


Sociológico
FO

R
U

M

CICS.NOVA – CENTRO INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS SÉRIE II    N.º 32  2018



 Fundador Moisés Espírito Santo

 Diretora  Ana Alexandre Fernandes

 Conselho de Redação Ana Alexandre Fernandes (Diretora) | ISCSP-ULisboa; Beatriz Pa-
dilla | CIES-IUL; João Pedro Silva Nunes | NOVA FCSH; José Car-
los Marques | IP-Leiria; Luís Vicente Baptista | NOVA FCSH; Maria 
João Bárrios | ISCSP-ULisboa; Miguel Chaves | NOVA FCSH; Patrícia 
Pereira | NOVA FCSH

 Assistente editorial Brenda Silva

 Conselho Editorial Alain Bourdin | IFU-França; Ana Nunes de Almeida | ICS-UL; Anália Tor-
res | ISCSP-ULisboa; António Firmino da Costa | CIES-IUL; Carlos Miguel 
Ferreira | ULHT; Graça Índias Cordeiro | CIES-IUL; Isabel Dias | FLUP; Joan 
Josep Pujadas |URV-Espanha; João Gonçalves | NOVA FCSH; João Teixeira 
Lopes | FLUP;  José Luis Vieira | UDC-Espanha; Loïc Wacquant | UC, Berkeley- 
-USA; Luc Boltanski | EHESS-GSPM; Tim Sieber | UMass, Boston-USA

 Logotipo Carolina Basto

 Paginação Ana Paula Silva

 Revisão de texto Anabela Prates Carvalho

 Propriedade do título CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
  Edifício I&D, Avenida de Berna, n.º 26
  1069-061 Lisboa
  Telefone: 00351 21 790 83 00 (ext. 1488)
  Fax: 00351 21 790 83 08
  Email: forum@fcsh.unl.pt
  Site: http://journals.openedition.org/sociologico/

 Apoios Publicação subsidiada por Fundos Nacionais ao abrigo do projeto UID/ 
/SOC/04647/2013 da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

 Depósito Legal N.º 64682/93

 ISSN 0872-8380

 e-ISSN 2182-7427

Sociológico

FO
R

U
M

CICS.NOVA – CENTRO INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS SOCIAIS SÉRIE II    N.º 32  2018 



ÍNDICE

Editorial  ....................................................................................................................................

DOSSIÊ: FRATURAS SOCIAIS E EDUCATIVAS: DESAFIOS PARA A SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO

DOSSIER: SOCIAL AND EDUCATIONAL RUPTURES: CHALLENGES FOR THE SOCIOLOGY OF EDUCATION
 Bruno Dionísio, Leonor Lima Torres e Mariana Gaio Alves

A autoridade docente e os discursos e lógicas atuantes dos professores face à participação dos 
encarregados de educação no processo educativo

Teachers’ authority and the discourses and acting logics regarding the participation of parents in the 
educational process
José Manuel Resende, Luís Gouveia e David Beirante ........................................................

Educação de adultos: A ideologia conta

Adult education: Ideology counts
Luís Capucha ...............................................................................................................

Las experiencias escolares como marco interpretativo de las desigualdades socio-educativas en 
la educación secundaria: Una aproximación teórica

School experiences as an interpretative framework of socio-educational inequalities in secondary education: A 
theoretical approach
Francisco Santana-Armas, María del Mar Noda-Rodríguez e Carmen Nieves Pérez-Sánchez .....

A escola como demanda social complexa: Envolvimentos escolares e motivos das ocupações 
das escolas públicas secundárias do Rio de Janeiro em 2016

School as a complex social demand: School involvements and motives of public secondary schools occupations 
in Rio de Janeiro in 2016
Ubirajara Santiago de Carvalho Pinto  .............................................................................

El absentismo escolar en contextos de vulnerabilidad social. Una reflexión antropológica 

School absenteeism in contexts of social vulnerability. An anthropological reflection 
Juan Carlos Romero Villadóniga ......................................................................................

A sociologia da educação em Portugal: Perspetivas de futuro

Sociology of education in Portugal: Future prospects
Bruno Dionísio, Leonor Lima Torres e Mariana Gaio Alves ...................................................

5

7

17

29

39

49

59





EDITORIAL 5

F
O

R
U

M Sociológico
N.º 32 (II Série, 2018)

pp. 5-6

EDITORIAL
 

Q uando, na viragem para o século XX, 
Émile Durkheim inaugura a sociologia 
da educação, com os cursos de peda-
gogia e moral que ministra, primeiro 

em Bordéus, depois na Sorbonne, a ideia de “fratura”
é já um elemento orgânico do seu empreendimento. 
Erguer uma moral e educação laicas, um pensamento 
individual liberto, sensível à justiça, estimulado pelo 
império da fé racionalista – eis o primeiro “espírito” 
sociológico em educação: cimentar a consciência 
moderna da vida em sociedade à medida que o san-
tuário educativo do mundo tradicional se esboroava 
fatalmente. Mas, se a modernidade educativa des-
trona o santuário tradicional, edificando um novo, a 
sua arquitetura é abalada pela robusta aparelhagem 
teórica montada por Pierre Bourdieu, que expõe as 
contradições e fragilidades desse moderno edifício 
educativo. Talvez esteja aí o segundo “espírito” da 
sociologia da educação (de matriz francesa, bem 
entendido). Hoje, a escola já não é (só) a escola 
dos herdeiros e da reprodução que Bourdieu bem 
dissecou. Definitivamente dessacralizada e em 
acelerado declínio do seu programa institucional 
(como sentenciava François Dubet na sua obra de 
2002), ela defronta-se com os efeitos (in)esperados 
das promessas cumpridas ou goradas, das fissuras 
suturadas ou por suturar, de novas brechas que a 
assombram. Parece ser neste caldo que opera um 
terceiro “espírito” da sociologia da educação. Sendo 
as fraturas sociais e educativas um desafio tão pre-
mente no dealbar do século XXI quanto o era no 
ocaso de oitocentos, os fenómenos transfiguraram-
-se e complexificaram-se brutalmente, fazendo da 
sociologia da educação uma disciplina tão pluralizada 
quanto os fenómenos que pretende aclarar. 

Crescendo em sincronia (mas nem sempre 
em sintonia) com o projeto de uma modernidade 
educativa, a sociologia da educação também não 
escapa às suas próprias fraturas internas. Nos trilhos 
que tem percorrido, atravessou querelas de método, 
mais ou menos mitigadas pelo percolar dos tempos, 
perspetivas que se digladiaram com maior ou menor 
fervor, posições e hesitações sobre a melhor maneira 
de fazer o ofício, desacordos quanto ao lugar da flo-
resta de onde se conseguirá ver com mais claridade. 
Simultaneamente, o aparato teórico e técnico atingiu 
níveis sem paralelo histórico, elevando os sistemas 
educativos e as análises sociológicas a patamares 
de sofisticação sem precedentes. 

Não obstante as crises, incertezas e contingên-
cias, o mundo educativo apresenta hoje traços, além 
de fraturantes, verdadeiramente estruturantes: da 
naturalização e universalização à longevidade das 
carreiras escolares, o “monopólio” da forma escolar 
reformou famílias, trabalho, infância e juventude, 
comunidades, particularismos culturais. Embora 
a educação pareça “prisioneira da forma escolar” 
(expressão célebre do título do livro dirigido por Guy 
Vincent em 1994), eclodem nos seus interstícios 
cenários educativos e dinâmicas de socialização 
concorrenciais que não só adentram o reduto escolar, 
como disputam esse monopólio da forma escolar, 
deformando-a a reformando-a, por dentro e por 
fora. Por sua vez, o desafio da inclusão escolar (de 
uma estadia e carreira escolares obrigatoriamente 
universais, longas e duradouras) depara-se com 
velhas fraturas que teimam em conservar-se, des-
velando novas arritmias que entretanto se geram. 
Escalpelizar as fraturas sociais e educativas obriga 
assim a perscrutar um quadro inacabado, assimétrico 
e defeituoso, altamente compósito e tensional. De 
uma escola que cimenta e fragmenta. Que contém os 
gérmenes tanto da emancipação como da opressão. 

