Três professoras que pertenciam ao grupo mudaram de escola. Uma professora queria continuar a trabalhar
com o grupo de alunos mas não lhe foi permitido continuar no mesmo lugar. Sentimos então a frustração de não ser possível continuar o trabalho iniciado com
aquele grupo de alunos. Mais ainda, sabendo do risco que corria de não continuar nesta escola, o trabalho desta professora, foi sempre marcado pela dúvida.
“Eu fazia, mas se a professora que vem no próximo ano não continua neste sentido?”. Este discurso apareceu-nos várias vezes em professores e educadores
em situação instável. Entendemos que, para além do problema real que colocam,
facilita ainda a tendência para o conformismo que dificulta o desafio à mudança.

No entanto, nas duas outras escolas, a mudança deveu-se a opções das professoras. Numa delas era claro o interesse para se deslocar para a escola da vila e,
por essa razão, havendo um lugar a concurso, candidatou-se e conseguiu-o. A
outra professora colocou o problema da legitimidade de tentar ficar numa escola
mais longe da sua residência, quando havia outra mais próxima, só por causa
dos alunos. Questionava o sacrifício uma vez que “ Eu posso candidatar-me e
ficar ou não. O sistema não agradece nada o meu sacrifício e ainda pode não o
aceitar. Por que razão o vou eu fazer?”. Quando se vive num sistema em que a
cultura é a de mudança, em que ninguém tem em conta os interesses dos alunos
porque se haveria de prejudicar uma professora individualmente? Este sistema
alimenta precisamente a desresponsabilização, uma vez que se torna indiferente
aos interesses dos alunos, ao retirar uma professora que esteja a querer investir
e a fazer uma bom trabalho. O mais grave é que esta atitude se generaliza a to318

das as práticas e acentua o desinteresse pelos destinatários em todas as actividades da escola.

Sentimos mais este problema quando pretendemos desenvolver uma perspectiva
de formação, conducente a mudança de práticas. Sabendo que um processo de
mudança exige mais do que um ano para que seja um processo duradouro, não é
possível, a nível local, encetar esse caminho com os professores locais uma vez
que, no ano seguinte, podem já deixar de o ser.

No decurso deste processo, este Concelho viveu uma situação de integração em
um projecto experimental,204 tendo os Secretários de Estado da Educação autorizado a continuidade do professor com os mesmos alunos. Pressionadas pelo
Sindicato, as estruturas distritais do Ministério impediram a sua continuidade.
Após um estudo de cada lugar em causa, enviámos uma carta, fundamentando o
interesse de continuidade e o risco de mudança em que incorriam. Nada foi possível para dar continuidade ao trabalho destes docentes e mudaram mesmo de
escola.

Esta situação tem vindo a acentuar-se com a passagem à reforma de muitos professores, começando esta comunidade a ter um corpo docente ainda mais instável. A substituição é feita por docentes mais jovens em situação considerada de
provisória o que significa que todos os anos os lugares são colocados a concurso
e o docente muda. No ano lectivo 2000/2001, das 14 escolas com 5 e menos lugares, mudaram 75% dos professores. Apenas na escola da vila o corpo docente
se manteve estável: mudaram 2 professores em 16.

Um estudo realizado nesse ano, no distrito onde trabalhamos, permitiu-nos verificar que, para além dos professores efectivos que quiseram mudar de escola no
concurso da chamada 1ª fase, encontramos, no mês de Setembro, um quadro de
professores que serão colocados nessa altura porque os lugares efectivos foram
libertados por os seus detentores não se encontrarem a leccionarm tendo-os libertado por razões de vária ordem. Fomos então verificar as razões invocadas

204

Esta situação de projecto experimental não teve nada a ver com a investigação em curso.
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para não ocupar o lugar que vem, portanto, a concurso (Quadro 78), sendo ocupado, ano a ano, por um novo professor.

Agrupámos em 4 tipos, as razões para os lugares virem a Concurso:

QUADRO 78
Razões dos lugares a concurso, no 1º ciclo da 2ª fase (Setembro)
1
Final de carreira

2
3
4
Interesse dos Profes- Funções Administrati- Outras interesses Edusores
vas
cativos

DL 319/91

Desp/37/ME/ 94

Delegação Escolar

EBM

Port. 622/B

Preferência Conjugal

Agrupamento

Apoio Educativo

TEIP

Desp. 105/97
Ensino Recorrente

Afectado

Comissão Instaladora
Vagos

Aposentado

Outros

Desp. 7/I/SEAE/98
vários

Nº 2 artº121
ECD
Reclassificação

Desp. 3/I/SEAE/98

Num primeiro tipo de casos incluímos os professores que estão em final de carreira e que, dois ou três anos antes começam a tratar da pré-reforma. Estão nesse caso os que obedecem à legislação ou situação indicadas na coluna 1. Contámos, nesta situação, cerca de um terço dos professores. Se a estes professores fosse logo retirado o lugar de efectivo e estes lugares fossem postos a concurso para um efectivo, revolveríamos cerca de um terço de mobilidade profissional.

Nas colunas seguintes identificámos casos em que os professores mudaram,
maioritariamente, porque as vagas são deixadas em aberto por destacamentos,
requisições e comissões de serviço.

Na coluna 2 encontramos os professores que mudam expressamente por interesses pessoais. Encontrámos aqui os que mudam por preferência conjugal por o
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respectivo cônjuge ser funcionário público e ainda os que apresentam atestado
médico com doenças, nomeadamente que os impediriam de viajar.

As colunas 3 e 4 referem interesses claramente do sistema educativo mas que
alguns professores conseguem utilizar em proveito próprio conseguindo deixar a
escola ou a sala de aula para ocupar esses serviços. Na coluna 3, os professores
irão desempenhar funções claramente administrativas a nível local, regional ou
nacional. Estão neste caso os lugares das Delegações Escolares, das Comissões
Instaladores e Executivas dos Agrupamentos de Escolas, dos Centros de Área
Educativa (CAE) e das DRE (Direcções Regionais da Educação), da Inspecção
Escolar, dos Centros de Formação de Professores e dos vários serviços centrais
do Ministério da Educação. Muitos professores destacados nos Sindicatos desenvolvem igualmente funções administrativas.

Na quarta coluna encontramos professores que desenvolvem actividades educativas mas com destinatários ou em projectos específicos. A maior percentagem
deste grupo encontra-se a trabalhar nos chamados Apoios Educativos antes
chamados de Educação Especial. Alguns encontram-se destacados nos serviços
administrativos, outros em instituições de educação especial ou de reinserção.
Muitos destes professores são especializados no domínio mas têm sempre a opção de poder voltar à escola onde são efectivos. O que significa que, durante todo o tempo que estiverem a exercer estas novas funções, em que se formaram,
as escolas vêm a concurso todos os anos mudando sempre as crianças de professor. A mesma situação – embora em menor número – acontece com a Educação de Adultos, quer no quadro da Educação Recorrente, quer, mais recentemente, com a ANEFA (Agência Nacional para a Educação e Formação de Adultos). Para além dos quadros do Ministério, cada Concelho tem um Coordenador
Concelhio, e por vezes, mais dois ou três professores que realizam as actividades. Sabemos também que inúmeros projectos em escolas, autarquias, associações, sobrevivem com professores destacados ou requisitados. O Ensino Básico
mediatizado (EBM), vulgarmente chamado de Telescola, também conta com professores destacados. Muitos projectos em Escolas, Autarquias e Associações
vivem de professores destacados.
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Esta situação cria ainda problemas estatísticos de pilotagem e gestão do sistema.
Quando se fazem médias da relação de professor por aluno, todos estes professores e educadores contam, dando a ideia de que o número de alunos por professor é, em Portugal, muito reduzido. Também, como a admissão de pessoal na
função pública está cancelada, excepto para professores, muita gente entra no(s)
Ministério(s) através desta porta.

Vêm igualmente a concurso as escolas com menos de 15 alunos cujo professor
efectivo se reformou e para o qual não se justificaria colocar um professor efectivo. De facto, o Ministério não fecha as escolas com poucos alunos mas coloca-as
numa situação em que a sua qualidade baixa pela instabilidade dos docentes,
uma vez que todos os anos os seus lugares de professores são colocados a concurso. Assim, conhecemos casos de comunidades rurais, isoladas, em que o professor conseguira organizar a sua vida e gostaria de aí ficar no ano seguinte. No
entanto, a administração não lhe permite, trazendo o lugar a concurso todos os
anos. Os incentivos que as autarquias ou a comunidade poderiam criar para ajudar a fixar estes professores não se justificam porque mesmo que os professores
quisessem ficar, a administração não lhes permitiria. Como estas zonas são difíceis em termos de acesso e de qualidade de vida, os professores procuram sair
recorrendo a expedientes diversos e, sobretudo, abusando dos atestados médicos. Conhecemos escolas em que os alunos tiveram por ano 7 e 8 professores.
Estes alunos não têm condições para aprender. Em algumas destas escolas os
alunos chegam a conhecer entre 20 e 30 professores em quatro ou cinco anos de
escolaridade. Nas provas de avaliação de competências de leitura que passámos
num concelho próximo, mais de metade dos alunos destas escolas revelavam
competências abaixo de 20% no final do 1º ciclo205. Sujeitos a actividades de
Animação Socioeducativa em que se intencionalizava a leitura, durante três semanas, estes alunos subiram os níveis para mais de 75% – aprenderam a lerem.
De facto, quando se fala em baixos indicadores nas zonas isoladas não se poderá atribuir as causas apenas às situações de pobreza e isolamento destas zonas.
Verificamos que se devem à instabilidade do corpo docente devida, nem sempre
aos próprios docentes, mas aos mecanismos desadequados de colocação dos
205

Recordemos que no concelho que estamos a estudar não tivemos alunos com valores inferiores a 40%
e qualquer um dos que tinha tido entre 40 e 50% reprovaram logo no 5º ano de escolaridade.
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professores e educadores de infância. Sem alterar este sistema, não se pode
aplicar o artigo 63º do Estatuto da Carreira Docente – criação de incentivos à fixação nas zonas isoladas –, uma vez que é a própria administração a não permitir a continuidade destes docentes quando eles querem leccionar nestas zonas.
Sabendo a importância que tem o 1º ciclo – e a educação Pré-escolar – na qualidade da escolarização, acreditamos fortemente na hipótese de que o sistema
existente de colocação de docentes estará na origem dos maus indicadores destas zonas.

No entanto, como verificámos anteriormente, o problema da mobilidade do corpo
docente não é apenas um problema das zonas isoladas mas de escolas de todo
o país que tende a acentuar-se com a reforma dos professores, por exemplo, das
zonas mais urbanas. Os professores mais jovens, recém formados têm, pois, que
fazer um longo calvário até poderem desenvolver um trabalho pedagógico com a
continuidade que permite os resultados positivos. Socializados profissionalmente
num contexto de irresponsabilidade perante os resultados dos alunos quando, ao
fim por vezes de 10 e até 20 anos acabam por conseguir fixar-se, perderam a
oportunidade de ser os profissionais que terão idealizado durante a sua formação
e juventude.

3.3 Relação com a mudança

3.3.1.Territorialização

Importância da existência de equipas pedagógicas
A importância do trabalho deste grupo revelou-se face a uma escola a que chamaremos “em depressão”. Trata-se de uma zona que desde os tempos do PIPSE
era conhecida por revelar elevadas taxas de insucesso escolar ligada a casos de
alcoolismo nas famílias – e, por vezes, nas crianças – a que os serviços sociais
vinham dedicando uma atenção especial.
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A acentuar o problema, duas professoras desta escola eram acusadas de revelar
igualmente problemas de alcoolismo, sendo uma delas a professora do 1º ano
que participaria nas nossas reuniões. Soubemos que no início do ano, pais de
alunos do 1º ano se terão queixado no Centro de Saúde local pedindo para se
fazer alguma coisa perante esta situação. Algumas professoras do grupo, individualmente, disseram que “os processos de substituição são morosos e vai demorar tempo e tudo vai ficar na mesma. A professora é que ainda vai ficar pior.” Com
o Centro de Saúde combinámos ajudar a professora em conjunto. De facto, vinha
sempre às reuniões, mostrando-se sempre muito interessada, requisitando e utilizando muitos materiais para trabalhar com os alunos. Concorreu ao SIQE e foi
apoiada o que a fez sentir-se muito valorizada face ao grupo e às famílias. Os
alunos registavam progressos e, no fim do ano, apenas uma aluna não conseguira aprender a ler. Um outro foi encaminhado para a Educação Especial mas
mesmo esse revelou evolução. Apesar de alguns alunos demonstrarem um nível
de leitura fraco, os resultados foram muito além do que se esperaria e houve pais
que vieram cumprimentar a professora pelos sucessos conseguidos.

Igualmente, no grupo, estes resultados foram valorizados e aplaudidos. Todos
tiveram a sensação que a professora se aguentou graças à ajuda do grupo. Procurava-nos repetidamente pedindo materiais e apoio para este e aquele aluno.
Um dos pais, que mudou a filha de escola no final desse ano lectivo, confessou,
mais tarde, o seu arrependimento por esta opção.

Este caso permitiu-nos concluir a importância da existência de grupos de professores a trabalharem em conjunto no 1º ciclo, cortando o isolamento e criando solidariedade. Sobretudo quando se trata de escolas ou professores isolados. Ressalvamos, contudo, o problema referido das escolas grandes, com lideranças e
climas organizacionais fortes em que a mudança passará também, eventualmente, pela dinâmica de grupos mas haverá outros factores facilitadores que não conhecemos no decurso deste projecto.
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Considerámos que, a existência duma equipe local, apoiando as escolas e inserida na comunidade permitiria resolver, com algum apoio do próprio Estado, os
problemas enfrentados por alunos e professores.206

3.3.2.Formação de professores

Inoperância da formação
Realizámos uma acção de formação sobre Literacia e Aprendizagem da Leitura e
da Escrita no quadro do Centro de Formação da Associação de Escolas local. As
dificuldades burocráticas foram grandes, embora da responsabilidade do Director
local. As professoras que trabalhavam connosco num sistema de trabalho voluntário poderiam agora acreditar uma formação mais aprofundada, na mesma linha, no quadro do projecto que propusemos (foi aprovado) ao Centro de Formação Local. Seria igualmente importante porque a formação alargaria a outros
professores a perspectiva que se defendia no grupo, o que facilitaria a mudança
das professoras implicadas no projecto, até pela dinâmica que poderia criar no
interior da própria escola. Esta última parte da estratégia não foi possível de realizar uma vez que, tendo-se registado uma grande afluência de inscrições, foi o
Director do Centro que fez a escolha de acordo com os seus critérios. Assim, como não tinha mais nenhuma acção de formação acessível a educadores de infância e como alguns destes precisavam de créditos para se promoverem na carreira, o grupo era constituído, à partida, quase que exclusivamente, por educadores de infância. Depois de forte pressão e intensa negociação, conseguiu-se que
metade dos participantes fossem professores do 1º ciclo e a outra metade educadores de infância, garantindo que as professoras envolvidas neste projecto poderiam participar. A abertura dum novo Curso não foi proposta porque “o número
de inscrições recusadas num Curso não faz parte da metodologia de pesquisa de
necessidades” para os próximos Cursos.

206

Ver ainda, supra O sucesso de um aluno em risco e Autonomia
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Tirando partido da adversidade decidiu-se então que todos os grupos de trabalho
seriam mistos, isto é, constituídos por educadoras e professores. Esta estratégia,
após alguma resistência inicial em que se venceram preconceitos mútuos, resultou eficazmente uma vez que, mais libertas das limitações escolares, as educadoras colocavam questões e faziam propostas criativas que permitiam aos professores avançar em novos sentidos. No entanto, os resultados dificilmente
transpunham a sala de formação, entrando nas salas de aulas dos professores
do 1º ciclo.

Assim, no quadro desta actividade de formação foi proposto às professoras que
fizessem um projecto de Carnaval, pegando na temática real definida pela Escola
mas enriquecendo pedagogicamente a actividade, realizando um trabalho mínimo
de pesquisa sobre o tema. Ficou tudo programado ao pormenor. Onde existiam
os livros, que pessoas convidar, que videograma ver e onde o procurar. Todas
as tarefas seriam demasiado elementares e o trabalho seria mínimo perante outros que facilmente as professoras executavam como, por exemplo, fazer os fatos
de Carnaval. Pois, na sala de aula, nada do programado foi feito. O objectivo aqui
era realizar o cortejo e não havia espaço para pedagogia. São, decididamente,
actividades separadas, estanques.

As pequenas mudanças das práticas eram provocadas pelas vivências no grupo
e, tinham sobretudo efeito nas escolas pequenas onde as professoras introduziam algumas mudanças, por vezes significativas. Na escola grande, as mudanças
processavam-se a nível muito específico e acidental como, por exemplo, pedir a
um aluno, ao demonstrar uma dificuldade, que realizasse algo sugerido pelo grupo. Por vezes, isso era executado mas sem grande convicção e imediatamente
deixado cair.

Pareceu-nos haver uma grande pressão da escola para a uniformidade e para a
conservadorismo. Não sentíamos igualmente nenhuma pressão de mudança por
parte das instituições do sistema. A Delegação Escolar, que funcionava mais próximo, resolvia os problemas por via administrativa, garantindo as regras expressas de tipo corporativo. Por exemplo, o cumprimento de horários, a gestão das
faltas, etc. Quando alguém se queixava de questões de tipo pedagógico era re326

metido para o cumprimento deste tipo de regras. “Nada há a dizer. É um professor cumpridor. Não podemos fazer nada.”

Sentimos que seria necessária uma formação centrada na escola em que todos
participassem e com um discurso do governo que acompanhasse. Nas acções de
formação, quer no nosso grupo informal, quer em acções sobre a temática realizadas no quadro do Centro de Formação local, utilizando metodologias de realização de actividades, não se conduzia à verificação de mudanças nas práticas.
Também estas eram consideradas como algo exterior que não penetravam na
sala de aula.

No nosso estudo, os resultados conseguidos no 1º ciclo não terão sido alheios às
dinâmicas criadas pelo nosso grupo de trabalho e a pressão que indirectamente
se exercia sobre alguns dos que não participavam. Igualmente as actividades
realizadas directamente com as crianças que apresentaremos nos pontos seguintes terão tido algum impacto.

Fomos assim levados a considerar que a mudança se opera por múltiplos factores, internos e externos à escola, em que a formação aparece internamente ao
grupo, segundo as suas necessidades e dinâmicas, sendo, no entanto, importante o apoio técnico e científico de alguém do exterior, se não existir no interior do
próprio grupo.207

207

Com os professores que hoje fazem formação superior – licenciatura e mestrados – torna-se possível
que existam, no interior do próprio grupo, os recursos necessários. Seria, talvez útil passar pelo o seu
reconhecimento e apoio.
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4. A Comunidade Educativa
4.1 – Os Encarregados de Educação
4.1.1 – Nas práticas pedagógicas
Como tratámos já na subcategoria referente a “Trabalhos de casa”, a importância
do apoio dos pais é determinante na aprendizagem da leitura pois acabam por
ser eles a dar significado à aprendizagem. Por essas – e outras – razões, os resultados são claros. Serão as competências de leitura da família a componente
que mais pesa na aprendizagem da leitura (Quadros 40 e 45) assim como no sucesso escolar (Quadros 51 e 65).

A atitude dos pais é, no entanto, bastante diferenciada de acordo com o meio social. Segundo informações que recolhemos, sistematizámos em três tipos de atitude, que constituem hipótese para investigações futuras.
A primeira refere-se ao grupo de pais que procura – e normalmente consegue –
obedecer às expectativas dos professores, sendo constituído por professores e
por pais com profissões que revelam promoção face à família e cuja mobilidade
social e profissional se deverá à escola. São os pais que ajudam a fazer os trabalhos de casa como a professora propõe ou, em caso de ausência, colocam os
filhos, desde o 1º ano, numa explicadora.

O segundo grupo, compõe-se de pais, que não deve o seu estatuto social à escola que deixa os filhos livremente mas que confia na escola208. “Elas estão lá é
para lhe ensinar, não precisamos de fazer mais nada”. Alguns manifestam algum
sarcasmo no dito mas no fundo acham que para o nível daquilo que eles têm que
aprender chega muito bem. Algumas crianças deste grupo revelam algumas dificuldades mas os pais acham que passará com a idade.
208

Não encontrámos muitos casos destes mas o facto de existirem alguns, permitiu-nos a reflexão. Os que
encontrámos pertenciam a uma certa aristocracia antiga, outros professores universitários outro ainda,
originário de uma antiga família de industriais. No caso de uma cidade encontraríamos, decerto, mais
casos que justificariam o estudo.

328

Finalmente, temos as famílias de meio popular que, ou atribuem a culpa das dificuldades aos filhos ou, no seu íntimo, procuram culpados exteriores à escola:
terá sido uma vizinha que “virou a professora e a levou a tomar o miúdo de ponta”, ou mesmo alguém que “lhes deitou mau-olhado” ou lhe “meteu alguma coisa
do corpo”. Facilmente levarão a criança a “alguém” que lhes “tire aquilo” para a
criança poder estar bem na escola. Tivemos ocasião de seguir um caso em que a
criança, nascida já tardiamente, era objecto de super-protecção e não tinha respeito a ninguém. Fortemente reprimidos pelos pais e, não querendo reproduzir o
mesmo tipo de educação na criança, os progenitores não sabiam como proceder.
Eram, por essa razão, duma grande permissividade.209 Ao entrar na escola, as
dificuldades foram bastantes para se adaptar à nova situação institucional e perante os problemas encontraram uma razão exterior. O aconselhamento de ver
um psicólogo não colheu de forma nenhuma porque a criança “não estava maluca” e “tinham medo dessas coisas”.
Encontrámos ainda o caso de um pai que achava que “não tinha nada que ensinar o miúdo porque elas estavam lá a ganhar o seu ordenado para isso”. Por sua
parte, “já fazia as 9 horas na fábrica, não tinha nada que ser a fazer ainda mais
esse trabalho”. A mulher, apesar das dificuldades e sem o marido saber, pagava
a alguém para ajudar a filha porque eles não sabiam. Encontrámos uma postura
semelhante numa mãe do primeiro grupo. Achava que o que ensinavam à filha,
na escola, de conteúdos interessantes era tão pouco que quando chegava a casa
queria estar livre para falar com ela de outras coisas. “De escola já chegava, passava lá tempo suficiente!”.

209

Esta hipótese levou-nos a uma certa tensão, tendo conhecido pais que perante esta dificuldade optavam
por dar à criança muito do que a publicidade propunha para “o bem do seu filho”.
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4.1.2 – Na escola e organização escolar

Os pais não tinham qualquer participação na vida da Escola, constituídos em
Comissão de Pais, não lhes eram reconhecidos quaisquer direitos. Eram apenas
chamados a colaborar, com trabalho, no magusto da escola sendo, nos últimos
tempos, convidados a participar mas não lhes sendo atribuído ou pedido qualquer
tarefa acabando por desistirem. Uma professora que organizara uma actividade
com os pais foi criticada precisamente por “se ter metido com os pais”. Aliás, a
presença dos pais era sentida como indesejada. Uma mãe dizia: “elas dizem para
a gente lá ir mas só querem que lá vá quem diz amens a tudo. Quando perguntamos alguma coisa que não gostam já só nos querem ver pelas costas”.
As reuniões de pais eram convocadas de forma seca, iniciando-se com: “Comunico a V. Ex.ª que, em cumprimento do superiormente estabelecido” ou: “da legislação em vigor” ou ainda referindo mesmo o número do documento legislativo.
Uma professora – acima referida – foi, uma vez, criticada por enviar uma carta
mais objectiva dizendo o assunto em debate e sem referir legislação.

Constituída legalmente a Associação de Pais e após a publicação em Diário da
República, passou a ter direito a estar presente nos Conselhos Escolares. A primeira vez obrigou logo a resolver um problema complicado. Onde se colocava o
representante dos pais? Em frente do colectivo dos professores junto à Directora,
ou no fim da última fila dos professores? No Conselho Escolar assistiu-se já a
uma mudança. As carteiras foram colocadas em círculo e toda a gente se sentava à volta. A primeira reunião pautou-se ainda por uma grande agressividade – e
má educação – dos professores em relação aos pais. Fora da reunião vieram
pessoalmente justificar-se acusando sempre algum dos que falou. A situação
acalmou-se mas notava-se uma falta de hábito de discussão e de decisão democrática. A eleição duma nova Directora, licenciada em Administração Escolar, e
pertencente ao sector mais dinâmico da escola, veio ajudar a alterar a dinâmica
da escola e dos Conselhos Escolares, criando-se grupos de trabalhos, com a participação de pais e de outros elementos da comunidade, com a presença de responsáveis do Jardim-de-infância. No entanto, os membros da Direcção da Associação continuam a queixar-se de grandes dificuldades de relação e de acabarem
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por ter pouco espaço de intervenção. Os pais de uma outra Associação queixamse da mesma dificuldade uma vez que a maioria das questões importantes não
vêm a Conselho Escolar: “Elas decidem tudo como querem e só aparecem aqui
os problemas que não sabem resolver ou que exigem a nossa intervenção” normalmente junto da Câmara ou de outras instituições locais.

Apesar das mudanças, parece não se registarem alterações em relação às práticas pedagógicas na sala de aula, nomeadamente de aprendizagem de leitura e
escrita.

4.2 – A Animação Socioeducativa
4.2.1 – Dificuldades institucionais

No trabalho que temos vindo a referir, Emília Ferreiro (1990) apresenta o problema com que nos debatemos do seguinte modo: “Constatamos (...) que bastam
alguns meses – às vezes poucas semanas – para conseguir que crianças acostumadas com uma prática escolar tradicional mudem de atitude, e se envolvam
numa prática construtiva, enquanto que com os professores, algumas semanas,
meses ou até mesmo um ano inteiro são insuficientes para que se alcance uma
mudança semelhante.” (Ferreiro, E. 1990:3).

Munidos do mandato que nos atribuímos de criar o máximo de condições para
que estas crianças aprendessem a ler, optámos por propor às crianças da nossa
coorte, que se encontravam em situação de risco, actividades em que informalmente lhes fossem proporcionadas práticas de leitura, de modo a criar-lhes a necessidade e o interesse de ler e a oferecer-lhes a possibilidade de desenvolverem a representação da escrita que lhes permitisse encetar um projecto de leitor.
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Sabendo – por participação noutros projectos e testemunho de animadores – que
professores retaliavam crianças por andarem nos Tempos Livres210, optámos por
só desenvolver actividades com os alunos de professores que pertencessem ao
grupo de trabalho. Pedimos-lhes então que nos indicassem as crianças em risco
e deparámo-nos com a primeira constatação das dificuldades de avaliação referidas supra.

Recorremos pois à comunidade propondo actividades de Animação Sócioeducativa. Utilizámos um programa do Instituto da Juventude: Jovens Voluntários para
a Solidariedade (JVS) cuja segunda prioridade era precisamente a da Educação
e Alfabetização e que poderia, com o seu quadro legal, ajudar a cumprir estes
objectivos uma vez que se propõe apoiar financeiramente jovens em práticas de
solidariedade diversas. A participação de jovens, com formação e apoio adequado para estas actividades, constituiria não só um campo de difusão da importância da escrita entre as comunidades juvenis como seria terreno de preparação
futura, enquanto pais, e enquanto elementos de uma sociedade que se pretende
mais letrada.

Este programa constituía-se por uma acção de formação de quinze dias, paga
aos jovens, e por uma intervenção ao longo do ano junto de destinatários definidos à partida, neste caso, crianças em situação de risco escolar.

Cumpre aqui identificar dificuldades que se colocam igualmente nas intervenções
comunitárias. Em primeiro lugar, foi necessário encontrar uma instituição local
que se candidatasse ao programa. Esta instituição com o nome de Associação de
Desenvolvimento fora criada pela Câmara Municipal mantendo com a Associação
fortes laços de dependência. Assim, quando o projecto foi financiado, os responsáveis da Câmara decidiram convidar jovens, com fortes critérios de compadrio,
deixando de fora os jovens que seleccionáramos com perfil para desenvolver es-

210

Referimos ao projecto de Alfama realizado no quadro do Departamento de Psicologia Educacional
ISPA e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian . Este Departamento promoveu o 1º Encontro de
Animação Sócio-educativa (Abril de 1987) e esta relação das escolas do 1º ciclo com as Actividades de
Tempos Livres foi uma das conclusões da análise da situação no país.
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ta actividade. Por essa razão, alguns dos jovens que posteriormente trabalharam
no nosso projecto, tiveram que receber nova formação, claramente mais deficitária mas mais direccionada. Por outro lado, as pessoas convidadas como formadores – com critérios semelhantes aos da selecção dos jovens – não tinham o perfil
necessário às funções para que pretendêramos formação. O Instituto também
tinha regras muito formais e mostrou-se pouco sensível a adaptar-se a objectivos
como os que explicámos prosseguir. A falta de respeito de prazos que permitissem formar, ou o pagamento aos jovens no tempo certo, a relação de conivências com as instituições grandes com que habitualmente trabalhava também dificultava a actividade. Concluímos que era difícil adaptar estes programas a objectivos novos como os que pretendíamos. Estas foram mais algumas perversões
que dificultaram a intervenção da comunidade num programa que se pretenderia
direccionar, muito claramente, para uma intervenção na promoção do desenvolvimento das capacidades de leitura e escrita.

Outras dificuldades decorrem da situação de exclusão em que vivem algumas
destas crianças e que as coloca em novas situações de exclusão. Decidimos,
num primeiro tempo, permitir o acesso de todas as crianças interessadas às actividades de Tempos Livres para não criar situações negativamente discriminatórias. Demos particular atenção aos alunos que os professores identificaram com
necessidades de apoio. Verificámos que as dificuldades de participação destes
alunos eram superiores, ao darmo-nos contas que os alunos que mais necessitavam não frequentavam estas actividades apesar dos professores lhes terem recomendado a participação. Alguns pais não tinham percebido o interesse destas
actividades, necessário à autorização de participação dos seus educandos. Entre
as razões desta não compreensão identificou-se:

i)

não saber ler o papel que a

escola enviara ou por não saberem de todo ler ou por não perceberem o que se
lhes propunha;

ii)

não perceberem o interesse das actividades propostas;

sarem dos filhos para tarefas domésticas ou outras;

iv)

iii)

preci-

acharem que eles já ti-

nham estado tempo que chegasse na escola. Referimos aqui estas razões porque, apesar de termos conseguido ultrapassar algumas delas e as crianças virem
a frequentar as actividades, este tipo de razões foram invocadas durante a nossa
observação.
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Houve ainda um outro tipo de razões decorrente de situações de tipo mais comunitário. Percebemos que duas crianças usavam transportes públicos e que partiam rapidamente quando acabavam as aulas para apanhar a camioneta. Foi preciso estudar o problema e negociar com uma camioneta que passava perto, duas
horas depois, para mudar um pouco o percurso de modo a permitir o transporte a
estas crianças. Outro caso: ao fim de algum tempo verificámos que uma criança,
duma zona de maior exclusão e com grandes dificuldades, não frequentava as
actividades. O menino encolheu-se e começou a chorar quando lhe perguntámos
por que não vinha aos tempos livres. Respondeu-nos que vinha numa carrinha
específica e que esta não esperava por ele. A única hipótese foi pagar um táxi
para o levar a casa nos dias do Tempos Livres.

Estas situações permitiram-nos concluir que, nos casos de alunos com dificuldades, se exige um tratamento individualizado e diferente do habitual. Conhecemos
muitos contextos em que se organizam actividades de Tempos Livres pensando
precisamente na oferta de novas oportunidades e que não resultam, num primeiro tempo, porque aqueles a quem se dirigiam não vão lá. Num concelho próximo,
com escolas muito isoladas em que se verificou um baixo grau de literacia e se
organizaram actividades deste tipo, não havia nenhuma criança da zona mais
distante. Viemos a saber que os técnicos não tinham tido a possibilidade de lá
passar por ser muito longe e por isso as famílias não foram avisadas. Questionados, responderam que “paciência, não pode ser para todos”. Soubemos entretanto que muitas outras situações com esta aldeia existiram, por razões semelhantes. Às instituições basta, por vezes, dizer que oferecem estas actividades para
os mais necessitados sem se interessarem em saber se estes são de facto beneficiados com a oferta.

De facto, os projectos semelhantes procuram respostas colectivas, o que é compreensível até pela importância dos efeitos de grupo e das dinâmicas interpessoais nas aprendizagens. Teremos, contudo, de distinguir entre as respostas colectivas e a criação de oportunidades diferenciadas em que cada criança obtenha a
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resposta adequada. No entanto, como as programações dos projectos se organizam por actividades para todos, facilmente se esquece o direccionamento para
os casos que se procuram visar. No caso em estudo encontrámos o “não está
previsto no projecto pagar táxis” ou “não foi programada a organização de transportes colectivos para as crianças que precisam de ficar para além do horário
escolar”. É o caso, por exemplo, dos Projectos de Luta contra a Pobreza que,
apesar de poderem estar preocupados com as problemáticas do insucesso e participarem até em parcerias com o objectivo de o combater, no momento em que
se torna necessária a resposta diferenciada não podem responder porque “não
estava previsto”. Esta situação passa-se com outros projectos e modalidades de
apoio que acabam por deixar de fora as crianças mais excluídas. Constatámos
que há crianças e pessoas tão pobres que nem os projectos de luta contra a pobreza lhes chegam. Esta foi uma das razões por que afirmámos que o método de
estudo de coortes nos parece com grandes vantagens perante objectivos de educação para todos, ou melhor, de educação para cada um.

4.2.2 – Facilitadores de aprendizagem

As ausências preocuparam-nos, sobretudo, pelos resultados que fomos observando nas crianças que participavam.

No entanto, temos que introduzir aqui uma ressalva que consiste na dificuldade
que os professores têm efectivamente em distinguir crianças que não estão a
aprender por dificuldade de ordem pedagógica, daquelas que são efectivamente
portadoras de deficiência. Verificámos – e não só no local em estudo – que muitos professores procuram fazer catalogar como portadoras de deficiência todas
as crianças que “não aprendem como as outras”. Perante o modelo homogéneo
que praticam, aquelas que apresentam dificuldades em seguir “têm, de certo, alguma deficiência” e devem ser atendidas pelo “Ensino Especial”. Os serviços de
apoio tentam limitar esta resposta – que, por vezes, atinge quase a totalidade
duma turma! – e, por esse motivo, acontece perderem-se casos que precisariam
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de efectivo apoio.

Talvez por esta razão de partida algumas das crianças que

foram encaminhadas para os Tempos Livres propostos eram portadoras de problemas que careciam, efectivamente, apoio psicológico sério.

Assim, num primeiro tempo, os jovens que monitorizavam estas actividades queixavam-se de problemas de alguns alunos que foram identificados e pedido apoio
à equipe de Ensino Especial que colaborou, ensinando-lhes, por vezes, o modo
como poderiam trabalhar com eles, desenvolvendo estratégias de apoio à resolução do problema que apresentavam. Esta mediação facilitou, em alguns casos, o
apoio a dar aos professores e desenvolver uma estratégia conjunta face aos problemas identificados.

As actividades desenvolvidas consistiam na motivação para a leitura e escrita e
de conhecimento da sua funcionalidade. Partimos do conhecimento de experiências na América do Sul – contados por Emília Ferreiro (1992) –, em vários países
da Europa onde jovens, através de actividades lúdicas, inserem as crianças em
“banhos” funcionais de escrita e em situações lúdicas de desenvolvimento da linguagem, sobretudo de discurso livre. Estas actividades, que durante alguns anos
se destinavam essencialmente a crianças migrantes, pensando que se estava em
presença apenas de um problema linguístico, foram alargadas a filhos dos autóctones praticamente não letrados (Salgado, 1993: 54). Em Portugal, animadores
de Actividades de Tempos Livres têm verificado que algumas destas crianças
consideradas com “necessidades educativas especiais”, revelavam ter aprendido
naturalmente a ler, inseridas nestes quadros, onde a escrita entrava de forma
lúdica e contextualizada (idem).

As actividades consistiram em sair da escola e observar o quotidiano que nos
cerca. O objectivo seria de criar, pela mão do animador, uma relação com a escrita, no dia a dia. Num primeiro tempo, em que aparece com a função de informação acerca do conteúdo dos objectos, tratou-se de descobrir os portadores de
texto (Ferreiro & Teberosky, 1980). Traduziu-se em visitas exteriores ao supermercado recolhendo informação, analisando-a na escola, procurando o que have-
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ria em suas casas (arroz, massa, açúcar...) e, sempre que possível, trazendo pedaços de invólucros de produtos existentes em sua casa, para, deste modo, criar
uma relação entre a escrita e a família. Identificava-se igualmente a escrita com a
função de orientação como, por exemplo, o nome das ruas e os sinais – escritos
ou não – de trânsito ou mesmo de peões (indicação de terras, letreiros de camionetas...) ou mesmo cartazes de festas ou publicitários.