A resposta da sociologia a tais desafios é uma 
empreitada que cada vez menos se pode fazer 
isolada e solitariamente. Foi esse o espírito que 
motivou sociólogos da educação de Portugal e de 
Espanha a reunirem-se, em 2015, na Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, para a I Conferência Ibérica de 
Sociologia da Educação. Dois anos volvidos, o 
evento é reeditado em Espanha, na Universidade 
de Córdoba, por coincidência no ano em que se 
assinalou o centenário da morte de Émile Durkheim. 
Este dossiê restitui, assim, parte da memória dessa 
II Conferência Ibérica de Sociologia da Educação, 
cujo título é, justamente, tributário desse evento. O 
diálogo entre as comunidades académicas dos dois 
países procura ser uma oportunidade de discussão 
de problemas e desafios – comuns ou não – que 
interpelam a sociologia da educação que se faz na 
Península Ibérica mas, ao mesmo tempo, abrindo 
à realidade de outros países da Europa do Sul, ou 
de outras regiões do mundo cujos laços superam a 
distância geográfica (como é o caso do Brasil, por 
exemplo). Como tal, dos seis textos que compõem 
o dossiê, três são de autores portugueses, dois de 
autores espanhóis e um de autor brasileiro. Partindo 
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de objetos e problemas de pesquisa diversificados, 
eles são um barómetro (naturalmente muito par-
cial) da agenda a que uma parte da sociologia da 
educação se vem dedicando. 

O texto de José Manuel Resende, Luís Gouveia 
e David Beirante convida-nos a olhar mais fina-
mente para as rotinas escolares que desafiam os 
professores a um nível que não mais se coaduna 
com a ideia prescrita de um modelo hegemónico de 
profissionalidade docente. O trabalho empírico dos 
autores é revelador daquilo que as famílias fazem 
aos professores, quando se envolvem com a escola 
e a escolarização dos seus filhos e educandos em 
moldes que afetam e desestabilizam o mandato 
destes profissionais. Os arranjos e as negociações 
que os professores fazem com as famílias, em 
face do melindre de cada caso concreto, ilustram o 
equilíbrio precário entre salvar a situação e salvar a 
face, no sentido de preservar a autoridade docente.

Luís Capucha expõe, no seu texto, os zigueza-
gues das políticas de educação e formação de adultos 
e os contrastantes quadros ideológicos que as têm 
suportado. Os dados que mobiliza sobre Portugal, 
complementados por algumas incursões no caso 
espanhol, espelham o marcador geracional das 
desigualdades socioeducativas, refletindo o tardio 
e singular processo de escolarização português. 
Enfatizando a “batalha” que tem animado visões 
distintas sobre a maneira de fazer a educação 
de adultos, o autor pretende demonstrar que os 
resultados alcançados nas últimas décadas não são 
indiferentes aos contornos ideológicos das políticas 
que lhes estão subjacentes. 

Francisco Santana-Armas, María del Mar Noda-
-Rodríguez e Carmen Nieves Pérez-Sánchez trazem-
-nos uma reflexão teórica sobre a necessidade de 
conferir uma atenção acrescida à experiência escolar 
no entendimento das desigualdades socioeducativas. 
Os autores reforçam assim a importância de uma 
sociologia da experiência escolar (na esteira da pro-
posta que François Dubet e Danilo Martuccelli haviam 
feito em 1996), mais atenta à contextualização de 
diferentes lógicas de ação em meio escolar, condi-

cionadas por um feixe de sentidos experimentados 
na relação com os pares, as famílias, os professores, 
as culturas juvenis, os resultados académicos. 

Ubirajara Santiago de Carvalho Pinto transporta-
-nos numa viagem ao Brasil e ao caso da ocupação de 
escolas secundárias do Rio de Janeiro, num período 
altamente conturbado do ano de 2016. A pesquisa, 
de forte pendor etnográfico, fornece-nos um trabalho 
de campo fértil ao entendimento dos sentidos de 
justiça que estão por detrás da mobilização estu-
dantil e dos motivos para a ocupação das escolas. 
Face à complexidade desses motivos, o autor retrata 
as vicissitudes da causa, diante da dificuldade em 
compor envolvimentos tão pluralizados. 

O artigo de Juan Carlos Romero Villadóniga 
agenda sociologicamente o problema do absentismo 
escolar em Espanha, objeto de grande invisibilização 
pública. Defendendo a etnografia como a ferramenta 
analítica mais apta à captação deste complexo 
problema, o autor discorre criticamente sobre o 
desencontro de sentidos entre o que os sujeitos 
reclamam e o que as políticas de “discriminação 
positiva” oferecem, gerando-se efeitos perversos 
e paradoxais, como a guetização das escolas e a 
acentuação do marcador etnicizante das populações 
mais vulneráveis ao absentismo.  Villadóniga alerta 
assim para o grito silencioso de quem tem o corpo 
na escola mas cuja alma já a abandonou. 

Bruno Dionísio, Leonor Lima Torres e Mariana 
Gaio Alves encerram o dossiê com um texto sobre 
as perspetivas de futuro da sociologia da educação 
em Portugal. Para ensaiar esse exercício prospetivo, 
os autores recorrem a entrevistas a sociólogos da 
educação portugueses, de diferentes gerações e 
com filiações institucionais e trajetórias variadas, 
que, oferecendo um retrato singular do passado e 
do presente deste campo disciplinar, indiciam pistas 
e cenários no sentido da afirmação da sociologia nas 
esferas do ensino, da investigação e da intervenção 
socioeducativa. 

Bruno Dionísio, Leonor Lima Torres
e Mariana Gaio Alves
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A AUTORIDADE DOCENTE E OS DISCURSOS E LÓGICAS ATUANTES
DOS PROFESSORES FACE À PARTICIPAÇÃO DOS ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO NO PROCESSO EDUCATIVO

TEACHERS’ AUTHORITY AND THE DISCOURSES AND ACTING LOGICS REGARDING
THE PARTICIPATION OF PARENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

José Manuel Resende
  Universidade NOVA de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 
(CICS.NOVA), Portugal

Luís Gouveia
  Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA 
de Lisboa, Portugal

David Beirante
  Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA 
de Lisboa, Portugal

Resumo

O sistema educativo português é palco de complexas evoluções nas últimas décadas, tendo na 
massificação e descentralização os seus grandes vetores. Como parte destas políticas de descen-
tralização estão diretivas e orientações que enfatizam a importância de envolvimento dos pais/
Encarregados de Educação no processo educativo enquanto membros da comunidade educativa, 
cabendo aos professores abertura nas formas de envolvimento com estes atores. Estas orientações 
podem, no entanto, conflituar com subjetividades produzidas pelos professores relativamente à sua 
prática profissional. A partir de dados recolhidos no âmbito de uma pesquisa empírica, pretende-se 
neste artigo explorar os sentidos críticos evidenciados por estes profissionais de ensino relativa-
mente à relação com os pais/Encarregados de Educação enquanto questão que se enquadra na 
problemática da pluralidade de entendimentos relativamente ao mandato e licença profissional.

Palavras-chave: relação pais-professores, envolvimento parental, regimes de ação

Abstract

The Portuguese educational system has been the stage of complex evolutions in the last decades, 
having massification and decentralization as its main vectors. As part of these decentralization 
policies are directives and guidelines that emphasize the importance of involving parents in the 
educational process as members of the educational community, with teachers having to be open 
to forms of involvement with these actors. These guidelines may, however, conflict with the sub-
jectivities produced by the teachers regarding their professional practice. Based on data gathered 
from an empirical research, this article intends to explore the critical senses evidenced by these 
teaching professionals regarding the relationship with parents as an issue that falls within the 
problem of the plurality of understandings around professional mandate and license.

Keywords: parents-teachers relationship, parental involvement, regimes of action
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As reconfigurações na relação
família-escola num contexto de massificação 
e descentralização do sistema educativo

O sistema educativo português é palco de 
profundas transformações organizacionais nas 
últimas décadas, marcadas nomeadamente pelos 
processos de descentralização e desconcentração no 
quadro da territorialização das políticas educativas 
e cujas dinâmicas extravasam o território nacional 
(Barroso, 2000). Estas mudanças enquadram-se 
numa dinâmica mais abrangente de territorializa-
ção das políticas educativas, materializada numa 
transferência de responsabilidades para unidades 
territoriais e consequente reconfiguração do papel 
do Estado na relação com os sistemas de ensino, 
no sentido de transição de um papel de avaliação 
de procedimentos (característico de modelos de 
funcionamento centralizados do Estado) para ava-
liação de resultados (Afonso, 2006; Maroy, 2006). 
Este é, contudo, um processo que não se afigura 
homogéneo, variando nas suas formas em função 
das diferentes tradições políticas e culturais entre 
os diferentes países (Maroy, 2005).