Num segundo tempo, procuravam-se objectos que existiam com a função de leitura, os que Ferreiro & Teberosky (idem) chamam de suportes de texto: livros,
jornais, revistas. Visitaram-se livrarias e papelarias, trouxeram-se para a sala livros e revistas, visitaram-se bibliotecas.

Através da realização de jogos a partir de material escrito (jogo da Glória, jogos
de Trânsito...) em que era necessário ler regras e pequenos textos para jogar,
fazia perceber a necessidade da escrita e ajudava a globalizar palavras-chave –
decorar a imagem da palavra – ajudando a construção do vocabulário activo enriquecendo, deste modo, a própria linguagem oral.

Foram desenvolvidas outro tipo de actividades que agrupámos na categoria informação-realização por obedecerem todas ao mesmo modelo de funcionamento
embora, para a criança, apareçam com funcionalidades diferentes. Estão neste
caso, a realização de um prato a partir duma receita de cozinha, a realização
duma experiência de ciências a partir dum livro, a produção dum instrumento musical seguindo as instruções dum livro, a concepção de máscaras ou outras peças necessárias para um projecto igualmente a partir dum livro, entre outras. De
facto, todas estas actividades seguiam os mesmos passos de realização: primeiro, era necessário ler para identificar os materiais e ingredientes necessários. Fazia-se uma lista – requisição – para ir procurar o que era necessário. Após conseguir os materiais realizava-se, lendo, fase a fase, o que se procurava realizar.
No caso das experiências, fazia-se ainda um relatório – a partir duma ficha onde
se escrevia “que materiais utilizámos” “o que fizemos” “o que observámos” e
“conclusões”. No fim, cada grupo apresentava aos outros – fazia uma conferência
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– a sua experiência, actividade e respectivas conclusões. Estas actividades permitem a leitura, a escrita e a oralidade como resposta à resolução dos problemas
que se apresentam para ser resolvidos.

O recurso à literatura popular oral foi também uma vertente importante destas
actividades. Contar histórias, fazer dramatizações de histórias, dizer lengalengas
e trava-línguas, assim como decorar pequenas poesias ajudava ainda a enriquecer a linguagem.

Estas actividades, tendo embora este direccionamento foram integradas em mini
projectos de expressão plástica, dramática e musical, em jogos de incentivo metalinguístico e de apoio à escrita (entre outros). Por vezes, conseguia-se integrar
os próprios trabalhos de casa – iguais para todos! – que os professores mandavam, justificando sempre alguma substituição junto das respectivas professoras.

4.2.3 – Questionamentos controversos

Estas actividades foram realizadas em 6 das 15 escolas com que trabalhámos
utilizando o critério de autorização dos professores envolvidos no Projecto. De
facto, neste primeiro ano os professores consideraram útil e reconheceram o
avanço na aprendizagem por parte de alguns alunos.

A atitude foi, no entanto, diferente de escola para escola segundo as atitudes diferenciadas já referidas acima. Assim, a professora da Escola pequena que tinha
só um aluno considerou este trabalho conjunto como muito útil entendendo-o em
real parceria escola-família-comunidade em que todos se mobilizam num objectivo comum. Duas escolas entenderam-no como o apoio social que normalmente
se dá às comunidades pobres, com grandes dificuldades. Uma escola, em que a
professora estava demasiado preocupada com os seus problemas pessoais,
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apresentando um discurso de modernidade, fazendo de forma avulsa, algumas
actividades propostas – práticas que consideramos menos honestas –, agradoulhe a ideia dos Tempos Livres, porque a libertaria de algum trabalho, justificandose com “eles nem nos Tempos Livres conseguem...”.

Na escola que referimos altamente empenhada nos alunos, a existência deste
tipo de actividades foi vivenciada de forma incómoda. O Director da Escola considerou que se esta actividade se desenrolava na escola e tinha objectivos de
aprendizagem, os professores deveriam estar presentes. Foram entendidas na
linha dos Complementos Curriculares apresentados na reforma do Ensino. Deste
modo, o horário dos professores veio a prolongar-se o que, apesar de ser feito
com empenho, era mal vivido pelos professores que viam, deste modo, as suas
tarefas duplicadas. No 3º período, as actividades acabaram por terminar dizendo
os professores que não se justificavam porque “eles estavam a aprender nas aulas” e "já eram poucos a ficar na escola”.

Na escola da vila, as actividades tiveram um sentido semelhante. Se duas das
professoras entenderam claramente a proposta e actuavam em parceria, uma
terceira professora evidenciou sempre algum mal-estar que posteriormente se
exprimiu mais abertamente. De facto, quando no início do 4º ano passámos provas de literacia e identificámos os alunos em risco, a última tendência referida
ganhou força, houve uma recusa de algumas professoras em quererem apoio
dos Tempos Livres. Diziam que “as crianças com problemas têm apoio do Ensino
Especial. As outras são connosco. Ou aprendem e passam ou não aprendem e
são retidas”. Estas professoras tiveram aquilo a que chamámos uma lucidez corporativa sentindo que estávamos a por em causa o seu trabalho, querendo que
outros, sem formação, conseguissem o que elas não estavam a conseguir. Uma
professora, que apesar de não ter alunos da coorte que seguíamos, tinha uma
turma do 4º ano constituída por alunos retidos, não só recusou claramente como
fez um investimento suplementar e conseguiu uma grande evolução com esses
alunos. De facto, se os seus alunos tinham evidenciado baixos níveis de literacia
nas provas do 1º período, nas últimas provas, em Junho, os alunos mostravam
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que tinham progredido, conseguindo todos atingir os níveis mínimos considerados necessários para enfrentar a escolaridade seguinte (75%).

Como verificámos, esta forma de resolução não pode mesmo ser pacífica em relação à escola. O próprio Ministério de Educação não reconhece as actividades
de Animação Socioeducativa no sentido das aprendizagens, optando, deste modo, por defender as suas instituições e profissionais e por preterir os verdadeiros
destinatários dos sistemas educativos: os alunos.

No entanto, se atendermos às perspectivas sobre da educação no século XXI
apresentadas pela OCDE, estas actividades aparecem com um dos cenários
possíveis (OCDE, 2002).

5. Escolas do 2º e 3º ciclo

Embora não dediquemos uma atenção tão aturada a estas escolas como procedemos para o 1º ciclo, uma vez que não constituem objecto de estudo, o facto de
termos como objectivo entender o impacto das competências trazidas do 1º ciclo
nestes níveis de escolaridade, obriga-nos a apresentar notas que recolhemos e
que poderão contribuir para a compreensão do problema. Começaremos por
abordar os problemas de tipo pedagógico, depois os organizacionais e posteriormente as relações com os pais e a comunidade.
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5.1 A construção do (in)sucesso

5.1.1 O 2º ciclo

Um primeiro problema que verificámos nas escolas do 2º ciclo centra-se na “impossibilidade” de resposta a alunos em situação fraca. Como já referimos no ponto anterior, não existe efectivamente continuidade pedagógica, a nível dos alunos, entre a saída do 1º ciclo e a entrada no 2º ciclo. Apesar de se realizarem no
4º ano actividades facilitadoras de integração – os alunos do 4º ano vêm regularmente à escola EB 2,3, uma vez por semana fazer actividades –, esta integração ainda não tem expressão em termos pedagógicos, ao nível dos alunos. Ao
longo dos anos em que decorreu o nosso estudo verificou-se uma evolução nessas relações: os alunos da coorte em estudo foram os primeiros a vir à EB 2,3 ter
as actividades que referimos, realizaram-se reuniões entre os professores do 1º
ciclo e o grupo de Português e o mesmo com o grupo de Matemática, houve actividades nos períodos não lectivos, organizados pela Associação de Pais da EB
2,3 para as crianças dos 3 ciclos, mas em termos pedagógicos, a nível do acompanhamento individual dos alunos, não se verificou qualquer mudança. Ou os
alunos são considerados portadores de deficiência e apoiados pelo Ensino Especial tendo lugar uma redução no número de alunos na turma, ou, mesmo quando
o professor da escola do 1º ciclo envia um dossier em que refere os eventuais
alunos com dificuldades, não existe qualquer sistema de apoio ou compreensão
por estes alunos. Pelo contrário, tivemos oportunidade de saber que o dossier
existia e era conhecido, acabando por jogar em desfavor do aluno ao querer atribuir-se uma nota negativa ou mesmo reprovar-se: “ele já no 1º ciclo tinha muitas
dificuldades”.

Além disso as dificuldades apresentadas pelos alunos – que dão lugar a negativas no 1º período – não são objecto de qualquer estratégia de “remediação”. Serão eventualmente enviados para uma APA (Apoio Pedagógico Acrescido) onde,
na maior parte das vezes, não se faz um trabalho individualizado, identificando a
razão das dificuldades do aluno e procurando corrigi-las. Estas aulas limitam-se a
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acompanhar a matéria, sendo, muitas vezes, a repetição do que se fez na aula211. Se considerarmos a tipologia de Meurieu, considerando que existem a) alunos em dificuldades que não terão percebido uma parte da matéria, b) alunos em
insucesso, a quem faltam bases a alguma(s) disciplina(s) e c) alunos em exclusão, portadores de multiproblemas de origem familiar ou outra, que precisariam
também de apoio de carácter social, verificamos que as APA’s só responderiam
aos primeiros, aos que se “perderam” na matéria.

Um aluno que demonstra falta de bases numa determinada disciplina não tem
resposta pedagógica. Diz-se que já deveria ter aprendido e, a partir desse momento, passa a ser aluno de negativa a essa disciplina. Um aluno da nossa coorte era originário de uma família muito pobre, com sérias dificuldades de linguagem. Era muito bom aluno às disciplinas das áreas científicas mas revelava-se
fraco a Português. Estas dificuldades foram, sobretudo, transmitidas a Inglês sem
ter conseguido ultrapassá-las durante os 5 anos de escolaridade nesta escola.
Os Directores de Turma sempre referiram este problema identificando as razões
mas nunca houve nenhuma estratégia de correcção. O mesmo se passa com
alunos com dificuldades a Matemática. Não existem estratégias de identificação
de causas e muito menos de correcção. Um aluno que tem uma falha a Matemática é enviado para uma APA mas aí só ouve, de novo, o que foi dado na aula.

As notas são, muitas vezes, a média aritmética dos testes. Existem, no entanto,
algumas “correcções”. Está presente entre os professores uma filosofia de “não
arriscar” certas notas no 1º período (Salgado & Reis 1993). Mais uma vez ouvimos o termo de temerem que se “deitem à sombra da bananeira” 212. Assim, à
entrada no 2º ciclo, a criança tem dificuldade em começar a perceber que as notas que obteve terão a ver com a sua prestação. Atribuem mais aos mecanismos
da chamada autoavaliação em que o aluno “pede” a nota que acha que deve ter
e o professor ou dá ou não dá. Uns “têm sorte, por o professor dar o que pedem,
211

Esta observação limita-se aos casos que conhecemos embora tivéssemos tido oportunidade de comentar com alguns pais e até professoras que corroboraram esta análise. Sabemos, no entanto, de alguns
professores – raros – que têm procedimentos diferentes.
212
No trabalho que referimos, realizado em 17 Escolas, tivemos oportunidade de analisar este problema e
os impactos negativos nos alunos.
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outros não”. Apesar de haver pequenas correcções nas reuniões de atribuição de
notas, a tendência geral é para nunca dar 5 no primeiro trimestre. No entanto,
haverá alguns mecanismos que permitem arriscar. Por exemplo, o facto do aluno
ser filho de um professor da escola ou ter tido irmãos muito bons alunos. Claro
que, a pouco e pouco, os alunos vão-se apercebendo que as notas teriam a ver
com as classificações dos testes e a sentirem estas classificações como uma injustiça. O “não arriscar” funciona também em relação aos alunos mais fracos. O
professor não arrisca dar uma nota positiva no 1º período, preferindo ver o que se
passa com os colegas. Para alguns alunos, esta situação joga negativamente,
desmotivando-os. Tanto mais que, por vezes, o aluno faz esforço para conseguir
ter positiva no 2º trimestre, terá uma média positiva mas próximo do limite e o
professor dá-lhe negativa. Este aluno fica fortemente desencorajado, acabando
por reprovar por falta de confiança em si próprio.213

As discussões e as justificações sobre as atribuições de notas justificam-se pela
avaliação não só de conhecimentos mas também de valores e atitudes. Por essa
razão, quando se questiona uma nota inferior ao que as médias aritméticas – e
eventualmente outros parâmetros – conduziriam, a resposta é sempre dada no
sentido em que a nota foi diminuída devido à avaliação da atitudes. Esta justificação era mal entendida por pais e alunos não só porque estas razões só apareciam para justificar descidas de notas como eram, de facto, incompreensíveis na
escala de 5 com que se trabalha: se um aluno que tivesse trabalhos para ter 5,
tivesse 4, significaria que teria tido 3 a valores e atitudes o que deixava os pais,
por vezes, ainda mais preocupados. Além disso, estes parâmetros só eram tidos
em conta na avaliação porque não havia práticas de ensino/aprendizagem de
atitudes e valores.

O pedido de trabalhos para fazer em casa contava, igualmente com a participação dos pais e esperava que se soubesse, à partida, a que correspondia um modelo de trabalho escolar. Num dos primeiros trabalhos pediu-se às crianças que
213

Já tínhamos encontrado esta prática no estudo que fizemos nas 17 escolas referidas (Salgado & Reis
1993). Mas aqui tivemos oportunidade de falar com os alunos e ir sentindo as suas vivências. Alguns não
se terão desencorajado porque lhes explicámos o mecanismo, lhes demos apoio, sobretudo em ajudar a
não desistir a ganhar auto-confiança.
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fizessem um trabalho “sobre a biografia e a bibliografia de Sofia de Melo Breyner
e de Almeida Garrett”. Um criança que teve Insuficiente – e que até pensava que
Almeida Garrett também era uma mulher – explicava depois o que a professora
queria, segundo o modelo que os filhos de professores na turma tinham apresentado sendo classificados de Muito Bom. Sabíamos de crianças que eram fortemente ajudadas pelos pais em trabalhos de grupo que praticamente um só – ou a
sua família – faziam. Igualmente no 5º ano, na Área-Escola foram pedidos, ao
longo do ano, 7 trabalhos diferentes sobre o mesmo tema, alguns exactamente
iguais. Numa das turmas, no início do ano, alguns pais protestaram junto da nova
Directora de Turma e esta prática foi corrigida.

No entanto, o insucesso no 2º ciclo tem significado mínimo. Tivemos ocasião de
verificar (Anexo II, 2) que, se exceptuarmos um aluno, todos os outros são provenientes de meios não letrados214 a que não terá sido alheia a necessidade de
acompanhamento diário dos pais. Ou melhor, ter-lhes-á faltado todo o trabalho
diário, desde o aprender a estudar para cada disciplina, ao estudo na véspera
dos testes. Alguns dos outros, teriam tido igualmente insucesso se não fosse o
apoio dado pelos pais ou explicadores215.

As crianças de meios não letrados – como as que reprovaram no 5º ano – estão agora em desvantagem sobre as outras216. Estas crianças revelam, apesar
de tudo, níveis pouco elevados de competências se exceptuarmos um aluno,
que nas provas de literacia do 4º ano apresenta um valor de 91, tendo tido um
valor muito baixo – em relação ao grupo – na avaliação das competências de
leitura no 1º ano de escolaridade. Este aluno provem de uma escola onde a
professora, consciente das dificuldades dos alunos, fazia um grande acompanhamento individual. Tivemos oportunidade de verificar, no estudo de outra
coorte com os alunos desta escola, que deixando de ter este acompanhamento
214

Apesar destes quadros já terem sido tratados no ponto anterior, seguindo o objectivo desta componente
de análise etnográfica tentamos agora analisá-los numa perspectiva mais compreensiva.
215
Algumas crianças continuam a ter explicador uma vez que os pais não as podem acompanhar. Algumas famílias, conscientes de que “agora as matérias são diferentes” ou “só fizeram a 4ª classe”, põem
agora os filhos em explicadores.
216
Eventualmente, o Estudo Acompanhado, agora introduzido neste ciclo, possa vir a minorar esta dificuldade destes alunos.
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individualizado, revelam dificuldades em conseguir realizar o 2º ciclo, o que
terá acontecido eventualmente com este aluno.

5.1.2 O 3º ciclo

Como podemos verificar no Quadro 61217 o 3º ciclo é o que mais contribui para
o insucesso escolar e, no seu interior é o 7º ano que apresenta valores mais
elevados.

QUADRO 61
Primeiras reprovações por ano e ciclo de escolaridade
Por ciclo
Ciclo

1º ciclo
2º ciclo

3º ciclo

Ano

Frequência

Percentagem

2º

9

18,75

4º

5

10,41

5º

6

12,50

6º

2

4,17

7º

13

27,09

8º

9

18,75

9º

4
48

Frequência

Percentagem

14

29,16

8

16,67

8,33

26

54,17

100,00

48

100,00

Estes resultados contrariam a nossa hipótese de partida uma vez que considerávamos que era o 1º ciclo o que se apresentaria como maior factor de insucesso.
Igualmente, o estudo que fizemos no ponto anterior, permite-nos verificar que
este insucesso não tem na génese uma baixa competência de leitura dado que o
insucesso no 7º ano – que corresponde a mais de um quarto das reprovações
(27,1%) – demonstrou uma média de competências no 4º ano de escolaridade de
81,61 (Quadro 68) que já se seguira a uma aprendizagem da leitura no 1º ano de
escolaridade sem dificuldades: média de 21,12 ainda ligeiramente superior à média da totalidade coorte com 21,07 (Quadro 68).
217

Quadro do capítulo anterior aqui reproduzido

345

A pesquisa de outras razões permitiu-nos identificar factores de ordem institucional ligados à transição de ciclo, mas sobretudo à mudança de escola.

Havendo no mesmo território duas escolas em que existia o 3º ciclo, houve alunos que continuaram na Escola EB 2,3 onde fizeram o 2º ciclo e outros que mudaram para a Escola Secundária, antiga Escola C+S. Como verificámos no ponto
anterior, 85% das reprovações no 7º ano devem-se a alunos que transitaram de
Escola. Os dados que recolhemos permitem-nos perceber as várias causas que
concorreram para explicar como a mudança de escola218 conduziu, neste caso, a
estes resultados.