A massificação da escolarização pode ser 
apontada como o motor destas mudanças. O desen-
volvimento do capital humano, mas igualmente a 
coesão social e promoção de uma cidadania ativa 
são os objetivos que orientam as políticas educa-
tivas nas últimas décadas nas sociedades de capi-
talismo avançado (Lessard e Tardif, 2004; Vieira, 
2003), servindo a descentralização o desiderato de 
um maior ajustamento dos conteúdos escolares à 
diversidade de públicos escolares, ao invés de uma 
oferta curricular homogénea (Derouet-Besson, 2000; 
Diogo, 2008).

Como parte da política de redistribuição das 
responsabilidades do Estado e comunidades locais 
no âmbito das políticas de descentralização surgem 
as reconfigurações na relação escola-família (Diogo, 
2008). Nomeadamente, as mudanças organiza-
cionais que ocorrem no sistema de ensino e nos 
estabelecimentos de ensino incluem uma evolução 
do ponto de vista da intervenção institucional de 
pais e Encarregados de Educação (EE), como parte 
integrante da comunidade educativa e numa lógica 
de corresponsabilização em torno dos processos e 
resultados educativos (Sá, 2004; Torres, 2011). Além 
do reforço da presença institucional, no quadro da 
emergência dos sistemas de participação parental 
(Stoer e Silva, 2005), este maior envolvimento 
concretiza-se igualmente no plano das interações 
que ocorrem quotidianamente entre pais/EE e pro-
fessores ao longo do ano letivo (Montandon, 1987).

Não obstante estas evoluções consubstan-
ciadas em vários diplomas e documentos – desde 
legislação até aos documentos reguladores dos 
estabelecimentos de ensino (como é o caso parti-

cular dos projetos educativos, principal instrumento 
de autonomia das escolas, onde estão definidas as 
orientações em matéria de política pedagógica que 
pende sobre o trabalho realizado pelo conjunto do 
corpo docente) – uma análise à realidade para além 
das políticas educativas traz à luz a existência de 
tensões e mal-entendidos (Dubet, 1997), e que são 
particularmente aludidos pelos professores quando 
se pronunciam sobre o seu quotidiano profissional 
(Resende, 2010).

Privilegiando dados obtidos a partir de um 
projeto de investigação1, pretende-se aqui explorar 
a questão dos sentidos críticos enunciados pelos 
professores relativamente às formas de envolvimento 
com os pais/EE no quadro de uma pluralidade das 
formas atuantes no exercício da atividade docente 
(Resende, 2003; 2010) e entendimento do mandato 
e licença profissional (Abbott, 1988; Hughes, 1985).

A autoridade docente e a pluralidade
de lógicas atuantes na relação
com os pais/Encarregados de Educação

A questão do exercício da autoridade surge 
como um elemento frequentemente referido pelos 
professores quando se pronunciam sobre o quoti-
diano profissional (Barrère, 2002; Resende, 2010). 
A transversalidade que esta assume nos discursos 
críticos dos professores enquadra-se naquilo que 
pode ser descrito como um cenário de complexi-
ficação do exercício de autoridade por parte dos 
professores na relação com alunos (Lang, 2001).

Mas quando se analisa a questão do exercício da 
autoridade é imperioso ter desde logo em conta que, 
num contexto de massificação e descentralização, a 
realidade profissional dos professores se revela inter-
namente segmentada (Rayou e Van Zanten, 2004), 
no sentido em que diferentes contextos de ensino 
sujeitam os professores a diferentes provas – de 
natureza, mas, acima de tudo, de intensidade – do 
ponto de vista do relacionamento com os alunos, 
mas também com os pais e EE.

É esta realidade heterogénea que parece sobres-
sair do discurso de um professor2 em que compara 
as diferenças entre escolas periféricas (Van Zanten, 
2001; 2004) e as escolas nos centros urbanos (neste 
caso, no Litoral) do ponto de vista da relação de 
autoridade com alunos, mas também com os EE:

Eu estive muitos anos em escolas do Inte-
rior, e o público-alvo, os alunos do Interior, é 
diferente do Litoral. No Interior, as famílias por 
norma são mais humildes, porque respeitam 
mais o professor e os alunos a mesma coisa. 
Ou seja, a autoridade do professor, apesar 
de se estar a perder a olhos vistos, ano após 
ano, não só pelo aspeto educacional, dos 
alunos, mas também pela autoridade de nós 
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professores por parte da tutela. Antigamente, 
os professores tinham mais autoridade, tinham 
mecanismos com os quais podiam intervir mais 
rapidamente. […] Eu também trato dos proces-
sos disciplinares da escola e têm aumentado 
ano após ano, com comportamentos mais 
graves no foro disciplinar. Os pais de uma 
forma menos flexível, mais exigentes para com 
o professor, menos compreensivos; procuram 
uma falha que o professor possa vir a ter. E 
por isso hoje é mais difícil ser professor, com 
maior número de alunos, maiores problemas 
de ordem de relacionamento professor-alunos 
e professor-pais. Porque posso dizer que se 
calhar um determinado ato por parte de um 
aluno que há uns 7, 8 anos atrás era extre-
mamente gravoso hoje passa a ser trivial. Um 
aluno virar as costas a um professor, um aluno 
mandar uma boca a um professor… Hoje em 
dia infelizmente isso já começa a ser o pão 
nosso de cada dia e antigamente isso era 
uma situação muito gravosa, originava logo 
um processo disciplinar, com consequências 
punitivas mais severas. (E30; docente de 
Educação Física; professor do Quadro; 15 
anos de experiência profissional)

Sendo a experiência em diversos contextos de 
ensino uma marca da trajetória dos professores nos 
primeiros anos de carreira (Rayou e Van Zanten, 
2004), no juízo que constrói a partir dos seus anos 
de experiência, o professor estabelece uma compa-
ração sociogeográfica, mas também temporal, no 
que diz respeito às questões da autoridade. Por um 
lado, estabelece as diferenças do ponto de vista do 
“respeito” demonstrado à figura professor entre as 
duas regiões, e que no seu diagnóstico tem como 
fator decisivo as diferenças dos níveis médios de 
escolaridade dos pais (Diogo, 1998), que decorrem 
das assimetrias socioeconómicas do território por-
tuguês. Por outro, faz referência a uma evolução 
temporal, reportando-se a um “antigamente” em que 
a figura do professor goza de maior autoridade, e que 
contrasta com um contexto atual de enfraquecimento 
da posição deste na relação com a figura do aluno. 
Neste diagnóstico de fragilização que traça, parece 
surgir como fonte imediata as evoluções em matéria 
de política educativa que privam os professores de 
“mecanismos” institucionais para uma intervenção 
mais célere em situações de indisciplina e incivili-
dades (Gayet-Viaud, 2009; Van Zanten, 2001) por 
parte dos alunos.

Enquanto extensão desta fragilização da auto-
ridade do professor, o entrevistado faz igualmente 
referência aos pais/EE. Descreve uma conduta que 
parece consubstanciar uma postura pouco colabo-
rativa (qualificando a sua conduta como “menos 
flexível”, de maior exigência e menor compreensão) 

e lógicas relacionais entendidas como de oposição 
ou conflituosidade para com o docente (“procuram 
uma falha que o professor possa ter”).

Efetivamente, os discursos dos professores 
relativamente à indisciplina dos discentes surgem 
frequentemente acompanhados de outro problema 
que se situa a montante, nomeadamente, nas for-
mas de relacionamento e envolvimento dos pais 
no trabalho educativo. Se são frequentemente 
apontadas pelos professores deficiências no tra-
balho educativo por parte dos mesmos (Barrère, 
2002), as análises estendem-se igualmente a novas 
lógicas atuantes que marcam a relação entre pro-
fessores e Encarregados de Educação, e que são 
frequentemente apresentadas como contendo um 
importante gérmen no enfraquecimento da figura 
da autoridade do docente na relação com os alunos 
(mas simultaneamente sintoma do enfraquecimento 
do estatuto social do professor) (Resende, 2010). 
Esta conjuntura contribui para aquilo que este 
inquirido descreve como um cenário marcado por 
dificuldades do ponto de vista do relacionamento 
“professor-alunos”, mas que se estende ao binómio 
“professor-pais”.

Com efeito, além da relação com os alunos, 
os juízos críticos destes profissionais focam-se 
igualmente nos problemas de relacionamento com 
os pais/EE. É o que ressalta do discurso de outro 
docente entrevistado:

[…] e isso nota-se muito precisamente 
em alunos que têm de certa forma falta 
de educação e formação, e muitas vezes a 
escola tem que impor as regras que eles não 
conhecem. Quando a escola impõe as regras, 
os alunos o que é que fazem: “O professor 
é assim, e é assado”, telefonam para casa 
e os paizinhos passada meia hora estão cá 
na escola para saber com o professor e para 
saber o que se passou. “O Professor é assim, 
que é assado…”. (E12; docente de História; 
professor do Quadro; 26 anos de experiência 
profissional)

Se o aluno assume frequentemente a posição 
de intermediário na comunicação entre a figura do 
professor e o Encarregado de Educação (Perrenoud, 
2001), os problemas disciplinares em sala de aula 
(mas também os seus efeitos no aproveitamento 
escolar dos discentes) surgem nos discursos dos 
professores como particular elemento objeto de 
contestação ou tensão entre estas duas figuras 
(Gouveia, 2017).

É a partir desta contextualização, e com vista 
à obtenção de um outro olhar sobre as lógicas de 
ação e formas de envolvimento dos professores 
com os Encarregados de Educação, que uma outra 
técnica pode ser mobilizada.
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No quadro de uma abordagem praxeológica3, o 
propósito é o de aceder à multiplicidade de formas 
de racionalidade postas em prática pelos atores em 
diversos contextos, não apenas no espaço público, 
mas também em outros enquadramentos, como o 
espaço profissional (Boltanski, 2011). É o caso das 
operações críticas e lógicas atuantes dos profissionais 
de ensino relativamente à sua atividade profissional 
(Resende, 2003). O acesso a esta efervescência 
crítica pode ser feito através das diversas técnicas 
de análise e recolha de dados, desde a análise docu-
mental, passando pelas entrevistas e observação 
etnográfica. Outra técnica em particular tem sido 
trabalhada no âmbito de um programa de investi-
gação mais vasto (Caetano, 2014; Dionísio, 2009; 
Martins, 2010; Resende, 2010), e que consiste no 
questionário por cenários.

Visando uma contraposição de diferentes gra-
máticas que orientam as perspetivas dos atores em 
torno de uma temática apresentada (Danic, Dela-
lande e Rayou, 2006), a construção deste dispositivo 
metodológico obedece a um conjunto de princípios 
fundamentais. Aos inquiridos é apresentada uma 
narrativa que se pretende dilemática, dando azo 
à escolha de diferentes posicionamentos críticos 
e regimes de envolvimento em função da situação 
descrita – adotando a ação que convém (Thévenot, 
1990). A construção desta narrativa tem de obe-
decer ao pressuposto fundamental de aparência de 
realidade – isto é, situações que os inquiridos reco-
nheçam como verosímeis, remetendo-os, neste caso 
em particular, para a sua experiência profissional.

Esta narrativa é ainda acompanhada de um 
conjunto de proposições, hipóteses de saída, que 
exprimem diferentes posicionamentos críticos e 

formas de envolvimento face à situação dilemática. 
Além da escolha da proposição que os inquiridos 
consideram mais injusta, aos inquiridos é solicitada 
ainda a redação de uma justificação para a opção 
selecionada.

É a partir deste conjunto de pressupostos sucin-
tamente descritos que, no âmbito de uma pesquisa 
centrada no quotidiano profissional docente, esta 
técnica foi aplicada a professores do sistema de 
ensino público português4. São aqui apresentados 
alguns dos resultados obtidos relativamente a um 
dos cenários aplicados5.

Este cenário ilustra justamente uma situação 
recorrente do quotidiano profissional dos professores: 
uma situação de contestação por parte de um Encar-
regado de Educação da medida disciplinar aplicada 
sistematicamente por uma professora a um aluno 
que demonstra um comportamento desajustado ao 
espaço da sala de aula, exercendo a medida discipli-
nar de expulsão da sala de aula numa interpretação 
estrita do regulamento. A salvaguarda do interesse 
coletivo, o direito à aprendizagem dos restantes 
alunos, constitui a base moral da professora no 
cenário para a opção tomada.

O objetivo é então, a partir das apreciações 
críticas dos inquiridos relativamente à situação des-
crita, o de analisar os regimes de envolvimento na 
ação (Boltanski e Thévenot, 2006; Thévenot, 2006), 
por um lado, que são mobilizados perante aquela 
que é uma situação de indisciplina em contexto de 
sala de aula, mas também, e enquanto objeto de 
particular atenção neste caso, a relação com os 
Encarregados de Educação.

A análise das justificações permite um primeiro 
vislumbre sobre as categorias de resposta cons-

Figure 3  Young people neither in employment nor in education and training (NEET) (%) - Tertiary 
education graduates (15 to 29 years)

Quadro 1  Cenário 6

Numa turma do 11.º ano, uma professora de Química tem o hábito de expulsar das suas aulas um aluno em 
particular. Desde a primeira aula entende que este é um aluno que não respeita as regras básicas de comportamento 
numa sala de aula e que não tem qualquer interesse pela escola. Para não perturbar o ritmo de aprendizagem da 
restante turma e não atrasar o programa da disciplina, opta por colocá-lo fora da sala de aula assim que, após 
dar-lhe uma primeira advertência, o aluno volta a perturbar a aula. 

A meio do ano letivo, o encarregado de educação desloca-se à escola para uma reunião com a professora 
e a diretora de turma. O pai do aluno reclama da conduta da professora, que entende ser “demasiado severa” 
e que devia antes procurar acompanhar de forma mais próxima o aluno para o motivar. A docente, por sua vez, 
responde que não é sua obrigação ensinar o aluno a comportar-se numa sala de aula.

Das soluções expostas em baixo, indique a mais injusta e a mais justa.

A. A decisão da professora é correta e deve ser respeitada a sua autonomia nas medidas disciplinares que 
toma.

B. O encarregado de educação deve aceitar a conduta da professora e cooperar para melhorar a conduta do 
seu educando.

C. A conduta da professora é incorreta e deve procurar ser mais transigente com o aluno.
D. Mesmo discordando da conduta da professora, o encarregado de educação não deve intrometer-se na 

sua decisão.
E. A professora deve procurar aproximar-se do aluno de modo a compreender as razões e dessa forma 

procurar corrigir o seu comportamento, indo assim ao encontro das pretensões do pai.

Fonte: Gouveia (2017).
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truídas, bem como sobre as respetivas proporções 
entre o total de respondentes, e que traduzem 
a diversidade de juízos e regimes de ação que o 
cenário suscita6.

Num polo, parecem estar os docentes que 
assentam numa perspetiva de respeito do Encarre-
gado de Educação pela decisão da professora. Entre 
os inquiridos, 36,7% inserem-se na categoria A 
decisão da professora é correta/o EE deve assumir 
a responsabilidade/respeitar. Mostram-se alinhados 
com a decisão da professora, cabendo ao Encarregado 
de Educação colaborar, ao invés de assumir a posi-
ção crítica que assume no cenário. Esta perspetiva 
surge de forma ainda mais vincada entre os 7,3% 
dos inquiridos que entendem que A professora deve 
ter autonomia sobre questões disciplinares em sala 
de aula/não deve ser questionada.

Num segundo polo, embora também com 
importantes nuances que diferenciam as diver-
sas categorias, estão os inquiridos que tendem a 
distanciar-se da política disciplinar adotada pela 
professora em sala de aula.

Contrários, por um lado, à perspetiva de não 
assunção de posição crítica por parte do Encarre-
gado de Educação, surgem 16,5% dos docentes, 
que consideram que O EE deve poder contestar e 
colaborar na resolução do caso.

Por fim, é identificável um terceiro grupo de 
inquiridos. Convergindo também na perspetiva 
favorável à medida disciplinar da professora descrita 
no cenário, estão 9,2% dos inquiridos, entendendo, 
contudo, que a ação disciplinar deve ser complemen-
tada por uma aproximação ao aluno (A conduta da 
professora é correta + deve conversar com aluno/EE), 
ao invés do uma ação assente apenas na aplicação 
da sanção disciplinar de expulsão da sala de aula7.

Uma análise mais pormenorizada das justifica-
ções permite então uma mais apurada compreensão 
da diversidade de juízos em confronto e as gramáticas 
que os fundamentam.