Em primeiro lugar, soubemos que quem decide a selecção é a escola EB 2,3. Os
critérios de selecção são decididos em Conselho Pedagógico e tudo parece processar-se com grande objectividade. Os critérios de prioridade para ficar na escola foram: a) serem apoiados pelo Ensino Especial,219 b) serem familiares de funcionários da escola ou terem irmãos já a frequentar a Escola, c) completarem os
10 anos depois de 1 de Setembro220, d) serem filhos de membros da Direcção da
Associação de Pais221 e, e) por último, comportamento e aproveitamento. Acontece que, seria nesta categoria que iriam recair a maioria dos alunos. Como seleccionar estes alunos? Percebemos que o critério referente ao comportamento
e aproveitamento, seria de enviar para a outra escola aqueles que levantavam
mais problemas nas respectivas turmas. Repare-se que não se trata de crianças
com problemas disciplinares expressos. Os professores ou a directora de turma,
diriam quem eram os alunos que mais incomodavam. Perguntámos a um grupo

218

Dos estudos realizados no âmbito do Programa Educação Para Todos (PEPT), sabia-se que a mudança
de escola era um factor forte de insucesso e abandono. Por pensarmos que esta situação acontecerá noutras escolas do país (tivemos ocasião de verificar outros casos eventualmente semelhantes) não nos dispensamos de apresentar os dados que obtivemos.
219
Alunos que não levantavam grandes problemas na escola uma vez que estavam bem integrados pela
Equipe de Educação Especial e, além disso, permitiam diminuir o número de alunos por turma. Muitos
deles tinham idade para integrar a Formação Profissional oferecida pela instituição local e saíam nessa
altura da escola.
220
Era um número de alunos muito reduzido até porque, em alguns casos, as famílias tinham optado por
deixar as crianças frequentar mais um ano de jardins-de-infância.
221
De facto, neste ano lectivo, nenhuma criança beneficiou deste critério.
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de alunos de cada turma que finalizava o 6º, “quais eram os alunos mais desatinados da tua turma?”. Os alunos que mudaram de escola, sem ser por opção
própria, pertenciam ao grupo dos alunos indicados. A gravidade do problema
centrava-se no facto de virem juntos desde o 1º ciclo e já terem mecanismos de
controle que permitiam integrar os tais “mais desatinados”. Um aluno contava referindo-se a um amigo que fora compulsivamente222 mudado de escola: “Ele, às
vezes, ia fazer um disparate, nós dizíamos que aquilo não se fazia e então ele
não fazia dizendo que estava só a brincar connosco”. O controle do grupo de
amigos evitaria assim, alguns comportamentos desadequados. O problema seria
que estes alunos estariam agora juntos na mesma turma, sem controlo dos amigos.223 Como podemos verificar no Quadro 64, trata-se sobretudo de rapazes
(61,5%). Uma Inspecção feita às escolas, referentes a este ano lectivo, revelava
que a Escola EB 2,3 no 2º ciclo, mais precisamente no 6º ano, apresentava um
número superior de rapazes. No entanto, no 7º ano de escolaridade, já eram as
raparigas que tinham maioria. Um número superior de rapazes fora transferido
para a Escola Secundária.

Uma outra razão das dificuldades de inserção e sucesso destes alunos refere-se
agora, à Escola Secundária. Segundo alguns pais e professores, a razão referese ao facto desta ser uma Escola que funciona mais com procedimentos característicos de nível Secundário do que dos do Ensino Básico. As exigências e o recurso à autonomia do aluno serão superiores. No entanto – recolhemos ainda
dos mesmos interlocutores –, os professores destas escolas preferem ensinar no
Secundário, deixando o 3º ciclo para os professores que não pertencem aos quadros da escola ou com menos prioridade na escolha. De facto, tivemos oportunidade de identificar alguns professores do 3º ciclo que correspondem a este perfil.

Como vimos no ponto anterior, as reprovações de 8º e 9 anos apresentam características bastante diferentes e terão mais a ver com dificuldades académicas dos
222

Os pais escreveram à escola explicando a importância do filho se manter junto dos amigos e a resposta
foi “não ser possível devido aos critérios definidos em Conselho Pedagógico”. Uma resposta burocrática
que, de facto, só em parte se aplica à alínea e) dos critérios.
223
De facto, na escola secundária, ter-se-ão verificado, no ano seguinte, incidentes graves com estes alunos, como por exemplo, deitarem fogo a um caixote do lixo o que lhes valeu uns dias de suspensão às
aulas.
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alunos. Alguns alunos do 8º ano transitaram já, nos anos anteriores, com dificuldade. Referimos um que seguimos mais atentamente. Trata-se duma criança oriunda duma escola isolada com dificuldades de inserção social

224

. Poderemos

aventar que razões de ordem cultural, eventualmente provocadas pela vivência
num meio fechado e com poucos estímulos culturais, teriam exigido um acompanhamento ao longo dos 2º e 3º ciclos, não apenas centrado na literacia, mas
igualmente noutros domínio e possibilitando outras práticas sociais. Este caso
permite-nos apenas concluir que o 2º e 3º ciclos mereceriam um estudo mais
aprofundado que identificasse e aprofundasse as causas efectivas de
(in)sucesso.

5.2 Problemas organizacionais

5.2.1 Pedagogia burocrática

Embora o clima de uma escola dependa de factores variados, tais como o meio
em que se insere, a sua história e o modo como se relaciona com as autoridades
e os órgãos de gestão, nomeadamente o seu Conselho Executivo, são componente significativa no modo como se vive na escola e como se pratica a própria
pedagogia.

As Escolas EB 2,3 e Secundária, ao longo dos anos que as abordámos, têm
vindo a conhecer direcções diferentes e, por essa razão, diferentes formas de
prática do currículo no seu interior, quando consideramos o espaço total como
espaço de formação (Salgado & Reis, 1994, Salgado & Reis, 1994b & Furter
1983) em que o que forma – ou deforma – o aluno não terá origem apenas no

224

Ver supra “o sucesso de um aluno em risco” (ponto 3.1.2 deste capítulo.)
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que se passa no somatório das salas de aulas mas entende a organização como
um todo, considerada enquanto instituição educativa.

A Escola EB 2,3 já não é hoje a mesma coisa, uma vez que todos os seus órgãos
mudaram ressaltando a mudança do Conselho Executivo, do Conselho Pedagógico e da Associação de Pais. No entanto, como paradigmático de muitas outras
escolas cujos sintomas semelhantes fomos conhecendo e, como pista de futuras
investigações, gostaríamos de referir algumas características que terão tido influência no sucesso dos alunos.

Num primeiro tempo, referimos o problema acima abordado em que cada escola
parece preocupar-se mais com o seu bom funcionamento do que com a melhor
qualidade educativa para as crianças e jovens que vivem no mesmo território.

Uma outra questão que cumpre aqui abordar centra-se na obstrução a críticas ou
mesmo sugestões de melhoria que partam do exterior da escola. No fim do 1º
trimestre de entrada dos alunos da nossa coorte na escola do 2º ciclo e, após a
análise de pautas e recolhas junto de encarregados de educação e alunos, enviámos uma carta aos órgãos da escola que estariam implicados com os alunos
do 5º ano: Conselho Directivo, Conselho Pedagógico, Coordenadora dos Directores de Turma do 5º ano, Delegados dos grupos de Matemática, de História, e de
Português. As nossas intenções, com o presente relatório seriam: “Apesar de não
termos ainda procedido a um aprofundamento sistemático de alguns problemas
que identificámos, gostaríamos de pedir aos docentes implicados que nos acompanhassem no estudo dos problemas e que, em conjunto, procurássemos encontrar soluções adequadas para contribuir para a continuação do sucesso destes
alunos.” Então, analisávamos as situações de alunos que entraram com elevados
níveis de literacia no 5º ano e obtiveram uma nota negativa no 1º trimestre em
termos das dinâmicas das turmas225. Apresentávamos igualmente a situação de
225

Para além de alunos que acabaram por reprovar apenas pela dinâmica negativa da turma, encontrámos
no 7º ano de escolaridade uma turma, herdeira destes alunos que ainda não resolvera as práticas de socialização na sala de aula provocando conflitos em que os pais – impotentes – eram, então, chamados a intervir.
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alunos que entraram com baixos níveis de literacia. Analisávamos as baixas médias em História226 através da falta de prática de trabalho de grupo e da inexistência de hábitos de leitura. Analisámos ainda os baixos níveis negativos a Matemática pelas dificuldades de compreensão dos enunciados dos testes. Era uma
linguagem que parecia clara mas a que os alunos não estavam habituados. Alguns alunos, perante o pedido em termos de “indica os elementos” diziam que
não sabiam que era para responder “porque não havia ponto de interrogação”.
Por fim fazíamos um apelo ao grupo de Português face à necessidade de motivar
estes alunos para a leitura uma vez que não traziam hábitos do 1º ciclo.

Esta carta – que se centrava na análise das práticas dos alunos – foi muito mal
aceite na escola e mereceu uma resposta do Conselho Pedagógico considerando que a carta “suscitou grande indignação nos elementos deste Conselho”, propondo uma reunião com o Conselho Directivo, para “esclarecermos todas as dúvidas que surgiram após a leitura do referido documento”. Nessa reunião nada
foi referido como preocupação com os alunos mas apenas apareceram problemas de tipo corporativo.227 Recebemos ainda uma carta, escrita com todo o cinismo do Grupo de História, contando apenas a história de Fídias que termina,
como sabemos com a sua resposta “Nunca te esqueças deste conselho: não suba o sapateiro acima da sandália”. Percebemos, então, que não interessavam as
nossas ofertas de apoio e, muito menos, os resultados da nossa investigação228.
Por essa razão nos limitámos, no 2º ciclo, a proceder apenas ao estudo de pautas, terminando as actividades com os alunos, no quadro do projecto que até então vínhamos desenvolvendo.

5.2.2.Autonomia da escola

226

De facto, percebemos mais tarde que uma professora de História do 2º ciclo tem o hábito de dar notas
muito baixas a quase todos os alunos no 1º período. Mesmo a alunos que têm médias altas a todas as
outras disciplinas.
227
Como referíamos que conhecíamos as práticas positivas desta escola na motivação para a leitura foi
entendido que “estaríamos a dizer que a Delegada actual do grupo de Português era pior do que a anterior.” Cumpre dizer que ainda hoje não sabemos quem eram uma e outra.
228
Quando em 1994 fizemos o estudo da relação entre as competências de leitura no final do 1º ciclo e os
resultados obtidos pelos alunos na Escola, também já não houve interesse em conhecer os resultados.
Acabámos por apresentá-los primeiro noutras escola que quiseram, algumas, proceder a estudos semelhantes na própria escola.
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Também, ao longo dos anos, tivemos oportunidade de ir conhecendo o processo
de construção da autonomia da Escola EB, 2,3. Na relação que desenvolvemos
com esta identificámos dois factores decisivos de autonomia: o financiamento
próprio e a relação com a comunidade.

Tal como referimos em relação às escolas do 1º ciclo, o facto de esta escola ter
concorrido a projectos do Ministério da Educação e ter ganho, funcionou como
uma revelação de que as escolas não são apenas emanações do Estado. Não só
são diferentes como podem conseguir mais meios pela qualidade do seu trabalho. A apresentação dum projecto a concurso do PEPT permitiu, não apenas o
sentimento de autonomia referido, como o confronto com outras escolas nas reuniões nacionais que eram promovidas. Foi possível esta escola ver que já fazia
muitas das coisas que eram ditas e já tinha conseguido ultrapassar certas dificuldades com que as outras ainda se debatiam. A existência de reuniões com Conselhos Directivos da região permitiu cortar a exclusividade da verticalidade com o
Ministério e encetar estratégias formais ou informais de inter-ajuda entre as escolas da Região.

Um segundo vector importante na autonomia foi a construção das relações com
as instituições locais. O PIPSE conseguira estabelecer redes de parcerias com as
escolas do 1º ciclo e os serviços locais, mas a escola EB 2,3 tinha ficado fora das
parcerias. Em 1992, no início deste projecto nas reuniões interinstitucionais preparatórias do seu lançamento criaram-se redes de relações entre esta Escola e
os outros serviços locais. A directora da escola EB 2,3 dizia precisar de uma Técnica de Serviço Social para a Escola. A Técnica da Câmara Municipal presente
perguntou para quê e obrigou a precisar o pedido – por exemplo para contactar
com família x. A Técnica presente conhecia a família que era apoiada e, foi possível delinear uma estratégia para que o filho em questão fosse à escola. Assim
se abriu uma relação frutuosa entre a escola e o Serviço Social local. O mesmo
se passou com o Centro de Saúde. Este grupo, foi ainda ponto de partida para a
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relação com as escolas do 1º ciclo. A escola EB, 2,3, com a sua rede local reforçada, sentia agora mais autonomia para resolver os seus problemas.

5.3 Relação com pais e comunidade

5.3.1 Os encarregados de educação

A relação com os pais também não é pacífica. Os pais devem limitar-se a falar
com os Directores de Turma, quando são chamados e seguir um modelo implícito
de relação que deverão, a pouco e pouco, descobrir. Os pais confessam que preferem assim porque temem que os seus filhos sejam penalizados229. Uma mãe
dizia-nos: ”São as únicas situações na minha vida em que cobardemente me calo, porque as consequências não cairão sobre mim, mas sobre a minha filha que
estará indefesa perante os ataques”.

Um pai, com formação em Matemática, não concordou com o suficiente que o
filho tivera num teste. Por dificuldade de contacto com a professora – uma vez
que a relação se processa apenas através do Director de Turma – redigiu uma
carta muito delicada, propondo outra correcção para o teste que estava efectivamente mal corrigido.230 A professora não alterou o resultado arranjando uma resposta bastante subjectiva que escreveu na caderneta da aluna. Ouvimos muitos
professores comentar a ousadia deste pai por ter escrito directamente à professora. Seria este um comportamento inusitado e a não repetir.

229

Com alguma razão. Recolhemos exemplos de retaliações nos alunos devido a intervenções dos pais.
Tendo tido acesso ao teste, pedimos a outros professores para corrigir e todos estiveram de acordo com
o pai da aluna.
230
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Em relação às fichas de avaliação, os pais também aprendem rapidamente que
as indicações qualitativas também não são para valer. O que interessa são os
números. A maior parte dos professores dará a nota fazendo as médias dos testes, corrigidos pelos “não arriscar” já referidos e preenche posteriormente os parâmetros de modo a fazer as médias. Assim, se o aluno tiver 4, o professor deverá colocar na ficha a entregar aos pais uma distribuição de MB (Muito Bom) e B
(Bom) de modo a que, traduzido em número, a média dê 4.

Soube a escola que os pais de uma das turmas de 5º ano tinham um importante
trabalho desenvolvido com a escola do 1º ciclo e eram conhecidos como muito
unidos. Foram considerados um perigo e colocada uma Directora de Turma “que
fosse capaz de lhes fazer face”. Na primeira reunião – onde estavam presente
não só as mães mas também 15 pais (homens) –, às primeiras questões inofensivas colocadas pelos pais, a Directora de Turma começou a responder com rudeza e agressividade. Tinha sido preparada para o pior e, por isso, qualquer
questão era entendida como agressão. Depois desta triste sessão, os pais foramse a pouco e pouco desencorajando de ir à escola “para não criar problemas aos
filhos”.

5.3.2 Os encarregados de educação nos órgãos da escola

A presença dos pais estava prevista nos Conselhos de Turma e no Conselho Pedagógico. Os Conselhos de Turma reuniam duas vezes por ano nas interrupções
lectivas de Novembro e do Carnaval231. Alguns pais tiveram atitudes mais activas
tendo participado em actividades promovidas pela Direcção de Turma ou outros
professores e, outras turmas, assumiram dinâmicas de substituição de professores que se encontravam psicologicamente doentes e, a partir de mobilização dos
outros pais, e em conjunto com os órgãos da escola, conseguiram retirá-los do
serviço docente. No entanto, a maioria dos pais limitava-se a estar presente nas
reuniões e a ouvir o que era dito. Uma professora confessou-nos particularmente
231

Com o fim destas interrupções, muitas escolas deixaram de fazer esta reunião e, assim, acabaram com
a participação dos pais nestes Conselhos, uma vez que os outros conselhos são apenas para avaliação
sumativa e nesses os pais não poderão estar presentes.
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que, “pelo menos, se conseguia que os assuntos dos alunos fossem tratados
com mais humanidade, traduzida no vocabulário empregue.” 232

Igualmente o representante dos pais no Conselho Pedagógico terá pressionado
abordagens menos corporativas, mas o seu poder de intervenção era demasiado
restrito. Esta reuniões eram muito longas havendo pouco espaço para questionamento sendo difícil tomar posições muito diferentes das instituídas. Para agravar o problema não era permitido ao representante dos pais estar presente quando se discutissem as questões de avaliação. Segundo o Artigo 25º ponto 4. do
Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio “Nas reuniões em que sejam tratados assuntos que envolvam sigilo, designadamente sobre matéria de provas de exame
ou de avaliação global, apenas participam os membros docentes.” Precisamente
algumas das questões que os pais gostariam de discutir referiam-se a avaliação.
A título de exemplo refira-se o caso da atribuição de notas justificadas pela avaliação de atitudes e valores, acima citado, nos boletins de Registo de Avaliação
destinados aos pais. Por essa razão, considerava-se que seria necessário estar
presente na discussão de determinação da nota das disciplinas sobre a percentagem a atribuir à componente atitudes e valores.

Foi igualmente importante a participação dos pais nas reuniões de Conselho Disciplinar. Mas a sua participação tinha pouco impacto, excepto quando servia para
dar força às opiniões da Psicóloga e, eventualmente, do representante da Educação Especial.