As justificações na categoria A decisão da 
professora é correta/o EE deve assumir a respon-
sabilidade/colaborar são marcadas pela posição de 
intransigência relativamente ao cumprimento das 
regras e manutenção da ordem no espaço da sala 
de aula por parte de um professor. A responsabili-
dade de promover a alteração do comportamento 
é, concomitantemente, transferida sobretudo para 
o Encarregado de Educação e para o aluno, como o 
excerto escolhido pretende ilustrar: “Um professor 
tem um papel específico: o de ensinar! A Educação 
passa sobretudo e fundamentalmente pelos pais. Se 
o aluno não sabe estar numa sala de aula, se não 
cumpre as regras básicas de comportamento, deve 
ser punido.” (Q45: Escola B; género masculino; 30 
anos de atividade; docente de Francês)

Numa retórica em que o mundo inspirado surge 
como suporte para o posicionamento, a instrução, 

o “ensinar” é entendido como a função primordial 
do professor. Não deixa de se vislumbrar, contudo, 
uma perspetiva compósita neste juízo, na medida 
em que a função de educar pertence não exclu-
sivamente, mas “fundamentalmente aos pais”. O 
mundo doméstico não é totalmente apartado por 
parte do inquirido no que diz respeito às funções 
que compõem o mandato docente, mas surge,  
sim, de forma particularmente matizada, sendo o 
polimento de condutas uma competência atribuída 
essencialmente ao universo familiar.

Ainda nesta categoria, outros inquiridos anco-
ram a sua perspetiva numa gramática cívica, no 
sentido de colocar o enfoque na preservação do 
interesse coletivo da turma. É o caso do próximo 
excerto.

Este é um problema grave de educação, 
quer dos pais quer dos filhos. Um aluno, por 
não saber estar numa aula, não tem o direito 
de prejudicar a aprendizagem dos outros 
alunos. O pai devia era envergonhar-se por 
ter um filho que revela este tipo de mau com-
portamento. (Q56: Escola C; género feminino; 
anos de atividade não especificados; docente 
de Português)

A tónica é colocada sobre “o direito de […] 
aprendizagem dos outros alunos” como base moral 
para a conduta disciplinar da docente, criticando 
nessa medida a contestação da decisão por parte 
do Encarregado de Educação na justa medida em 
que a conduta do educando é prejudicial para a 
aprendizagem da restante turma.

É na categoria A professora deve ter autono-
mia sobre questões disciplinares em sala e aula/
não deve ser questionada que surge de forma mais 
vincada uma conceção autonómica do exercício da 
autoridade no espaço da sala de aula. Esta perspe-
tiva ancorada no mundo inspirado é verificável no 
excerto que se segue.

Ao nível do ensino secundário, e com 
exames nacionais, o comportamento dos alu-
nos deverá ser o mais correto para um bom 
ambiente de trabalho. O aluno que tem um 
comportamento incorreto não pode prejudicar 
os colegas e estar constantemente a pertur-
bar o ritmo de aprendizagem dos colegas. O 
professor deverá ter autonomia para gerir a 
sua aula. (Q104: Escola E; género feminino; 
30 anos de atividade; docente de Filosofia)

Na sua justificação, a arrogação para a figura 
do professor da “autonomia para gerir a sala de 
aula” assume centralidade no juízo moral construído 
pela inquirida. Por outro lado, a argumentação surge 
associada igualmente à lógica cívica de preservação 
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do interesse coletivo enquanto bem comum, sendo 
dever do docente assegurar um “bom ambiente de 
trabalho”, neutralizando elementos perturbadores 
do “ritmo de aprendizagem” dos restantes alunos 
da turma.

Ora, no quadro de uma ação plural e compósita 
por parte dos professores em função dos diferentes 
contextos (Resende, 2010), é justamente nesta 
questão que ressalta da justificação que a inquirida 
adota aquilo que entende ser a ação que convém, 
tendo em conta as particularidades da situação 
(Thévenot, 1990). Nomeadamente, esta associação 
ao mundo cívico afigura-se como a mais ajustada 
ao carácter específico da situação: o contexto de 
“ensino secundário” e a circunstância dos “exames 
nacionais” identificados pela inquirida afiguram-se 
como elementos preponderantes no juízo moral 
que constrói.

No caso dos inquiridos na categoria O EE deve 
poder contestar e colaborar na resolução do caso, 
é evidente uma demarcação de perspetivas que 
atribuem à figura do docente autonomia (total e 
inquestionável) nas decisões disciplinares que toma 
em sala de aula, numa extensão da conceção da 
sala de aula enquanto santuário (Dubet, 2002) 
onde o professor titular da turma assume o papel 
hegemónico nas opções tomadas. Os excertos que 
se seguem ilustram este ponto de vista.

As questões pedagógicas e disciplinares 
não devem ser tratadas num círculo fechado, 
circunscrito ao poder da autoridade docente; 
o direito à autonomia não deve excluir o 
sentido da responsabilidade partilhada e da 
cooperação (abertura ao outro), tendo em 
vista a resolução/superação do problema a 
contento de todos. (Q10: Escola A; género 
masculino; 28 anos de atividade; docente de 
Educação Física)

 
Afastando-se de interpretações exclusivamente 

ancoradas no mundo inspirado, o inquirido con-
testa formas atuantes assentes num entendimento 
“circunscrito ao poder da autoridade docente” ou 
realizadas “num círculo fechado”. Ao invés, a sua 
perspetiva crítica assenta numa conceção híbrida, 
no sentido de uma composição entre o mundo ins-
pirado e cívico: a margem de autonomia de que o 
professor (um “direito” que reconhece aos docentes) 
deve usufruir no exercício da autoridade na sala 
de aula não deve existir em prejuízo simultanea-
mente de uma “responsabilidade partilhada” e em 
“cooperação” com outros atores (neste caso, os 
pais) – condição para uma resolução do problema 
disciplinar em mãos de forma satisfatória para todas 
as partes envolvidas.

Por fim, as justificações na categoria A conduta 
da professora é correta + deve conversar com o 

aluno/EE são marcadas pela preconização de uma 
ação compósita perante situações de indisciplina, 
em que uma intervenção na sala de aula baseada 
num cumprimento das regras de comportamento 
deve ser acompanhada, no entanto, de uma ação 
de proximidade junto do aluno para uma efetiva 
resolução do problema. É o que se pretende ilustrar 
com o excerto que se segue.

Ainda que o Encarregado de Educação 
deva cooperar na educação do seu educando, 
o professor deverá procurar igualmente todos 
os meios ao seu dispor, enquanto docente, 
para motivar o seu aluno e não incorrer nos 
mesmos erros em todas as aulas.

Deve, assim, se necessário, conversar 
particularmente com o aluno, fazer reforços 
positivos, elogiando-o em pequenas situações, 
e não pode, sobretudo, criar uma situação de 
fricção ou de medida de forças. (Q88: Escola 
D; género feminino; 19 anos de atividade; 
docente de Português)

Não deixando de chamar à colação as respon-
sabilidades do Encarregado de Educação enquanto 
educador, e, nessa medida, de colaborar na correção 
do comportamento do aluno, a inquirida chama 
igualmente à figura do professor a responsabili-
dade de usar “todos os meios ao seu dispor” para 
intervir e procurar alterar o comportamento do 
aluno. No desenvolvimento, a inquirida descreve 
uma abordagem enquadrada num regime de ação 
de proximidade (Thévenot, 2006), particularista: 
“conversar particularmente com o aluno”, utilizar 
“reforços positivos” no relacionamento pedagógico 
– ações que têm como fim fundamental “motivar” 
o aluno para a disciplina. Esta descrição é revela-
dora de uma lógica atuante no envolvimento com 
os alunos que pressupõe o recurso a um conjunto 
de táticas de adaptação contextual (van Zanten, 
2004), num contexto de escolarização de massas 
e em que a adesão à ordem escolar e aos saberes 
escolares não é espontânea junto de segmentos 
significativos de alunos. De resto, uma abordagem 
que, no seu carácter tático na forma de envolvimento 
com a figura do aluno, evita igualmente, na ótica 
da inquirida, situações de “fricção” ou de “medida 
de forças” com o aluno que resultaria de um cum-
primento escrupuloso dos regulamentos enquanto 
forma de envolvimento associada a regime de ação 
em plano (Thévenot, 2006).

As lógicas de profissionalidade docente
no quadro de uma escola atravessada
por uma pluralidade de princípios de justiça

A questão da relação escola-família é um tema 
que está significativamente presente na análise 
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sociológica e analisada sob diversos ângulos – desde 
a relação escola-família em função das desigualdades 
sociais (Stoer e Silva, 2005) à relação das famílias 
com os processos de escolarização (Diogo, 2008; 
Vieira, 2003). Por outro lado, no que diz particu-
larmente respeito à questão das relações e tensões 
entre professores e pais, ela é frequentemente 
enquadrada na problemática de uma indefinição 
de papéis na relação entre professores e pais/EE 
(Dubet, 1997; 2002; Silva, 2006).

Ora, numa escola atravessada por uma plu-
ralidade de princípios de justiça relativamente ao 
seu funcionamento (Derouet, 1992), a ação dos 
atores afigura-se em si também plural. Mais do que 
uma ambiguidade, hibridismo ou fragmentação de 
papéis (Thollembeck, 2009), o enfoque é neste caso 
colocado sobre a pluralidade de lógicas atuantes 
adotadas, permitindo um olhar mais fino sobre as 
diferentes formas de envolvimento dos professores 
com a sua atividade – as diferentes composições na 
ação plural dos professores em função dos diferentes 
contextos e situações (Boltanski e Thévenot, 2006; 
Resende, 2003; 2010; Thévenot, 2006).

Num contexto de complexificação do exercí-
cio da atividade docente, motivado por mudanças 
sociais e organizacionais, novas formas identitárias 
profissionais (Dubar, 1991) têm lugar. Verifica-se 
uma coexistência entre diferentes lógicas atuantes 
no exercício da atividade (e, neste caso, nos discur-
sos atuantes em torno da dimensão da autoridade 
docente na relação com os alunos e com os pais), 
ao invés de um modelo hegemónico de profissiona-
lidade docente (Lessard e Tardif, 2004)8.

Efetivamente, as políticas educativas nas últimas 
décadas surgem orientadas para uma conversão 
identitária enquanto um dos pilares de uma mudança 
no funcionamento do sistema educativo (juntamente 
com as políticas de descentralização) (Maroy, 2006). 
Entre essas mudanças nas práticas profissionais 
encontra-se um entendimento da atividade do pro-
fessor enquanto institucionalmente enquadrada, 
cabendo ao professor participar nos mecanismos e 
dinâmicas de interação com outros atores (Maroy, 
2004; 2006). Uma das dimensões destas novas for-
mas de profissionalidade prende-se justamente com 
o relacionamento com a figura do Encarregado de 
Educação/pais. Ao invés de serem entendidos como 
meros atores passivos no processo educativo, estes 
constituem agentes colaboradores, cabendo nessa 
medida também abertura ao professor (Maroy, 2004; 
2006). Este desiderato de um maior envolvimento 
destes agentes constitui um dos pilares em matéria 
de política educativa nas últimas décadas (Tardif e 
Lessard, 2004) e tem necessariamente implicações 
do ponto de vista do mandato e profissionalidade 
daqueles que são os principais profissionais do tra-
balho de socialização política realizado no seio da 
instituição escolar (Resende, 2010).

Ora, estas mudanças preconizadas e com 
respaldo nas agências e instâncias internacionais 
(Tardif, Lessard e Gauthier, 1998) podem confli-
tuar com a pluralidade de subjetividades e lógicas 
atuantes que os profissionais de ensino produzem 
relativamente à sua atividade, ao seu mandato 
profissional (Abbott, 1988; Hughes, 1985) – além 
de que não deixa de ser possível identificarem-se 
variações nestas conceções e normas profissionais 
segundo diferentes contextos de ensino e culturas 
profissionais do respetivo corpo de professores entre 
diferentes países (Malet e Brisard, 2005).

Na dimensão da atividade docente que se 
procura aqui abordar, alguns docentes manifestam 
lógicas atuantes associadas ao mundo inspirado na 
composição de regimes de ação que fazem na relação 
com os pais/EE (enfatizando a lógica estatutária e a 
autonomia nas decisões para o professor no espaço 
da sala de aula), não assentando necessariamente 
de forma exclusiva neste mundo (como é o caso 
da associação ao mundo doméstico, no sentido 
de reconhecimento da componente educativa 
nos entendimentos da atividade docente, embora 
manifestando reservas do ponto de vista das suas 
implicações sobre o estatuto social da profissão) 
(Resende, 2010). Outros professores não deixam de 
manifestar nos seus discursos atuantes composições 
onde têm lugar lógicas negociais na relação com 
alunos e pais, enquadradas num regime de ação 
de proximidade (Thévenot, 2006), mas também 
associadas ao mundo cívico (numa perspetiva de 
abertura à participação e envolvimento dos pais 
no processo educativo enquanto membros de uma 
mesma comunidade educativa).

Nesta pluralidade atuante, as composições 
construídas pelos professores são suscetíveis de 
assumir formas distintas em função de cada situação 
– uma pluralidade na ação que escapa a perspetivas 
analíticas que se apoiam em tipificações recíprocas 
de condutas.

Notas

1 Os dados apresentados neste artigo foram recolhidos no 
âmbito de um projeto de doutoramento financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia intitulado “Porque 
se mobilizam os professores? Representações colectivas 
e coordenações de acções públicas dos professores do 
Ensino Básico e Secundário em função dos juízos plu-
rais sobre o que é um bom profissional de ensino num 
contexto de incerteza” (SFRH/BD/80811/2011). Esta 
investigação tem como mote central as controvérsias 
em torno das alterações que decorrem da reforma do 
Estatuto da Carreira Docente de 2007, levadas a cabo 
aquando do XVII Governo Constitucional e tendo como 
titular da pasta da Educação Maria de Lurdes Rodrigues, 
sendo estas geradoras de profundas controvérsias no 
seio do corpo profissional docente e instigadoras de um 
conflito público entre este, enquadrado pelos diversos 
sindicatos da classe, e a equipa ministerial. Contudo, 
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a pesquisa abrange igualmente outras dimensões do 
desempenho profissional dos professores, entre as quais 
a da autoridade docente. Esta dimensão abrange os juízos 
produzidos pelos professores, tanto em relação à figura 
do discente, como na relação com os pais/EE.

2 Numa descrição sucinta do protocolo metodológico, o 
trabalho de campo tem lugar em 5 escolas do sistema 
de ensino público português (que lecionam ao nível do 
3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário). Os estabele-
cimentos de ensino foram escolhidos tendo em conta o 
pressuposto metodológico de obter públicos escolares 
social e geograficamente contrastantes. A escola “A” 
situa-se num município a norte de Portugal, com alu-
nos maioritariamente filhos de pequenos agricultores 
e empresários com baixas qualificações escolares. A 
escola “B” situa-se no centro do município de Lisboa e 
alberga uma população estudantil socialmente diversa, 
registando-se uma muito significativa presença de alunos 
de famílias carenciadas e beneficiárias de Apoio Social 
Escolar. A escola “C” situa-se num município adjacente 
ao município de Lisboa e apresenta uma população 
estudantil onde predominam alunos oriundos de classe 
média. A escola “D”, localizada no centro de Lisboa, conta 
com uma população escolar composta por significativos 
contingentes de alunos oriundos da classe média alta, 
registando-se em maior percentagem os pais/EE com 
habilitações superiores. Por fim, a escola “E”, situada 
num município do Interior-Sul de Portugal, apresenta 
um perfil de alunos maioritariamente oriundos de classes 
populares.

 No caso das entrevistas semidiretivas, foram, ao todo, 
realizadas 40 entrevistas. Através de uma amostragem 
aleatória por quotas, em cada uma das 5 escolas 8 
entrevistas são realizadas – duas por cada agrupamento 
de disciplinas (Línguas, Ciências Sociais, Ciências Expe-
rimentais e Expressões).

3 No quadro da abordagem teórica comummente designada 
por Sociologia Pragmática ou Praxeológica, a ação é 
entendida a partir das modalidades através das quais os 
atores se envolvem na ação, nas formas de coordenação 
com os outros e consigo mesmos. Estas diferentes moda-
lidades de envolvimento constituem diferentes regimes 
de envolvimento na ação, sendo cada regime convocado 
em função do juízo realizado pelo ator em cada situa-
ção. Três regimes de envolvimento na ação podem ser 
distinguidos: o regime de ação familiar (caracterizado 
por uma dinâmica de envolvimento particularista e per-
sonalizada); regime de envolvimento em plano (modo 
de envolvimento com um ambiente funcionalmente 
preparado para a execução de um plano orientado para 
atingir objetivos estabelecidos); e regime de justifica-
ção pública (em que a ação é orientada por convenções 
de grande alcance) (Thévenot, 2006). É através deste 
complexo corpo teórico-conceptual que se pretende 
justamente compreender em que diferentes regimes de 
envolvimento na ação os professores assentam as suas 
práticas e lógicas discursivas e que exprimem a plurali-
dade de juízos em torno do que é um bom profissional 
de ensino (Resende, 2003; 2010).