5.3.3 A Associação de Pais e Encarregados de Educação

Habitualmente pouco activa, a Direcção da Associação de Pais que conhecemos
começou com um programa de actividades de algum modo dinâmico. A primeira
actividade consistiu na elaboração de um Boletim em que se apresentava a nova
Direcção, se propunha um plano de actividades e dava conta das acções desen232

Alguns professores eram igualmente pais pois tinham os filhos na Escola. Conseguíamos, deste modo,
ter uma visão muito particular, dos dois lados das questões.
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volvidas por Pais e Encarregados de Educação no sentido de resolver problemas
de professores que não estariam em saúde plena, tendo comportamentos pouco
adequados ou/e não ensinando as matérias constantes do programa. No Boletim
foi publicada a seguinte notícia: “Os pais dos alunos do 8º ano (quatro turmas) e
duma turma do 7º ano conseguiram fazer substituir uma professora de Ciências
por não se encontrar em condições para dar aulas. Através dos respectivos representantes dos pais, expuseram o problema ao Conselho Executivo, fizeram
reuniões de pais, falaram com as Directoras de Turma, recolocaram a situação
nas reuniões intercalares. O Conselho Executivo enviou um dossier bem fundamentado para o Ministério da Educação e por fim a Professora foi substituída. A
nova docente tem agora que iniciar a matéria... “ (Boletim nº 1 - Novembro 2000).
O Conselho Executivo e a coordenadora dos Directores de Turma recusaram-se
a distribuir o Boletim por entenderem que não era dado relevo suficiente ao papel
do Conselho Directivo nesse processo. Embora a Direcção da Associação tenha
considerado ser uma intromissão na sua actividade e uma censura ao seu Boletim optou por retirar a notícia para evitar conflitos logo de início.

Vários conflitos deste tipo foram acontecendo mas foi no ano em que a Associação conseguiu um financiamento para realizar actividades contra a toxicodependência que as dificuldades se agudizaram tornando a sua realização muito difícil.
Apesar dos acordos feitos à partida e na programação de cada actividade era,
efectivamente, mal vivido pelos órgãos da Escola, que a Associação de Pais tivesse uma actividade na Escola. Esta atitude não era, no entanto, praticada pelos Directores de Turma mais implicados que se prontificaram a aderir, tendo-se
realizado muitas actividades conjuntas.

Consideramos que hoje não existiriam estas dificuldades, não só pelo perfil do
novo Conselho Executivo, como pelo facto da escola se ir habituando a estas
práticas e à presença e parceria com outros actores locais.
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Conclusões e Recomendações
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Como enunciámos no começo deste nosso trabalho procuraremos, num primeiro tempo, identificar os obstáculos ao sucesso educativo que se traduzem pelas dificuldades sentidas por muitas crianças na aprendizagem da leitura e da
escrita no início da escolaridade, ou seja, no 1º ciclo do Ensino Básico. Neste
percurso identificaremos também o que chamamos de facilitadores relativos ao
sucesso, que serão organizados em termos de recomendações.

Seguidamente alargaremos a nossa reflexão aos impactos que o 1º ciclo teve
na continuação da escolaridade básica – 2º e 3º ciclos – assim como discutiremos, a partir dos dados recolhidos, não só a problemática da mobilidade social
como a situação da escola face aos cenários de futuro que nos foram apresentados por diversos autores antes mencionados.

Numa terceira parte debruçar-nos-emos sobre as perspectivas de mudança, a
que chamámos de utopias ou caminhos de esperança, enfim, das
(in)viabilidades de atribuir alguma utilidade a este trabalho na melhoria da educação na e desta sociedade de incertezas.

1. Obstáculos e facilitadores do sucesso educativo: a Educação Pré-escolar e o 1º ciclo do EB
1.1. A Educação Pré-escolar
De acordo com os pressupostos teóricos avançados, a Educação Pré-Escolar
aparece como o primeiro contexto institucional que tem como um dos objectivos nivelar a igualdade de oportunidade na entrada na escola, para as crianças
oriundas de meios populares. Mais especificamente, acentua-se as actividades
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que aí deveriam ser desenvolvidas no sentido de facilitar a aprendizagem da
leitura e da escrita, o contacto precoce com este código comunicacional aparecendo como condição fundamental, uma vez que permite à criança criar a vontade de aprender a ler, desenvolver a representação da sua utilidade e formar
as conceptualizações prévias à aprendizagem. Assim em relação a este nível
educativo retivemos quatro linhas de recomendações:

1) A criação de condições de acesso à Educação Pré-Escolar, 2) a adequação
do currículo praticado, 3) a criação de condições organizacionais e 4) a adequação da formação às necessidades identificadas.

1.1.1 A criação de condições de acesso à Educação Pré-Escolar

No trabalho que desenvolvemos verificámos que o acesso de todas as crianças a um Jardim-de-infância exige um trabalho prévio da comunidade uma
vez que, dada a heterogeneidade dos meios sociais terão que ser implementadas respostas diferenciadas que vão desde a simples criação de salas a
centros polivalentes até ao Pré-escolar itinerante. Vimos ainda que a situação
pode mudar de ano para ano devido a questões de vária ordem – mudanças
urbanísticas, situações de desemprego, etc. – o que obriga a que cada ano
se tenha de proceder ao estudo das necessidades, por exemplo, utilizando o
modelo que desenvolvemos e apresentámos. No nosso caso, os responsáveis locais estavam convencidos que todas a crianças tinham acesso à Educação Pré-escolar e apenas 71% das crianças da nossa coorte a tinham frequentado tendo o estudo referido demonstrado as razões que impediram que
uma parte destas crianças a frequentasse.

Tal com refere o Decreto-Lei 147/79 de 11 de Junho, a criação de condições
de acesso exige por vezes a implementação da “componente de apoio à família”, ou seja, o prolongamento de horário com actividades de Animação Socioeducativa, uma vez que qualquer contexto onde uma criança se encontre
não pode ser considerado neutro: ele será positiva ou negativamente educa-
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tivo consoante as actividades que se lhe oferecem. Seria este um tempo importante para a mobilização de outros elementos da comunidade, tal como
eventualmente aconteceria se a criança estivesse na família. Para além das
actividades livres, sugere-se para este tempo o recurso a alguém que conte
histórias às crianças como por exemplo um adolescente/jovem que funcionaria como irmão mais velho, ou um reformado ou idoso que faria o lugar de
avô/avó. De qualquer modo, os monitores destas actividades deveriam ter
formação específica, que os capacitasse para promover o desenvolvimento
das crianças com quem trabalham e organizar actividades direccionadas com
a comunidade, devendo, sobretudo, ser supervisionados por um profissional
de Animação Socioeducativa.

1.1.2. A adequação do currículo praticado

Como verificámos, os resultados das provas de psicogénese da leitura e da
escrita apresentam médias muito baixas em relação ao esperado. A construção de um projecto pessoal de leitor não existia para a média das crianças. A
vontade de aprender a ler da criança, demonstrada através da percepção das
utilizações funcionais da leitura, revelava-se muito baixa, sendo a pontuação
média de 2,43 numa escala de 1 a 8 . Verificámos ainda que nenhuma criança apresentou a educadora como “pessoa que já vira ler” a e maioria das práticas de leitura e escrita referidas eram de carácter escolar, talvez conhecidas
através dos irmãos mais velhos, sem fazerem qualquer referência ao Jardimde-infância. Com um nível um pouco mais elevado, a média das provas sobre
a representação social da escrita aparecem, apesar de tudo, baixas: 4,43
numa escala de 1 a 7. Mas a prova sobre as conceptualizações sobre a linguagem escrita, que exige um trabalho mais sistemático no Jardim-deinfância, é igualmente baixa – 3,80 para um máximo de 8 – o que mostra a
necessidade de adequação do currículo aí praticado. Infelizmente, o quadro
(Quadro 36) que compara os resultados das crianças que frequentaram o
Jardim-de-infância com as que não o frequentaram apresenta uma diferença
superior mínima para as primeiras, a que não será indiferente o facto de as
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crianças que frequentam o Jardim-de-infância serem oriundas de famílias letradas (Quadros 15 e 16).

Nas reuniões com as educadoras, elas foram claras: faziam pontualmente algumas actividades que remeteriam para a leitura mas não eram programadas
num trabalho sistemático uma vez que ignoravam a sua importância e o modo como proceder. Ana Teberosky descreve a organização de um currículo
aberto, focando questões tais como a criação do “ambiente alfabetizador” que
remete para o género e tipo de texto utilizado, o sítio da sala onde se colocam os diversos tipos de textos, assim como a sua acessibilidade para as crianças, e ainda a sua incorporação nas rotinas da classe e nos projectos a
desenvolver (Teberosky, 2000). Para além da gestão curricular na sala de
aula, haveria ainda que considerar a comunidade como componente curricular e, no trabalho a desenvolver com os pais, com as famílias e com outras
estruturas da comunidade, propor o desenvolvimento do contar e do ler histórias às crianças, orientando o trabalho proposto.

1.1.3 A criação de condições organizacionais

Na criação de condições organizacionais identificámos dois grandes tipos de
problemas: a instabilidade do corpo docente e a inexistência de organização
pedagógica.

A instabilidade do corpo docente, se é grave nos outros ciclos, mais grave será no Jardim-de-infância, não só pela importância que a relação afectiva estável tem para crianças destas idades, como pela necessidade de relação
com os seus familiares e com a comunidade. A fixação dos educadores parece ser condição fundamental para o sucesso da difícil transição do Préescolar para o 1º ciclo do EB.

Tal como acontece no 1º Ciclo do EB, a Educação Pré-escolar da rede do
Ministério da Educação não se encontra inserida numa organização que a
apoio e controle pedagogicamente, que lhe forneça os meios e as relações
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de grupo necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. A maioria das
educadoras trabalha sozinha na sua sala e, apressa a hora da partida porque
mora longe ou não é da comunidade. As educadoras das IPSS’s carecem
igualmente de organização pedagógica uma vez que a gestão do seu trabalho é, na maioria das vezes, feita apenas em termos sociais, não existindo
equipe pedagógica com autonomia e responsabilidade.

1.1.4 A adequação da formação às necessidades identificadas.

Apesar de todos os educadores de infância, em Portugal, possuírem hoje um
Curso Superior – Bacharelato ou Licenciatura – a maioria dos currículos das
instituições que os formam ainda não inclui a formação direccionada para este tipo de problemáticas ou são referidas apenas em termos teóricos, entre
outras matérias consideradas com o mesmo nível de importância. Seria necessário, quer na formação inicial, quer na formação contínua, dar particular
atenção a estas componentes curriculares: a literacia emergente e o trabalho
com pais e comunidades sobre a leitura de histórias e o desenvolvimento da
representação da utilidade social da escrita. O trabalho que realizámos com
as educadoras, aferido por passagem de provas no final do ano, permitiu-nos
verificar que a formação conseguiu, efectivamente, fazer elevar os níveis demonstrados pelas crianças.

1.1.5 Conclusões sobre o papel da Educação Pré-escolar no sucesso educativo

Os baixos resultados obtidos nas provas de psicogénese de leitura e da escrita, comparados com os resultados elevados obtidos nas provas de leitura do
final do 1º ano de escolaridade (ver ponto seguinte) poderiam levar-nos, numa análise simplista, a considerar a eventual inutilidade da Educação Préescolar. Não é essa a conclusão a que chegamos depois de analisarmos todo
o percurso da escolaridade do Ensino Básico.
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Assim, verificamos, ao estudar os alunos que reprovaram pelo menos uma
vez, que a percentagem dos que não frequentaram o Jardim-de-infância se
vai fazendo notar ao longo da escolaridade: No Quadro 52, podemos verificar
que dos que reprovaram no 2º ano apenas 22,2% não tinha frequentado o
Jardins-de-infância, nos que reprovaram pelo menos uma vez durante os
quatro anos de escolaridade já encontramos uma percentagem de 28,6% que
não tinha frequentado este grau de ensino. Esta percentagem vai aumentando ao longo da escolaridade até chegarmos à conclusão que dos alunos desta coorte que reprovaram pelo menos uma vez durante os 9 anos de escolaridade obrigatória, 29,9% não frequentaram o Jardim-de-infância.

O sucesso educativo ficou, no entanto, por avaliar uma vez que não era objecto do nosso trabalho e não será de menosprezar, numa reflexão posterior,
em que se põe em causa o tipo de sucesso escolar que a escola actual promove. Poderemos concluir que, embora seja necessário que a Educação
Pré-escolar promova nas crianças as competências acima referidas – literacia
emergente e apoio à família na construção dum projecto de escolaridade para
os filhos – estará a contribuir para o desenvolvimento das crianças em muitas
outras áreas educativas que não irão encontrar ao longo da escolaridade Básica e serão certamente reconhecidas como úteis na sociedade em que aceleradamente nos inserimos.

1.2. O 1º ciclo do Ensino Básico
Devido aos dois tipos de metodologias que desenvolvemos, no nosso estudo,
relativamente ao 1º Ciclo do EB – metodologias quantitativas e metodologias
qualitativas – poderíamos abordar este ciclo de modo diferente. Optámos assim, por tentar ordenar as conclusões tendo presentes os resultados provenientes dos dois tipos de intervenção: um refere-se mais aos produtos, traduzidos pelos resultados das provas, enquanto que outros remetem para os pro-
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cessos, para o modo como se vivenciam as práticas quotidianas. Assim, começaremos por 1) discutir a questão mais geral da adequação ou inadequação deste ciclo de estudos aos destinatários, 2) seguidamente ocupar-nosemos com os valores e atitudes, que encontrámos, ainda existentes em muitas escolas e que podem bloquear o sucesso nas aprendizagens. 3) Num terceiro ponto apelaremos para a necessidade de implementação de novas concepções pedagógicas, removendo as antigas ainda persistentes e que se revelam inadequadas à aprendizagem. 4) Num último ponto reflectiremos sobre
a necessidade de introduzir mudanças e diferenças ao nível das crianças,
dos professores e da organização da Escola.

1.2.1 Refazer hipóteses de intervenção: adequação ou inadequação do 1º Ciclo do Ensino Básico aos destinatários?

Tentaremos, com o cruzamento dos resultados, uma compreensão mais
aproximada dos fenómenos observados, embora não seja possível estabelecer, sempre que se desejaria, relações de causalidade directa, tendo por vezes, que nos quedar pela verificação de existência de uma relação, não forçosamente de causalidade.

Começamos por verificar que os resultados obtidos nas provas de competência de leitura adquirida no final do 1º ano de escolaridade são superiores ao
que esperaríamos: média de 21,07 pontos para um máximo de 23 pontos
(Quadro 37), tendo em conta os baixos níveis verificados nas provas de psicogénese de leitura e da escrita (Quadro 32).

Podemos, obviamente pôr em causa os instrumentos utilizados ou a sua
adequação ao contexto de estudo. No entanto, após formação das educadoras verificámos que, medidos com os mesmos instrumentos, aumentaram os
níveis de competências das crianças estudadas que foram sujeitas às novas
práticas pedagógicas. Como já referimos, entendemos que as competências
avaliadas no domínio da psicogénese da leitura e da escrita, podem ser adquiridas, em geral, em três contextos: na família, no Jardim-de-infância e du365

rante o 1º ano de escolaridade. Estaremos então perante uma situação em
que terá sido, esta última situação que funcionou para um grande número de
crianças.
Como justificamos a hipótese de partida de uma oferta educativa “inadequada
aos destinatários”? Em primeiro lugar teremos que ter a honestidade científica de reconhecer que a nossa hipótese deverá ser relativizada pelos resultados da investigação, o que leva a dizer que a oferta não será tão inadequada
quanto a nossa hipótese considerou.

No entanto, não nos poderemos escusar de apresentar os factores explicativos dos níveis educativos encontrados.

1. Em primeiro lugar teremos que referir o nível de qualidade do trabalho e o
esforço realizado pelas professoras destas crianças, sobretudo, no 1º ano
de escolaridade.

2. Apesar de, na totalidade da coorte se terem desenvolvido níveis de leitura
médios bastante altos, numa escola que se quer para todos, não poderemos menosprezar as crianças que não conseguiram atingir os objectivos
neste ciclo. Referimo-nos às crianças que em termos de competências obtiveram menos de 20 pontos em 23 (12,8%) na prova de leitura do 1º ano
e os 19,75% de alunos que entraram no 2º ciclo com menos de 75% na
respectiva prova de competências de leitura. Em termos de reprovações
são também de referir os que reprovaram no 2º ano – 9% dos alunos da
coorte – tendo, a percentagem aumentado para 14% quando nos referimos à totalidade dos alunos que tiveram que repetir, pelo menos um ano
durante o 1º ciclo.

3. O nível de aprendizagem da leitura no 1º ciclo reflecte-se ainda no 3º ciclo: o 8º ano233 regista 18,75% das primeiras reprovações ao longo da co-

233

Referimos o 8º ano por ser aquele em que as reprovações seguem uma lógica mais de competências do
que de outros factores – mudança de escola – como vimos nos capítulos anteriores. Além disso, é o único
ano que revela médias inferiores a 75% nas provas de leitura no final do 4 º ano de escolaridade.
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orte (Quadro 62) e são alunos que têm uma média um pouco abaixo dos
75% (74,67%) (Quadro 70) nas provas de competências de leitura no final
do 4º ano de escolaridade.

4. Este trabalho de investigação foi acompanhado por várias intervenções,
nomeadamente, de apoio aos professores que quiseram participar. Assim,
a pilotagem quantitativa poderá igualmente reflectir a nossa intervenção.

5. Não poderemos atribuir apenas o sucesso de muitos alunos ao trabalho
realizado na sala de aula uma vez que, como mostrámos, o apoio das família ou de explicadores terá sido de alguma importância.

6. Apesar de considerarmos estes, como bons resultados a nível nacional,
não nos poderemos esquecer que as médias portuguesas se situam entre
as mais baixas realizadas nos estudos internacionais e que os nossos valores mais elevados estarão ao nível dos valores médios dos outros países representados no estudo (GEP, 1993). Teremos que ter a pretensão
de ir mais longe nos nossos níveis máximos.