4 O inquérito aplicado é composto ao todo por 8 cenários, 
construídos e distribuídos por 4 eixos de análise definidos 
para a pesquisa. A amostra é constituída a partir dos 
dados estatísticos recolhidos de cada uma das 5 escolas 
(ver nota 2), e considerando as variáveis género, área 
disciplinar, vínculo profissional e área disciplinar. Ao todo, 
112 questionários foram validados. 

5 A narrativa apresentada integra um questionário mais 
extenso composto por um total de 8 cenários. Estes estão 
organizados em 4 eixos analíticos, entre os quais um 
relativo à autoridade docente (Gouveia, 2017). A escolha 
do presente cenário deve-se ao facto de ser delineado 
com o intuito de abordar justamente a questão da auto-
ridade docente na relação com os pais/EE. As conceções 
aventadas pelos professores são construídas (através da 
narrativa que incorpora uma situação de intervenção de 
um EE numa decisão disciplinar) a partir da questão dos 
moldes em que a intervenção dos pais deve ser feita. 
Os juízos críticos e lógicas atuantes expressos por estes 
profissionais surgem, nesta medida, enquadrados nas 
suas conceções sobre as formas de envolvimento dos 
docentes com os pais enquanto agentes do processo 
educativo (e em particular num contexto de diretivas 
políticas orientadas para um maior envolvimento destes 
no respetivo estabelecimento de ensino na qualidade de 
membros de uma mesma comunidade educativa).

6 Devido às limitações de espaço, a descrição dos resul-
tados das proposições não é apresentada neste artigo, 
privilegiando-se a análise das justificações de alguns dos 
inquiridos.

7 Neste último grupo identificado, ficam fora de uma 
análise mais detalhada as categorias A professora deve 
aproximar-se do aluno (7,3%) e A conduta da professora 
é incorreta; deve mudar de estratégia (8,3%).

8 Se a profissionalização diz respeito à melhoria do esta- 
tuto profissional, o conceito de profissionalidade é rela- 
tivo ao conjunto de saberes, competências, atitudes e 
valores que compõem a atividade do professor (Nóvoa, 
1992). 
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EDUCAÇÃO DE ADULTOS: A IDEOLOGIA CONTA

ADULT EDUCATION: IDEOLOGY COUNTS

Resumo

Em países como Portugal e Espanha uma das dimensões mais marcantes da desigualdade escolar 
é geracional. Há uma diferença marcada entre os níveis de escolaridade das gerações jovens e os 
das mais velhas, cujas consequências são, por várias razões, nocivas. Após a apresentação de um 
quadro genérico da situação nos dois países, defende-se neste artigo, com recurso a uma análise 
aprofundada do caso português, que essas desigualdades escolares só podem ser superadas com 
um forte investimento em políticas de educação de adultos, cuja prioridade é determinada por 
fatores de ordem ideológica. O modo como nasceu, se desenvolveu e terminou a Iniciativa Novas 
Oportunidades (INO) fornece um bom plano de observação para a sustentação desta ideia. De facto, 
esse programa terminou por razões de ordem estritamente ideológica, ficando o país desprovido 
de qualquer política de educação de adultos, e terminando assim o processo de recuperação dos 
indicadores educativos da população adulta que se registavam.

Palavras-chave: educação de adultos, equidade educativa, ideologia, mercado de trabalho 

Abstract

In countries like Portugal and Spain one of the most striking dimensions of school inequality is 
generational. There is a marked difference between the educational levels of the young and older 
generations, whose consequences are, for various reasons, harmful. After presenting a general pic-
ture of the situation in both countries, this article, based on an in-depth analysis of the Portuguese 
case, argues that these school inequalities can only be overcome with a strong investment in adult 
education policies, whose priority is determined by ideological factors. The way in which the New 
Opportunities Initiative (INO) was born, developed and terminated provides a good observation 
point to support this idea. In fact, this program ended for strictly ideological reasons, depriving 
the country of any adult education policy, thus ending the process of recovering the educational 
indicators of the adult population that were registered.

Keywords: adult education, educational equity, ideology, labour market

Introdução

A desigualdade escolar tem várias faces. Uma 
das mais marcantes é entre gerações. Tal é o caso 
de países como Portugal e Espanha, que durante 
décadas desconsideraram a prioridade que outros 
países dedicaram às políticas educativas, gerando 
assim uma clara diferença entre os níveis de esco-
laridade das gerações mais jovens, e os das mais 
velhas, que foram massivamente afastadas de 
percursos escolares prolongados. 

Luís Capucha 
 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Escola de Sociologia e Políticas Públicas, Departamento de Ciência Política 
e Políticas Públicas & Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-IUL), Portugal

Os défices de qualificações das gerações mais 
velhas em idade ativa farão sentir os seus efeitos 
na sociedade e no trabalho ainda durante muitas 
décadas, o que torna injusta (por ausência da repo-
sição do direito à educação) e ineficiente (porque é 
negativa para a participação cívica e para a produti-
vidade económica) qualquer política educativa que 
se limite a esperar pela substituição das gerações 
e não invista na educação de adultos como uma 
prioridade. Tanto mais quanto o envolvimento em 
atividades de aprendizagem ao longo da vida (ALV), 



Luís Capucha18
F

O
R

U
M Sociológico

N.º 32 (II Série, 2018)
pp. 17-27

requisito indispensável de modernização das socie-
dades e das economias contemporâneas, depende 
da qualidade das aprendizagens iniciais, as quais, 
para os adultos, dependem por sua vez da oferta 
de políticas de educação específicas a si dirigidas.  

O presente artigo1 parte da apresentação de 
alguns indicadores básicos que ilustram os défices 
de qualificação e de participação em atividades 
de ALV nos dois países ibéricos, por comparação 
com as médias da União Europeia (UE). O facto 
de ambos terem lançado recentemente, quase em 
simultâneo, programas de promoção da educação 
de adultos, conjuntamente com a proximidade 
entre os dois países no que respeita aos referidos 
défices, fruto de uma história recente com muitas 
similitudes (apesar das diferenças igualmente rele-
vantes, ambos conheceram ditaduras prolongadas, 
a adesão simultânea à Comunidade Económica 
Europeia, o desenvolvimento tardio das políticas 
sociais e das políticas de educação, economias 
relativamente pouco desenvolvidas, entre muitos 
outros aspetos), justifica a comparação entre eles, 
tendo por referência a UE. Ambos os países tive-
ram recentemente desempenhos relevantes, mas, 
apesar de tudo, distintos. Em Portugal, a Iniciativa 
Novas Oportunidades (INO), Eixo Adultos, atingiu 
níveis mais elevados de desempenho do que o 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) espanhol. 
Porém, aquele programa foi extinto, ao contrário do 
seu congénere do país vizinho, quando ambos se 
encontravam sujeitos a programas de ajustamento 
negociados com a troika formada pela Comissão 
Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo 
Banco Central Europeu (embora no caso espanhol 
não tenha sido subscrito um Memorando de Enten-
dimento, como aconteceu em Portugal). 

O objetivo do presente artigo é, então, argu-
mentar que foram razões ideológicas, e não de 
outra ordem, as que levaram à extinção da INO. 
Os fundamentos dessas razões organizam-se em 
torno de duas áreas principais: as preferências pelo 
modelo de “educação de segunda oportunidade” ou 
pelo modelo de “educação popular” ou “educação 
para o desenvolvimento”, por um lado; e o valor dos 
diplomas escolares obtidos por via de metodologias 
estranhas ao universo escolar mais tradicional, num 
contexto em que esses valores, nomeadamente os 
de nível secundário, possuem um valor social muito 
relevante, por outro lado.

Após a apresentação dos indicadores de con-
textualização sobre a estrutura das qualificações da 
população e da participação em atividades de ALV, 
parte-se para a análise específica do caso portu-
guês, avançando-se um conjunto de argumentos 
exploratórios da tese de que foi uma ideologia 
educativa elitista, e não a conjuntura de crise, que 
determinou a extinção da educação de adultos 
neste país, como o autor do presente artigo pode 

testemunhar a partir de uma posição privilegiada 
de observação que ocupou.