1.2.2 Valores e atitudes com impacto pedagógico

A nível do estudo que realizámos com os professores verificámos que existe
uma falta de incentivos que leve alguns professores a abandonarem uma pedagogia burocrática (Lobrot, 1975) – marcada pelo cumprimento de regras corporativas tais como não dar mais faltas do que o autorizado, cumprir o horário,
não ter problemas com a administração – centrando os seus objectivos no desenvolvimento de competências nos alunos. Estes incentivos podem ser de
pressão da administração mas a nossa experiência, demonstrou que o efeito
de grupo e a criação de dinâmicas viradas para as aprendizagens, acompanhadas por formação interna às práticas, poderia ter efeitos positivos. Considerámos que as pressões da administração deveriam ir no sentido de permitir aos
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professores dar continuidade a um trabalho de qualidade234, apoiados por
equipas locais, pais e comunidade e promover concursos com prémios pecuniários que permitam aos professores realizar os seus projectos com os alunos,
sentindo-se, deste modo, premiados pelo seu trabalho. A implicação na qualidade educativa deverá passar a entrar nos valores reconhecidos por todos,
incluindo a recusa ao insucesso escolar: “É necessário que o insucesso escolar
incomode” (Perrenoud, 1996:19) e que seja recusada “a fatalidade do insucesso” (idem: 21)

Existem ainda valores que cremos serem incompatíveis com uma pedagogia
de aprendizagem. Referimo-nos, por exemplo à preocupação de mostrar “tudo
bem feito”. Seria de mudar o que se entende por “bem feito”. Actualmente, estão ainda muito subjacentes os valores do que se pode chamar de “bonitinho”:
a letra bonita, a inexistência de visibilidade de erros de ortografia, os cadernos
arrumados e limpos, os desenhos bonitos, o estar sentado como deve ser, a
sala arrumada e com os meninos calados, cada um a fazer o seu trabalho ou a
ouvir a professora, etc.

Não significa que estes valores não sejam importantes mas terão que ser relativizados em função das competências que hoje se exigem: não impedir que
um texto seja afixado por “ter uma letra feia” quando se sabe que será por aí
que começará o esforço de melhorar a letra; não impedir que se escreva um
texto livre por “dar erros de ortografia”, quando se sabe que estará mais interessado em escrever sem erros se se tratar dos seus próprios textos; não introduzir juízos de valor estéticos face aos desenhos ou textos livres das crianças, permitindo só aos que se consideram melhores que o façam; deixar de
evitar fazer trabalhos de grupo com medo da confusão e daquilo que os colegas possam dizer; instituir um canto de leitura onde a criança possa estar sentada livremente não o evitando porque “deve estar sentada como deve ser” e
por isso será melhor… não ler. Esta pedagogia permite valorizar sempre os
melhores alunos porque são eles que são capazes de mostrar “o melhor” o
“mais bonito”. Na perspectiva de sucesso para todos que temos vindo a optar
234

Se a administração obriga o professor a mudar de local de trabalho quando este aí encetou um trabalho
de qualidade mostra que ela própria, é indiferente à qualidade do trabalho dos professores.
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consideramos que valorizar a qualidade dos alunos não deve ser feita à custa
da rejeição dos que têm mais dificuldades, atirando-os para a exclusão.

1.2.3 Novas (?) concepções pedagógicas

Do trabalho realizado observámos quatro tipos de concepções pedagógicas,
em muitos professores, que urge modificar:

1. Aceitar que a criança descobre e pode aprender sozinha com o apoio do
adulto. Existem ainda muitos professores que consideram que as crianças só aprendem quando são ensinadas pelo professor. Recusam as
pedagogias de descoberta, mesmo sob a sua orientação. Por isso dizem
que não podem ler certas palavras – mesmo que já o saibam fazer –
porque “ainda não deram aquelas letras todas ”; que não podem escrever textos livres “porque ainda não aprenderam certas palavras”, ou criticam as educadoras de infância por as crianças escrevem com maiúsculas de imprensa porque as “ensinam mal”, eliminando assim o trabalho
já feito pela criança.

2. Aceitar a diferenciação pedagógica. Ligada à representação acima referida, surge a ideia de que todas as crianças aprendem tudo ao mesmo
tempo. Consideram mesmo ser esta uma pedagogia democrática porque
assim “começam todos no mesmo ponto de partida”. As que não aprendem são acusadas de “não acompanharem”. Aceitar que cada criança
aprende ao seu ritmo e da sua maneira parece ser o ponto de partida
para a introdução da organização do trabalho pedagógico para uma pedagogia diferenciada.

3. Desenvolver uma pedagogia significativa. Para muitos professores existe ainda uma confusão real entre os conceitos de currículo, programa e
manual. Desenvolver o currículo é “dar o programa” e “dar o programa” é
“cumprir os manuais”. Quando o professor acabou o manual está contente porque “já acabou de dar o programa”. O manual corresponde à
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segurança de muitos professores e, por essa razão, é difícil pô-lo em
causa ou sequer propor outras práticas que o possam “vir atrasar para
acabar o manual”. Pensamos estar inserida nesta concepção a razão de
fazer projectos que nada tenham a ver com o cumprimento do currículo.
Ler restringe-se ao manual, desenvolver práticas experimentais faz-se
preenchendo os espaços do respectivo manual. Mesmo a utilização de
livros das próprias bibliotecas escolares só agora começa a dar os seus
primeiros passos.

4. Ensinar a ler com estratégias que mobilizem as três componentes: estratégias visuais de antecipação que implicam a inserção da escrita em
contextos de vida corrente; estratégias de globalização que impliquem a
aprendizagem e reconhecimento das palavras; e estratégias de decifração que facilitem a análise das palavras não conhecidas (Martins & Neves, 1994:125). Fala-se ainda mais em métodos do que em estratégias e
o método mais utilizado que encontrámos foi o chamado analíticosintético que consiste em aprender primeiro as letras em palavras – por
vezes pouco correntes – começando, a maior parte das vezes por palavras só compostas por vogais que nada apresentam de significativo às
crianças. A globalização só é realizada palavra a palavra a partir da junção de letras e a antecipação não é permitida: “não se podem deitar a
adivinhar”!

Mais ou menos decorrentes das concepções pedagógicas referidas, encontrámos práticas que teriam igualmente que ser modificadas. Uma delas decorre
do facto de não se ensinar a escrever. Encontrámos fortemente enraizada em
muitas professoras, a concepção de que escrever é copiar, é responder com a
resposta esperada, conduzida pela pergunta. A produção de texto, praticamente, não existe e, muito menos, a sua pedagogia. De facto, como a produção de
texto é algo de pessoal ter-se-ia que reconhecer um trabalho diferenciado, o
que, em muitas salas, como vimos, não se verifica. Também no caso da escrita
se aprendem normas a que chamaremos de não comunicacionais. Só se escrevem “frases completas” e não a frase que comunique a ideia que se pretende enunciar.
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A avaliação escolar é igualmente algo difícil de realizar. Não se avaliam apenas
competências mas muitas outras coisas de acordo com as atitudes e valores
que cada professor reconhece, de tal forma que, por vezes, as próprias competências não são analisadas. Não existe uma relação entre ensino e aprendizagem e o professor nunca se responsabiliza pelo facto de um aluno ter dificuldades em aprender. Toda a culpabilidade está centrada no aluno, por vezes na
família, por vezes no meio. Pensamos que aprender a avaliar competências é
uma necessidade que poderá implicar outras áreas de formação no domínio da
aprendizagem.

1.2.4 Crianças diferentes, professores diferentes, organizações diferentes

Felizmente não encontrámos as concepções e valores antes descritos em todos os professores. Alguns assumiam-nas em grupo mas nas práticas, usando
algum bom-senso, iam fazendo de maneira diferente. Outros discordavam
abertamente de uma ou outra e procuravam fazer de outra maneira. Era nas
trocas entre professores que acontecia formação e os professores se sentiam
mais seguros para inovar. Para alguns, no entanto, certos princípios referidos
pareciam ser inabaláveis, vividos como certezas absolutas de estar a fazer
bem. Cumpre dizer que, pelo conhecimento que fomos tendo de práticas no 1º
ciclo em todo o país, que não encontrámos só estes postulados no concelho
que estudámos. Uns corresponderão a práticas antigas, outras foram vinculadas a partir de teorias que terão estado na ribalta das pedagogias. Algumas
aguentar-se-ão por inércia, outras pela segurança que trazem ao professor,
outras ainda porque são cómodas e mais fáceis de gerir.

No entanto, o tipo de políticas e de gestão das escolas do 1º ciclo parece-nos
ser o mais importante de decidir.

Como vimos nos pontos anteriores foram as escolas de um só professor as que
conseguiram níveis de competências superiores na aprendizagem da leitura
quer no final do 1º ano de escolaridade, quer no fim do 4º ano quer ainda em
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termos de repetências no 1º ciclo. Ao tentar elucidar as razões percebemos
que se tratava, essencialmente, de questões de tipo organizacional.

As pressões mais difíceis de suportar nas escolas do 1º ciclo não serão tanto
as provenientes das administrações (CAE, DRE, ME ou mesmo da Inspecção)
mas remetem sobretudo para a censura dos próprios colegas, da própria escola. Assim, alguns professores interessados na sua actividade optam por trabalhar em escolas, sozinhos, para proceder à sua maneira, sem pressões exteriores235. Estes professores não participavam nas reuniões mas demonstravam
bons resultados e interessavam-se por outras iniciativas que propúnhamos. O
empenho com as crianças permitia-lhes conseguir bons resultados. São as escolas que apresentam resultados mais elevados no final do 1º ano com uma
média de pontuação de 22,19, muito perto do máximo possível, que seria de
23. Estes resultados parecem demonstrar que, ao contrário da imagem de má
qualidade que é associada a estas escolas, os seus resultados em termos de
aquisição de capacidades de leitura podem ser muito bons (Azevedo, 1996).

Nas escolas de 2, 3 e 4 professores encontrámos uma grande diversidade de
atitudes. Desde escolas em que todos os professores mudavam todos os anos,
constituindo um somatório de professores sem relação pedagógica entre si,
até, no outro extremo, escolas com uma grande coesão e dinâmicas positivas,
mas que se foram destruindo à medida que os seus professores se iam reformando e sendo substituídos por professores itinerantes.

Este último tipo de situação traduz-se no desinvestimento na profissão e qualquer pressão parece aumentar dramaticamente os níveis de insegurança do
professor, originando frequentemente respostas agressivas contra o exterior, a
começar pelos pais e comunidade.

Os níveis de segurança destes professores teriam que ser reforçados:

235

Esta opção parece fácil neste concelho em que o tipo de concentração urbana permite que nenhuma
escola de um só professor se encontra a mais de 10km do centro da vila, sem se encontrar propriamente
isolada. Noutros concelhos a realidade é bem diferente, com escolas situadas a mais de 40 km de qualquer
núcleo urbano.
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Pela organização, que permitisse assumir a autonomia, a responsabilidade, a implicação nas práticas, nos seus efeitos e nas contas a prestar
a terceiros. Entendemos o conceito de autonomia como uma forma de
organização localizada em que seja reconhecida aos professores e educadores a sua identidade236, se possam inserir como membros da própria comunidade – de origem ou por opção – obliterando o papel do funcionário estatal que aí vai fazer uma comissão de serviço de 9 meses
para partir a seguir.



Pelo trabalho com outros parceiros que seriam ao mesmo tempo recurso
e força de pressão para a qualidade – sobretudo os encarregados de
educação –; onde se buscariam apoios para as crianças com mais dificuldades em termos sociais – serviços sociais e de saúde –; ou educativos – de animação socioeducativa –; onde se negociaria com os pais ou
serviços o tipo de apoio a prestar às crianças num quadro de relações
família, comunidade; onde, sobretudo, se poderia procurar significado
para as práticas educativas a desenvolver com as crianças.



Pela formação integrada nas próprias práticas, em que a formação que
permitisse a progressão na carreira fosse constituída num contexto de
reflexão e troca de saberes, alicerçados nas práticas quotidianas, fundamentados em quadros teóricos das Ciências da Educação.

2. Impactos do 1º ciclo na continuidade do Ensino Básico e
a emergência de novos problemas
2.1 Problemas no 2º e 3º ciclos
O Pré-escolar e ao 1º Ciclo do Ensino Básico, têm, como é óbvio consequências na continuação dos estudos destas crianças. A especificidade do 2º e do
236

Não fossem números que se substituem à mercê de concursos cujas regras nem o interesse dos alunos
têm presentes.
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3º Ciclo do Ensino Básico, os novos problemas decorrentes da transformação
da criança em jovem e ainda de termos deste ciclo uma perspectiva mais etnográfica e menos de intervenção direccionada, conduziu-nos a uma abordagem
de tipo diferente.

Em primeiro lugar, verificamos que estamos perante uma escola inadequada
quando 49% dos alunos – praticamente metade – precisa de, pelo menos mais
de um ano para terminar o 9º ano de escolaridade. Se somarmos os 20% que
conseguem terminar o 9º ano mas com uma ou mais negativas, verificamos
que o resultado é frágil e que apenas 28,3% dos alunos conseguiu aproveitar,
com sucesso absoluto, os 9 anos de escolaridade obrigatória. Em termos de
preparação para a sociedade de conhecimento a formação é fraca.237

De facto, para metade destes alunos, a escolaridade obrigatória não é de 9
anos mas, pelo menos, de 10. Metade dos alunos portugueses não teriam capacidades para conseguir, no tempo estabelecido aprender as matérias propostas? São exageradas as propostas ou serão desadequados os processos
de ensino/aprendizagem? Ou as duas coisas? Ou são os alunos que não têm
interesse pelas matérias propostas considerando-as desadequadas para a sociedade actual? Ou as três coisas? Pensamos que poderíamos continuar a
somar causas sem andarmos longe da verdade.

No nosso estudo tivemos oportunidade de encontrar todas as razões questionadas: alunos que se debatem, à partida, com uma escola desadequada da
sua cultura dos seus modos de aprendizagem. Indiferente à iliteracia da família,
da comunidade, não lhes dá oportunidade de construir um projecto pessoal de
leitor. Esta é, uma instituição que mais facilmente critica os pais por não se interessarem pela escola do que os ajuda a construir um projecto pessoal de escolarização e de aprendizagem para os seus filhos. Mais grave ainda, a sociedade não tem consciência desta desadequação e continua a funcionar com a
teoria dos dotes – “nem todos têm capacidade para ser doutores” – penalizando, injustamente, famílias e crianças.
237

Convém continuar a referir que nos encontramos a estudar um concelho com indicadores educativos
muito superiores às médias nacionais e que foi objecto de intervenção.
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Partimos para este trabalho com a hipótese de que o grande insucesso se consumaria nos primeiros anos de escolaridade. Não foi isso que verificámos:
54,2% das primeiras reprovações acontecem no 3º ciclo, sendo praticamente
metade delas (27,1%) no 7º ano de escolaridade (Quadro 62). Não se trata da
exclusão social habitual mas sim de mal-estar em relação à escola. Tanto mais
que a maioria destes alunos não se encontra na escala mais baixa, quer em
termos de ofertas e condições escolares, quer em termos das competências de
leitura por nós avaliadas anteriormente – têm níveis médios elevados nas provas do fim do 1º e 4º ano de escolaridade (Quadro 68) e estão entre os valores
mais altos nas provas de psicogénese de leitura e escrita realizadas à entrada
da escola do 1º ciclo (Quadro 67). Começamos a assistir aqui a fortes focos de
resistência em relação à escola. Verificámos que os alunos mais indisciplinados eram enviados para a Escola Secundária – em vez de ficarem da escola
Básica
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(Quadro 69). Estávamos perante escolas indiferentes ao desenvol-

vimento pessoal e social dos alunos, com aulas enfadonhas em que os conteúdos curriculares eram tratados de tal modo que, mesmo que os assuntos fossem interessantes, desmotivariam os alunos das aprendizagens. Aprender não
era uma perspectiva entre a maioria dos alunos, incluindo os que tinham notas
elevadas. O objectivo era a nota do teste. Preparavam-se para responder ao
teste. Impossível pensar em aprender com objectivos de aquisição de competências úteis para a vida. Também não havia tempo para as duas coisas porque a matéria era muita. É assim que, mesmo os alunos mais estudiosos, revelam uma cultura geral baixa e baixas competências em vários domínios. Os
que conseguem deve-se à pressão dos pais, muitas vezes sustentada por explicadores. Os professores mais motivados e inovadores ou desinvestem, ou
acabam frustrados ou regozijam-se por bons resultados numa turma mesmo
que perante um número limitado em relação à totalidade.
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Um desses alunos – dos 4 que, tendo ido para essa escola, conseguiu terminar o 9º ano – é um jovem
com projectos de vida e com interesses em avançar no sentido em que já entendeu o que será necessário
para vencer na sociedade de acordo com os seus interesses. Este aluno fez parte do grupo que incorporou
o movimento de revolta no 7º ano (fogo em caixotes de lixo, indisciplina sistemática).
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Seguidamente, encontramos as reprovações do 8º e 9º ano. São alunos que
arrastam o insucesso. A maioria com uma baixa competência de literacia – alguns entram no 2º ciclo com valores de alto risco (< 75%), e nada foi feito para
recuperar estes deficits. São alunos que mantêm baixas notas às disciplinas
“de estudar” porque não têm competências de leitura para estudar e até para
ler/responder aos testes; têm dificuldades em Inglês ou Francês derivadas das
dificuldades originais na Língua Materna; outras vezes em Matemática, contaminando a Física – o que os afasta da escola por saberem inacessíveis profissões que lhes exigiriam estas competências, como acontece com muitos rapazes, vocacionados para profissões tecnológicas.

2.2 Recomendações ?
Recomendações? Os problemas verificados são de ordem diferente – com muitos pontos em comum na sua origem – e assim teremos que avançar dois tipos
de recomendações:

Uma recomendação geral deverá ser dada às baixas competências com que se
avança no início da escolaridade. Poderemos entender aqui três situações: as
crianças que reprovam no 2º ano de escolaridade cujo insucesso seria evitável
com medidas adequadas; as crianças que avançam, sem reprovação mas sem
as competências de base adquiridas; e, quer num caso, quer noutros distinguir
as crianças originárias de famílias multiproblemas que carecem de apoio social
e as outras, as das novas exclusões cujo único problema da família é não serem suficientemente letradas e, não conseguirem construir para os filhos um
projecto que passe pela escola.

Interessa, pois, desenhar políticas que, à partida permitam às crianças de todos os meios sociais, as aprendizagens fundamentais para o prosseguimento
de estudos, não as deixando perder a primeira oportunidade.

376

Em 1999/2000, 14% das crianças do continente que frequentaram o 2º ano de
escolaridade ficaram retidas. Só algumas destas crianças podem ser vítimas de
problemas de tipo social, que deverão ter respostas adequadas dadas pelos
respectivos serviços, não confundindo esse tipo de atendimento com medidas
educativas e adequadas necessárias.

Outras crianças terão igualmente ficado retidas sem terem qualquer problema
social que as possas afectar no seu percurso escolar sem ser a relação que a
família tem com a escola, uma vez, que para muitas destas famílias, esta não
fez parte do seu processo de vida. A relação escola/ comunidade, o diálogo
com a família, parece ser um ponto de partida fundamental para o apoio à criança, para além da adequação das práticas pedagógicas. Não se trata de colocar a família ao serviço da escola mas de fazer chegar à família a importância
de um projecto de escolaridade para os seus filhos, num tempo de sociedade
da informação. A adequação da escola ao funcionamento destas famílias também parece ser uma componente fundamental da relação. O papel de outros
membros da comunidade neste processo é imprescindível quer no desenvolvimento de actividades de animação sócioeducativa que enriqueçam os seus
saberes, como na tomada de medidas adequadas que lhe facilitem a participação em actividades – quer a nível da educação Pré-escolar quer noutras que
lhe sejas propostas.239 Em síntese, garantir que a criança possa avançar na
escolaridade com as competências base adquiridas e cimentadas, ao contrário
do que aconteceu no nosso estudo.
Um outro caso240 que identificámos remete para os adolescentes que resistem
à escola por esta não estar adequada aos seus interesses, aos interesses da
sociedade actual.

Poderemos avançar em dois sentidos: Um deles seria reformar a escola, diminuindo a quantidade de matérias a ensinar, assentar as metodologias de
aprendizagem em situações concretas, colocar os alunos em situação-

239

Ver abaixo.
Não se trata bem de outro caso pois poderemos incluir aqui os que acabámos de referir uma vez que
entendemos o insucesso uma forma de resistência escolar.
240
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problema (Meirieu, 1989), oferecer disciplinas de carácter tecnológico, com
qualidade, utilizar as novas tecnologias em actividades curriculares, resolver,
através de intervenções específicas, as chamadas “faltas de bases” dos alunos
em vez de os continuar a obrigar a ir aulas sabendo que não podem entender o
que lhes é oferecido. Aprender Línguas falando, aprender Português lendo e
escrevendo, aprender Ciências através da realização de actividades experimentais, etc. parece demasiado evidente, mas efectivamente são metodologias
praticadas apenas por uma minoria de professores. Haveria, certamente outras
propostas a fazer mas o 2º e 3º ciclo não foi objecto do nosso trabalho de investigação-acção e só partindo do que vivemos em termos etnográficos não é
suficiente para avançar mais recomendações fundamentadas.

Outra perspectiva seria a de diminuir o tempo escolar, que é, actualmente, se
for cumprido, superior às 40 horas de um trabalhador adulto. Se somarmos às
31 horas de aulas semanais uma ou duas horas diárias de trabalhos de casa e
acrescentarmos as horas de estudo nas semanas de testes, constatamos que
o horário das 40 horas semanais aplicado a adultos, é largamente ultrapassado
pelas crianças e jovens que se encontram a estudar. E onde fica tempo para o
aluno aprender o que gosta, para fazer outras actividades, nomeadamente de
apoio à comunidade? Tivemos a oportunidade de, durante 3 anos, convidar
alunos do 3º ciclo, de vários níveis sociais, para, no quadro do projecto Ciência
Viva, ajudarem as crianças do 1º ciclo a realizar actividades experimentais. Os
adolescentes colaboraram com responsabilidade, sentiram-se valorizados, participaram como cidadãos responsáveis, estudaram para poder ajudar “os miúdos” e até, indirectamente, resolveram os seus problemas de indisciplina na
escola. Enquanto a escola tiver a representação que tem para os alunos e não
alterar as suas práticas seria de diminuir o tempo escolar, libertando os jovens
para outras tarefas, coordenadas por outros profissionais de educação não escolar, dotando as comunidades de recursos especificamente destinados a outro
tipo de aprendizagens, eis um pequeno resumo das recomendações que queríamos inscritas neste trabalho.

378

3. Mobilidade ou exclusão na Escola Básica
Inserido numa perspectiva de teoria crítica propusemo-nos, neste trabalho, pisando os caminhos propostos por Boaventura Sousa Santos (2000) seguir,
num primeiro tempo, a via subparadigmática, aquela que procura desenvolver
possibilidades emancipatórias dentro do paradigma dominante. No entanto, os
bloqueios que a cada passo surgiam atiraram-nos para outros caminhos, os
que nos obrigam a sair desse paradigma em termos epistemológicos sejam
eles oriundos das ideologias dominantes ou apareçam sob o véu protector da
teoria crítica: “A análise crítica do que existe assenta no pressuposto de que a
existência não esgota as possibilidades da existência e que, portanto, há alternativas susceptíveis de superar o que é criticável no que existe. O desconforto,
o inconformismo ou a indignação perante o que existe suscita impulso para
teorizar a sua superação” (Santos 2000:23). Foi este o espírito que nos moveu
neste trabalho, de entender a escola actual desvendando-lhe perspectivas de
mudança – ou, quem sabe, de extinção – contra tudo e contra todas as teorias
(até as correntes críticas) dominantes em Portugal, mesmo as da defesa da
escola pública. No entanto, não nos interessou entrar em polémica senão a que
advém das próprias conclusões da investigação efectuada, embora exploratória, embrionária, ponto de partida para avanços mais arrojados, mais direccionados.

Embora não podendo restringir a mobilidade social ao mero sucesso escolar, e
apesar das ressalvas de Sérgio Grácio (1997) sobre a ambiguidade do conceito, do estudo de Elísio Estanque (1997) sobre outros impactos da escolarização nos indivíduos verificamos que alguns alunos – cerca de 10% das crianças
da coorte (Quadro 79) – estão no caminho de conseguir alguma mobilidade
social através da escola. São uma maioria de rapazes, filhos de pais não letrados, que não tiveram acesso ao Jardim-de-infância, frequentaram escolas de 2,
3 ou 4 lugares tendo alguns deles conhecido duas ou mais professores no 1º
ciclo, que conseguiram terminar o 9º ano no grupo que considerámos de sucesso absoluto, isto é, que não só não registaram qualquer repetência durante
a sua escolaridade como terminaram o 9º ano sem negativas. Se por um lado
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nos regozijamos com este facto, teremos que lamentar que numa escola que
se diz democrática apenas 10% possam ter acesso a um dos seus objectivos
que seria a igualdade de oportunidades, aqui traduzida em boas perspectivas
de mobilidade social.

Este dado chamou-nos a atenção porque o estudo do perfil dos jovens com
sucesso absoluto se integra nos padrões das condições habituais: São raparigas (67,9%), têm pais letrados (64,3%), frequentaram o Jardim-de-infância
(75%), são provenientes da escola da vila (67,9%) e tiveram um só professor
no 1º ciclo (89,3%). Estes alunos revelaram ainda médias superiores às médias
da coorte, quer nas provas de psicogénese de leitura e da escrita, quer nas
duas provas de competência de leitura no 1º ciclo.

No entanto, o insucesso continua a existir nos primeiros anos de escolaridade
marcando as crianças, com vários anos de repetência. Apesar de só termos
registado dois casos de abandono da escolaridade – um no 5º ano e outro no
8º – e apesar das crianças que tiveram insucesso no 1º ciclo estarem a seguir
uma escolaridade normal, estamos longe de saber quantas delas abandonarão
a escola sem a escolaridade básica cumprida ou quais os efeitos que as reprovações causarão nas suas vidas.

Um dos primeiros problemas começa por colocá-lo Perrenoud (1996) é a indiferença às diferenças, começando, mais atrás, pela indiferença ao próprio insucesso escolar. A sociedade considera o problema normal e a própria Sociologia
da Educação – criando efeitos perversos – terá confirmado que há uma percentagem significativa de crianças de meios desfavorecidos que têm insucesso
escolar. Encontrámos esta representação a todos os níveis, desde os professores, aos responsáveis locais, aos próprios pais das crianças que interiorizam
que os seus filhos “não são capazes”. Insucesso, parece ser coisa normal, tanto mais que neste Concelho parece haver tão pouco: 14% no 1º ciclo quando a
média nacional é muito mais alta.

Para as preocupações de cidadania bastaria haver uma criança com insucesso
para que o problema existisse. A perspectiva da escolaridade, com aprendiza380

gem para todos é, para além de constitucional, um direito inscrito em todas as
cartas de direitos humanos. Poderemos questionar se a escola é necessária e
quais as suas funções sociais, mas só encontramos legitimidade em fazê-lo
quando abranger todas as crianças e não para justificar, socialmente, a exclusão.
Infelizmente, as preocupações sociais recaem hoje sobre as “segundas oportunidades”. O que fazer com as crianças, ou melhor, os jovens que têm insucesso escolar? A Comissão Europeia lançou o Livro Branco no Ano Europeu de
Educação e Formação ao Longo a Vida Enseigner et Apprendre – Vers une
Socité Cognitive e consegue fazê-lo falando apenas das “segundas oportunidades” . Parece tabu falar das primeiras oportunidades perdidas. E as 14 crianças da nossa coorte que reprovaram no 1º ciclo, 9 delas logo nos dois primeiros anos de escolaridade que foram colocadas em risco desde uma idade muito precoce da sua vida? Que acusações se podem fazer a uma criança de 6
anos que não aprendeu a obedecer às expectativas escolares? Os professores
justificaram as reprovações com admiração por questionarmos a reprovação.

Seria necessário continuar a pressionar a escola e a sociedade para o sucesso
educativo dando continuidade ao discurso lançado em 1987 (Salgado, 1991),
que entrou na escola mas não nas práticas e, por essa razão, parece ter vindo
a ser esquecido, entendendo-se, de novo, a repetência de alguns alunos como
processo normal em que o professor e a escola não estão a ser colocados
causa.

4. O lado colorido da realidade:
Utopias ou caminhos de esperança?
Ainda sem sair da escola verificámos que a qualidade existe, professoras que
desenvolveram práticas de efectivo sucesso em meios adversos, com empenho pessoal ou com apoio de equipas compostas por recursos profissionais
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com formação científica e por outros professores das várias escolas do concelho,241 ou da Região. Esta seria uma prática que já existiu e provou ter sucesso.

E se a escola não consegue, ou vai conseguindo, não podem ficar as crianças
sem resposta. As estratégias de Animação Socioeducativa, comunitárias, poderão ser uma alternativa constituindo o último cenário apresentado pela OCDE
sob o tema da Descolarização e assente no trabalho da comunidade (ver 1ª
parte). Começam, também hoje a existir embriões que não só dão resposta a
algumas necessidades educativas como constituem pressão de mudança para
as escolas e respectivas administrações. Seria apenas necessário enriquecer
os espaços de formação (Furter, 1983) de modo a aumentar a educogenia dos
territórios com a participação de novos actores assumindo a não hegemonia da
escola nos processos educativos.
Seria necessário que a Sociedade-providência (Santos, B.S.,1993) – de que já
falámos quanto referimos o papel das Associações na educação – ganhasse
consciência de que é possível os seus filhos aprenderem e na sociedade do
conhecimento terá ela que tomar essa função em mãos quando o Estado lhe
recusar esse direito, excluindo os seus filhos da escola, reproduzindo a exclusão e criando novos excluídos.

A necessidade de novas solidariedades
A necessidade de reformas do Estado, na educação, parece ser a pedra de
toque para a transformação das práticas. Que necessidades identificamos? De
que reformas falamos?

Não querendo também incorrer no mito da homogeneidade, teremos que, num
primeiro tempo, identificar as situações diferentes em que se inserem as crian241

Esta dinâmica de docentes ou investigadores de Ciências da Educação a trabalhar directamente com
professores do 1º ciclo, constituindo redes de apoio e investigação existia, em Portugal nos finais do século passado. Pelo menos 10 instituições de Ensino Superior desenvolviam projectos com escolas deste
ciclo, distribuídos por todo o país e sobre temáticas diversas: Matemática, Actividade Experimental em
Ciências, Desenvolvimento Pessoal e Social, Estudo Autónomo, Literacia, Produção de Matériais, Currículo, Avaliação Escolar, Relação Escola-Comunidade, Relação Escola-Pais, Formação Cooperada, entre
outros.
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ças nas escolas portuguesas. Também aqui encontramos uma realidade decorrente de situações que lhes são completamente alheias. Se algumas delas têm
a sorte de se deparar com professores inovadores com as práticas positivas
acima identificadas, a grande maioria dos professores do 1º ciclo ainda pratica
uma pedagogia burocrática, mais centrada em objectivos corporativos do que
na aprendizagem e desenvolvimento dos alunos.242

As necessidades de reforma a que nos referimos emergem, pois, de contextos
diferentes consoante as atitudes e práticas dos professores ou escolas em presença, à semelhança do que acontece noutros países. Interessa, no entanto,
caracterizar a nossa situação periférica que, apesar de inserida no mesmo contexto de globalização reveste formas diferentes,243 dado que vivemos simultaneamente uma situação de escolarização tardia (Candeias, 1996) e de baixas
competências de literacia na população escolarizada (OCDE, 1992)
As dificuldades com que lutam o primeiro tipo de professores – os inovadores –
e a entropia que vai anulando as práticas inovadoras e emancipatórias, em vez
de produzir a sua multiplicação, vai desmotivando muitos actores e poucos
anos depois desaparecem. Apesar do aproveitamento dos corredores de liberdade (Crozier & Friedberg, 1977) que cada professor possui, torna-se evidente
que a primeira grande inovação passa pela transformação da administração:
quer pela remoção dos obstáculos que os aparelhos administrativos colocam
nas comunidades, quer no sentido de criar medidas que estimulem e facilitem o
empenhamento pessoal dos professores e outros actores do terreno educativo.

Assim, num primeiro caso, a reforma situar-se-ia na tomada de decisões que,
reconhecendo a subjectividade dos professores, lhes permitissem desenvolver
actividades continuadas com crianças e comunidades. A hipótese de criação
de espaços democráticos de cidadania, de confrontação de culturas (Stoer &
Araújo, 1993) entre professores e alunos passa pela construção de processos
que exigem, sobretudo muito tempo. A deslocação anual, compulsiva dos pro242

Apesar de muitos destes docentes viverem em situações não cómodas que Correia & Matos analisam
em quadros conceptuais de solidão docente
243
Referimo-nos, nomeadamente, aos baixos níveis de competências de literacia quer na população adulta
(Benavente, 1996) e das crianças no fase terminal do 1º ciclo do Ensino Básico (GEP,1993)
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fessores, indiferente ao trabalho desenvolvido, impede a construção de práticas
de apreensão, transmissão e partilha culturais decorrentes dos processos de
intercepção de sistemas culturais.

O segundo grande grupo de professores, menos autónomo, eventualmente
mais solitário, não só pratica uma pedagogia de indiferença aos direitos culturais dos alunos, como, com formas de pressão variadas, dificulta a actividade
dos inovadores244. Esperar-se-ia, da parte do Estado-providência a legitimação
das práticas dos inovadores através da introdução de um discurso e de medidas que desenvolvessem a confrontação cultural entre os diversos intervenientes, inversamente às medidas de pretensa igualdade que apenas acentuam as
práticas de homogeneidade e de recusa das subjectividades pessoais e culturais em presença – de alunos, de comunidades, de professores. Vimos que os
sistemas de incentivos em que os professores se propõem inovar e apresentam os seus projectos a concursos, se forem premiados, podem mesmo constituir estímulos e apoios à mudança.

O problema é colocado claramente por Roberto Carneiro na sua proposta de
20 anos para vencer 20 décadas de atraso educativo (Carneiro, 2000) no debate sobre as alianças ou hegemonias dos três tipos de resposta em jogo, por
parte do Estado, do Mercado e da Comunidade.

Forças de pressão para a mudança
No entanto, uma análise decorrente do campo sociológico conduz-nos a impasses, num primeiro tempo, portadores de alguma frustração. Quem pressiona os decisores para as mudanças que entendemos necessárias à criação duma escola para todos e para cada um? A educação parece ser uma das áreas
em que o Estado-providência “se atrasou” constituindo-se a sua consolidação
ao mesmo tempo em que constrói sua própria crise (Stoer, 1992), não existindo, no interior dos novos interesses em presença, quem pressione para a res-

244

Verificado no estudo realizado e generalizado com o conhecimento de idênticas situações em contextos semelhantes.
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posta a uma situação com especificidades semiperiféricas.245,246 “(...) Boaventura Sousa Santos considera que os novos tipos de concepção de emancipação implicam a emergência de um novo senso comum político que passaria
pela descentração face ao Estado, construindo-se a necessária cidadania tanto na relação política vertical entre os cidadãos e o Estado, como na prática de
relação horizontal entre cidadãos (Santos, 1994). No caso da educação, a
consciência da cidadania teria ainda um longo caminho a percorrer para fornecer as respostas necessárias ou as pressões junto dos aparelhos políticos.

Para além dos imensos tabus e opções ideológicas, sustentadores de representações que existem nos terrenos sociais e muito especificamente nos da
educação, a não existência de movimentos sociais, nem sequer de grupos organizados que transportem a bandeira das crianças oriundas de meios não
letrados – e serão 30, 40, 50% das que frequentam a escola portuguesa – dificilmente deixa antever hipóteses de transformação das políticas referentes à
educação. Organizados em forças de pressão significativas, apenas os interesses corporativos de professores e técnicos da educação – assim como os dos
já referidos editores e livreiros – pressionam com eficácia os aparelhos decisores.

Tenuemente, exercem alguma pressão para a construção de uma escola inclusiva – aquela que não exclui os diferentes – i) os grupos de apoio às crianças
portadoras de deficiência e ii) os grupos, mais ou menos instituídos que reclamam os direitos dos alunos de etnias diferentes das autóctones. No entanto, os
interesses de novos corporativismos, também aqui presentes, podem facilmente fazer desviar os objectivos educativos para outro tipo de interesses.
A não consciência deste tipo de opressão – exclusão escolar, não acesso às
aprendizagens – por parte destas crianças, dificilmente as poderá levar a tomar
uma posição emancipatória, reivindicativa. A sua resistência foi já apropriada
pelas correntes hegemónicas, penalizando-as. O insucesso escolar, a renuncia
245

Esta especificidade não permite aplicar os quadros analíticos disponíveis para os países centrais. Também no campo educativo “a singularidade de Portugal” carece ser desocultada (Santos, 1993)
246
Mesmo as brechas que a situação de crise poderá desenvolver no seu interior, eventualmente portadoras de alternativas, carecerão duma condução orientada no sentido da Escola Democrática
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à escola, a indisciplina, acabam jogando em seu desfavor. Também a função
legitimadora da escola, de produção da excelência escolar e social (Perrenoud,
1984) impede os pais e familiares de constituir a consciência necessária para a
criação de movimentos sociais247. De facto, esta nova desigualdade, não permite à família constituir-se em sociedade-providência e ajudar à pressão para a
mudança. Igualmente, as organizações comunitárias – Autarquias, Associações locais, grupos religiosos, Projectos... – que têm facilitado a aprendizagem
da leitura a significativos grupos destas crianças, pouca consciência parecem
ter do papel que assumem na aprendizagem, ou de que a sua actuação se situa na resposta a uma falha do sistema educativo, ou eventualmente num processo de luta contra a exclusão social provocada pela própria instituição que
teria como função a produção de uma resposta adequada a todos os destinatários. A estes também.

Também os poderes políticos não têm integrado os conhecimentos produzidos
pela investigação.248 Mesmo quando surgem propostas claras e indicadoras de
direcções não demagógicas, ou os decisores não os consideram ou aproveitam-nas de forma tão pontual ou enviesada que as transformam no seu contrário e o sentido da resposta aparece como contraproducente. Claramente, não
existe uma vontade política capaz de conduzir à mudança da escola actual de
modo a não excluir as crianças oriundas de meios não letrados, aquela onde as
recomendações produzidas nos contextos de investigação poderiam ter utilidade, significado.

Por isso entendemos que seria necessário alargar a base social da consciência
do problema, retirá-la da exclusividade do universo escolar, espalhando-a pelo
tecido social das lutas contra a exclusão. Seria necessário que o saber científi247

Embora sabendo do papel conservador da família (demonstrado, eventualmente, pela atribuição causal
do insucesso aos próprios filhos) poder-se-ia esperar uma atitude de “revolta” contra a imposição cultural
da escola, numa perspectiva de luta de (cultural) classes. Igualmente por se tratar de uma família iletrada
dificilmente consegue oferecer aos filhos essa oportunidade de acesso ao saber. Referimo-nos ao facto de
noutras áreas sociais a família servir de resposta a medidas em que o Estado-providência se ausenta (situações de desemprego, por exemplo.)
248
É demasiado conhecida a dificuldade de relação entre as lógicas da produção de conhecimento científico e a produção de políticas ou de medidas políticas. Ao longo deste trabalho (desde 1992) temos acedido a, praticamente, todos os pedidos de recomendações quer através de reuniões, quer através de pareceres escritos, expressos fundamentadamente, mas de forma a poderem facilmente ser transformados em
medidas. Os resultados são os indicados.
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co, neste domínio fosse difundido passando para as práticas daqueles que o
podem tomar como estandarte. Quer no interior da escola quer no seu exterior.
Se o papel dos governos será o de gerir os lobis em presença e se não existem
lobis de defesa do acesso à educação necessária à sociedade do conhecimento das crianças de meios populares, ter-se-ão que criar grupos de pressão que
actuem nesse sentido. No entanto, a nossa perspectiva não é a de desenvolver
situações alternativas à escola para estes grupos a que não poderemos chamar minoritários porque cobrem eventualmente mais de 30%249 da nossa população. A escola portuguesa está inadequada aos destinatários de qualquer
meio social. Seria necessário mudar a escola para todos, eventualmente defendendo, a tese de Stoer (1994) de que a construção da escola democrática
passaria primeiro pela escola meritocrática, promovendo as mudanças organizacionais e pedagógicas que permitissem à escola o funcionamento baseado
numa pedagogia diferenciada respondendo a todas e a cada uma de acordo
com as necessidades em presença.

Seria, ainda, de garantir, a todas e a cada uma das crianças, respostas, igualmente diferenciadas, direccionada e pilotadas na comunidade financiada e
apoiada pelo Estado, de modo a alargar a educogenia nela existente, no sentido de, através de projectos de (re) inserção social e/ou de actividades de animação socioeducativa criar motivação e ofertas de aprendizagem mais próximas dos modos de transmissão, apreensão e partilha de saberes das crianças
de meios não letrados250.

Decidimos avançar neste caminho apesar das classes populares, as tradicionalmente mais desfavorecidas, envergonhadamente estarem, hoje, fora de
moda, ofuscadas por outro tipo de dominações emergentes na ribalta das lutas
e das explorações sociais.

A nossa proposta vai no sentido da Critica da Razão Indolente aceitando a proposta de Boaventura Sousa Santos (2000) de ir Contra o Desperdício da Expe-

249

Dado construído, por defeito, a partir das taxas de insucesso, de abandono e de níveis de literacia da
população adulta portuguesa ente 15 e 65 anos (Estudo Nacional da Literacia)
250
Em alternativas ao que as crianças de classes médias e altas procuram no mercado.
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riência. Transformar a experiência em investigação que permita sair dos círculo fechados de tradições ideológicas de esquerda251 ou de direita para criar
efectivas alternativas contra hegemónicas contra os paradigmas bloqueadores
instituídos e apresentados como estandartes.

As respostas que aventamos provêm igualmente das reflexões políticas em
torno da investigação-acção que realizámos. Cansados de falar de crise a nossa perspectiva foi, precisamente de procurar alternativas aceitando, logo à partida, o desafio de Boaventura Sousa Santos (1994:43):
“Falamos de crise? A crise, a verdadeira crise, é continuar tudo como está!”.

251

Referimos, mais precisamente à ideologia monopolista do Estado, presente em toda a esquerda instituída, em que se confunde intervenção estatal com concentração dos meios no reforço duma máquina estatal altamente burocratizada, ao revés da repartição desses meios por uma sociedade-providência mais
eficaz na resolução dos problemas sociais (Santos, B.S. 1993)
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Anexo 1: Grelhas (SPSS)
Dados retirados da coorte de 93 correspondente a todas as crianças que inicaram a
escolaridade em todas as escolas do Concelho e aí permaneceram durante 9 anos.

Códigos:
suj

Nº do aluno

esc

Código da escola

n_salas nº de salas nesta escola
gen

género

pais

Nível de literacia da família (letrado ou não letrado)

pre

Frequência de jardim-de-infância

motiv

provas de psicogénese da leitura e da escrita

jogo

provas de psicogénese da leitura e da escrita:

jogo2

escrita
idem

ditd

provas de psicogénese da leitura e da escrita:

let1

Nível de leitura no fim do 1º ano de escolaridade

lit3

Nível de leitura no fim do 3º ano de escolaridade

lit4

Nível de leitura no fim do 4º ano de escolaridade

: vontade de ler
representação da utilidade social da

conceptualizações sobre a escrita

n_prof2 Nº de professores nos dois primeiro anos de escolaridade
n_prof4 Nº de professores durante os quatro anos de escolaridade
n_rep2

Nº de reprovações, pela primeira vez no 2º ano de escolaridade

n_rep4

Nº de reprovações, pela primeira vez no 4º ano de escolaridade

n_rep5

Nº de reprovações, pela primeira vez no 5º ano de escolaridade

n_rep6

Nº de reprovações, pela primeira vez no 6º ano de escolaridade

n_rep7

Nº de reprovações, pela primeira vez no 7º ano de escolaridade

n_rep7

Nº de reprovações, pela primeira vez no 8º ano de escolaridade

n_rep9

Nº de reprovações, pela primeira vez no 9 º ano de escolaridade

esc3

Escola do 3º ciclo que frequentou (Eb2,3 ou Secundária

rppt

Sucesso no 9º ano mas com repetência a Português

rpin

Sucesso no 9º ano mas com repetência a Inglês

rpmt

Sucesso no 9º ano mas com repetência a Matemática

rpfq

Sucesso no 9º ano mas com repetência a Fisico-Química

rpal

Sucesso no 9º ano mas com repetência a outra disciplina

(Seguem-se 12 páginas com todos os dados quantitativos da coorte estudada )
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413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423
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Anexo 2:
1]

Repetências de alunos durante os 4 anos de escolaridade

aluno

no 2º
ano

252

no 4º

Dim.

gé-

Letrado/

ano

escola

ne-

ñ letrado

JI/

Vont.

Utilid.

Con-

Leitura

Leitura

ñ JI de ler

social

cep.

1º ano

4º ano

ro
17

0

1

3

F

n

JI

5

3.5

2

18

62

18

0

2

15

F

n

n

1

2.5

3

17,5

44

28

1

0

2

F

n

n

1,5

3.5

2

21

31

1

2

15

M

L

JI

3

5.5

3

21,5

38

0

1

15

M

L

JI

2

3.5

2

21

61

43

0

1

4

M

n

n

1

3.5

2

20

74

44

1

1

3

F

n

JI

1

3.5

3

19

67

1

2

4

M

n

JI

2

2.5

2

0

77

0

1

3

M

n

JI

1

3.5

1

20

79

1

1

2

M

--

JI

2

3.5

3

22

83

1

0

15

F

n

n

2

5.0

3

19

88

1

1

3

M

n

JI

3

1.5

1

17

98

1

0

4

M

L

JI

1

3.5

3

22

106

1

0

1

F

n

JI

1

3.0

3

nfez

Legenda:











no 2º ano: repetência no 2º ano;
no 4º ano: repetência, pela 1ª vez no 4º ano;
Dim. Escola; dimensão da escola;
Letrado (L)/ñ letrado(n);
JI frequência de jardim-de-infância – ñ JI: não frequência de Jardim-deinfância;
Vontade de ler ;
Funcion. Representação da utilidade social da leitura e escrita;
Concep. Conceptualizações sobre a linguagem escrita;
Leitura 1º ano: resultados das provas no final do 1º ano;
Leitura 4º ano: resultados das provas no final do 4º ano;
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Segundo a legislação em vigor primeira avaliação que pode conduzir a retenção processa-se no final
do 2º ano de escolaridade e a segunda no final do 4º ano, não devendo haver, nem no 1º ano nem no 3º,
lugar a reprovações
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2]

Características dos alunos do 2º ciclo que reprovaram pela 1º vez

Aluno

Tipo
de
escola

Géne- Litero
racia
família

Frequência JI

Vontade
de ler

Utilida- Conde so- cepcial
tualizações

Leitura
no 1º
ano

Leitura
no 4º
ano

5

3 lug.

fem.

ñ. let.

sim

4,00

2,5

1,00

19,00

69,00

5º

15

3 lug.

fem.

ñ. let

sim

2,00

2,5

3,00

20,00

85,00

a

20

3 lug.

masc

let.

sim

2,00

5,0

2,00

21,00

77,00

n

24

1 lug.

masc

ñ. let

não

1,00

1,5

2,00

23,00

75,00

o

33

4 lug.

masc

ñ. let

não

1,00

3,5

2,00

20,00

74,00

64

3 lug.

masc

ñ. let

sim

1,50

3,0

3,00

19,00

91,00

16

3 lug.

Fem.

ñ. let

sim

2,00

4,00

2,00

20,00

71,00

41

3 lug.

Masc

ñ. let

sim

4,00

4,00

6,00

21,00

80,00

6º
ano
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3] Características dos alunos do 7º ano de escolaridade que reprovaram pela
1ª vez
Alu
no

Tipo de

Género

escola

Literaci
família

Frequência JI

Vont.

Utilid.

Concep-

de ler

social

tualiza-

Leitura

Leitura

Escola

no 1º

no 4º

do 3º

ções

19

3 lug

masc

Let.

sim

2,00

3,5

3,00

22,00

90,00

Sec.

21

1 lug

masc

ñ. let

não

,00

3,5

4,00

22,00

88,00

Sec.

23

3 lug

masc

ñ. let

não

1,00

3,5

5,00

20,50

69,00

Sec.

30

2 lug

masc

ñ. let

sim

1,00

2

3,00

17,50

90,00

Bás.

31

15 lug

masc

ñ. let

não

5,00

5

3,00

22,00

82,00

Sec.

43

2 lug

masc

ñ. let

sim

2,00

4,5

3,00

22,00

86,00

Bás.

45

15 lug

fem.

ñ. let

-----

3,00

2

2,00

20,00

81,00

Sec.

54

3 lug

masc

let.

sim

2,00

4,5

5,00

21,00

97,00

Sec.

70

15 lug

fem.

ñ. let

não

1,00

1,5

3,00

20,00

81,00

Sec.

72

15 lug

fem.

ñ. let

sim

3,00

3,5

4,00

22,50

60,00

Sec.

73

1 lug

fem.

ñ. let

não

1,00

2,5

3,00

23,00

86,00

Sec.

89

15 lug

fem.

let.

sim

2,00

5,5

3,00

20,00

69,00

Sec.

94

15 lug

masc

let.

sim

4,00

5,5

5,00

22,00

82,00

Sec.

médias

2,08

3,61

4,04

21,12

81,61

Ver legenda no anexo 2. 1]
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4] Características dos alunos do 8º ano de escolaridade que reprovaram pela
1ª vez
aluno

Tipo de

Género

escola

Literaci
família

Frequência JI

Vont.

Utilid.

Concep-

de ler

social

tualiza-

Leitura

Leitura

Escola

no 1º

no 4º

do 3º

ções

2

3 lug

fem.

ñ. let

sim

2,00

2,50

2,00

21,50

64,00

Bás.

27

15lug

fem.

let.

sim

1,00

5,50

3,00

20,00

81,00

Sec.

28

2 lug

fem.

ñ. let

sim

3,00

3,00

2,00

22,00

62,00

Bás..

51

3 lug

masc

ñ. let

sim

2,00

5,00

6,00

22,00

72,00

Sec.

56

3 lug

fem.

ñ. let

sim

1,00

2,50

1,00

19,00

79,00

Bás.

63

3 lug

masc

ñ. let

sim

2,00

6,50

1,00

21,00

68,00

Bás.

85

3 lug

fem.

ñ. let

sim

1,00

3,50

5,00

20,00

70,00

Bás.

93

15lug

masc

ñ. let

não

1,00

3,00

6,00

22,00

97,00

Bás.

98

1 lug

masc

ñ. let

não

,00

2,00

1,00

20,50

79,00

Bás.

médias

1,44

3,72

3,00

20,89

74,67

Ver legenda no anexo 2. 1]

5] Características dos alunos do 9º ano de escolaridade que reprovaram pela
1ª vez
alu-

Tipo de

no

escola

Género

Literaci

Frequên-

família

cia JI

Vont.

Utilid.

Concep-

de ler

social

tualiza-

Leitura

Leitura

Escola

no 1º

no 4º

do 3º

ções

11

15lug

masc

ñ. let

sim

4,00

4,50

4,00

22,00

75,00

Bás.

65

2 lug

fem.

ñ. let

sim

,00

3,50

7,00

22,00

69,00

Bas.

86

4 lug

fem.

ñ. let

não

2,00

4,00

2,00

21,00

88,00

Bás..

87

2 lug

fem.

ñ. let

sim

3,00

5,00

3,00

22,00

88,00

Sec.
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médias

2,25

4,25

4,00

21,75

77,33

Ver legenda no anexo 2. 1]
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RESUMO

Na génese deste trabalho encontraremos o mandato social feito à investigação
em Ciências Sociais, de produzir conhecimento que oriente a fundamentação
das transformações a propor ao sistema educativo e à sociedade em geral, no
sentido de conseguir que todas as crianças, à entrada na escola, possam aceder às aprendizagens que lhes permitam adquirir competências de desenvolvimento da sua cidadania começando pela construção do seu sucesso escolar.

Assim, avançamos nesta investigação com a procura de resposta à questão de
saber como se produz, no início da Escola Básica, o insucesso escolar, focalizado na não aprendizagem da leitura e escrita, sobretudo das crianças de meios não letrados. Esta questão parte da hipótese que, de acordo com os princípios constitucionais dos estados democráticos, compete à Escola criar condições à aprendizagem de todas as crianças e que, se um número significativo
de crianças não consegue atingir este objectivo, existirá uma desadequação
das propostas apresentadas a estes destinatários conduzindo à impossibilidade
de acederem aos conhecimentos básicos, apreendidos à partida da escolaridade, ficando-lhes vedadas as aprendizagens subsequentes. No entanto, cada
vez mais se tem atribuído atenção ao papel que a comunidade tem vindo, de
várias formas, a contribuir para a educação. Pierre Furter (1983) no seu trabalho sobre Os Espaços de Formação lança a proposta, a que não fomos alheios,
de procurar e enriquecer a educogenia das comunidades, identificando e desenvolvendo os modos como estas oferecem educação aos seus concidadãos:
crianças, jovens e adultos.

No decorrer da nossa pesquisa identificámos não só alguns dos obstáculos à
aprendizagem como verificámos ainda a hipótese contida na explicitação do
problema de que esta não aprendizagem viria a ter consequências na prossecução da escolaridade, impedindo a continuação daqueles que, logo nos pri-
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meiros anos de entrada da escola, encontram vedados o acesso ao conhecimento proposto pelo sistema educativo.
Agravando pela situação de crise acentuada pelo desenvolvimento da sociedade do conhecimento, a nossa perspectiva não é apenas a de conhecer um sistema parado no tempo mas perceber o que nele se perfila de potencialidades e
bloqueios face às necessidades sociais, e consequentemente, educativas
emergentes.

Afunilando o nosso propósito, estudaremos a entrada na Escola Básica procurando saber como se produz o acesso ao conhecimento, dando particular atenção às crianças provenientes de meios sociais para quem a escola não fez parte do seu projecto de vida. Como se processa hoje a inclusão de todos e a mobilidade social? E em que se sentido se mantém e/ou desenvolve a exclusão
escolar?

Assim, seguindo o desafio de Bernestein (1990) de procurar conhecer o micro
através do macro e o macro a partir do micro, num concelho da Região Centro,
com indicadores educativos um pouco superiores aos nacionais, estudámos a
coorte de crianças que em 1993 entrou para o 1º ciclo do Ensino Básico em
todas as escolas do Concelho e aí permaneceram durante 9 anos de escolaridade. Com uma postura etnográfica, desenvolvemos, durante os primeiros 4
anos de escolaridade, uma actividade de investigação-acção junto dos principais actores intervenientes: alunos da coorte, professores, encarregados de
educação, responsáveis e serviços locais autárquicos, de educação, de saúde,
de apoio social, no sentido de conseguir o sucesso escolar dos alunos e de
compreender as representações e práticas na escola, família e comunidade.
Munimo-nos, para tal, de dois tipos de dispositivos de investigação: um dispositivo de registos de tipo qualitativo emanados da investigação-acção e um dispositivo de tipo quantitativo (sobretudo

i)

passagem de provas de avaliação de

competências e ii) seguimento de pautas) de pilotagem individual dos alunos
pertencentes à coorte em estudo durante 9 anos lectivos de escolaridade
(!993/2002).
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Para dar cumprimentos aos nossos propósitos elaborámos, a partir de conclusões, um quadro de recomendações que, sobretudo, deixa um vasto campo em
aberto à continuação da investigação que nos propomos prosseguir.
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