Defende-se, nomeadamente, que uma política 
de educação de adultos dotada de meios, executada 
em larga escala e utilizando processos mais ou menos 
estranhos aos cidadãos comuns, por romperem com 
os processos educativos escolares mais tradicionais, 
pode tornar-se controversa e ser objeto de disputas 
resultantes, paradoxalmente, do seu próprio sucesso, 
na medida em que se produzem alterações na estru-
tura das qualificações e do seu poder marginal (a 
banalização implica uma desvalorização relativa de 
diplomas escolares que em determinada altura são 
raros e depois se generalizam). Pode-se criar, desta 
forma, uma base social de apoio a ideologias educa-
tivas conservadoras e reativas à inovação implicada 
em medidas de educação de adultos utilizadas por 
programas como “as novas oportunidades”. 

Educação de adultos e desigualdades 
educativas em Portugal e Espanha

A existência de profundas desigualdades esco-
lares entre as populações adultas, não sendo um 
exclusivo de Portugal e Espanha, é um fenómeno 
cujos contornos são particularmente graves na 
Península Ibérica. Essas desigualdades têm diver-
sas facetas, quer quanto às causas, quer quanto 
às consequências – nomeadamente em termos 
do modo como repercutem noutros domínios de 
desigualdades (Martins, Mauritti, Nunes, Romão e 
Costa, 2016; Sebastião e Correia, 2009) – e ainda 
quanto à estrutura. É neste último aspeto que nos 
iremos concentrar por um pouco.

Assim, enquanto na União Europeia a 28, em 
2015, apenas 23,5% da população entre os 25 e os 
64 anos possuía no máximo um nível de qualificações 
equivalente aos níveis 1 e 2 da International Standard 
Classification of Education (ISCED), esse valor subia 
para 42,6% em Espanha e para mais de metade 
da população, 54,9%, em Portugal (ver Figura 1). 

O nosso país é, de resto, no conjunto, o que 
apresenta os maiores défices, com apenas 22,9% 
da população detentora de um nível de qualificação 
equivalente aos ISCED 5 a 8, valor que sobe para 
30,1% na UE28 e para 35,1% em Espanha, que, 
aliás, se destaca pela positiva no contexto europeu. 
Os dois países ibéricos assemelham-se quanto à 
proporção da população adulta com um nível médio 
de qualificação, com 22,3% e 22,4% nos ISCED 3 e 
4, respetivamente, para Portugal e Espanha. Ambos 
se encontram muito atrás da EU28, onde esse nível 
de qualificação abrange 46,5% da população entre 
os 25 e os 64 anos. 

Assim, enquanto o principal desafio para Espa-
nha, numa perspetiva de convergência com a UE, é 
o de elevar os níveis mais baixos de escolarização 
para os ISCED 3 e 4, Portugal tem a dupla tarefa de 
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fazer o mesmo, num esforço ainda mais marcado, 
e também o de elevar a população com níveis de 
qualificação superior. 

É isso que tem vindo a acontecer, embora a um 
ritmo demasiado lento para uma convergência que se 
desejaria mais rápida. E também mais uniforme no 
caso de Portugal, dadas as oscilações evidenciadas 
na Figura 2. De facto, se aceitarmos que a elevação 
das qualificações da população adulta depende, em 
boa parte, da ALV – uma variável dependente, por 
sua vez, da qualidade da educação inicial e/ou da 
qualidade da oferta de educação de adultos (Walther 
e Stauber, 1998) –, a recuperação dos países com 
maiores défices implica um esforço político conti-
nuado de “regresso dos adultos à escola”, para um 
novo “início educativo”, e da aproximação da escola 
em relação às aprendizagens que os adultos fazem 
ao longo da sua vida em contextos não formais e 
informais (Cavaco, 2009; Moura e Alcoforado, 2011).

O conjunto dos países que compõem a UE28 
passou, desde o início do século, de níveis próximos 
dos 7% de participação de adultos em ações de 
aprendizagem ao longo da vida para níveis próximos 
de 11% em 2016. Na EU a 15 a subida foi também 

significativa, e regular, passando de cerca de 8% 
para 12,5% no mesmo período.

Em Espanha o percurso é mais irregular. Em 
2000 o indicador situava-se próximo dos 5%, nível 
que se manteve até 2004, quando se dá um salto 
para cerca de 11%, mais do dobro, portanto, em 
2005. O nível manteve-se até 2013, quando se ini-
cia uma descida ligeira até cerca de 9%, em 2016.

Mas a oscilação portuguesa foi ainda maior. 
Em 2011 Portugal apresentou o valor mais alto dos 
casos considerados na Figura 2, perto de 12%. O 
nosso país tinha saído do nível mais baixo, pouco 
mais de 3%, em 2000. O indicador cresceu para 
o quádruplo, depois de uma ligeira descida em 
2002 e de uma subida contínua até perto de 7% 
de 2009. Desce depois ligeiramente em 2010 e dá 
em seguida um salto notável para o valor referido 
em 2011. Depois veio sempre a descer até aos 9% 
em 2016, coincidindo com Espanha, mas já abaixo 
dos valores médios europeus.

O que explica estas oscilações? Segundo os 
estudos disponíveis foi a política o fator decisivo. 

Em Espanha, o programa ESO – Educación 
Secundaria Obligatoria – foi o responsável pela 

Fonte: Eurostat, Labour Force Survey.

Figura 1 	Qualificações da população adulta (25-64) em Portugal, Espanha e EU, 2015
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subida verificada e pela estabilidade relativa alcan-
çada. Depois do salto verificado entre 2004 e 2005, 
os resultados não sofreram grandes modificações, 
antes apontam para a estabilidade até 2016, apesar 
do ligeiro decréscimo registado em 2013 e nos anos 
seguintes. Em contexto de crise, foram muitos os 
adultos a aceder a este sistema, porque se encon-
travam desempregados. Neste país, parece ter sido 
o próprio contexto de crise, em particular o aumento 
do desemprego (que já se verificara em 2004, 
embora de forma menos brutal do que depois de 
2008), a impulsionar a educação de adultos, havendo 
registo do aumento de indivíduos envolvidos com 
maior evidência, no âmbito da ESO, nos Centros de 
Educación de Personas Adultas nos anos de maior 
impacto da crise (Feito, 2015). O Programa tem tido 
continuidade, constituindo o principal dispositivo no 
país vizinho para cumprir os objetivos de qualificar 
a sua população adulta com níveis de escolaridade 
inferiores ao secundário.

Em Portugal foi a Iniciativa Novas Oportunidades 
que provocou a subida já referida, tendo-se atingido 
resultados que nos colocaram no grupo dos melhores 
desempenhos europeus, do mesmo modo que foi o 
fim deste programa que provocou a descida de três 
pontos percentuais que se verificou depois de 2011, 
ano da sua extinção política (Capucha, Sebastião, 
Cruz Martins e Capucha, 2016). 

O desempenho da Iniciativa Novas 
Oportunidades

Vale a pena analisar com mais detalhe o caso 
português, para tentar perceber o modo como uma 
ideologia pode influenciar a política educativa ao 
ponto de, em condições financeiras semelhantes e 
com o mesmo tipo de défices educativos, se ter ado-
tado uma decisão oposta à que ocorreu em Espanha.

Segundo os registos administrativos da Pla-
taforma SIGO (Sistema de Informação e Gestão 
da Oferta Educativa e Formativa), a INO abrangeu 
entre janeiro de 2007 e maio de 2011 um total de 

1 568 490 pessoas, tendo dessas obtido uma certifi-
cação total 424 893 e parcialmente outras 291 793.

Como mostra a Quadro 1, o “ensino recorrente”, 
uma modalidade de educação de adultos que apenas 
comporta alguma flexibilização em relação à educa-
ção para crianças e jovens no modo de completar os 
diferentes níveis de escolaridade de forma modular, 
mantendo o essencial da organização curricular e 
dos processos pedagógicos, foi sendo esvaziado 
desde os 2091 diplomados no ensino básico em 
2004/2005 até aos 2 em 2012/2013, após o que 
conheceu um pequeno acréscimo até aos 114 em 
2014/2015. No secundário, o ensino recorrente 
atingiu um máximo de 14 590 em 2006/2007, 
para depois os valores caírem até atingirem 3779 
em 2011/2012, registando-se uma pequena recu-
peração em 2013/2014, quando concluíram esse 
nível de escolaridade no ensino recorrente 6126 
adultos. Voltou a verificar-se uma quebra, desta vez 
muito acentuada, para 531 alunos certificados em 
2014/2015. Este número, bem como os registados 
no nível básico, reflete um desinvestimento político 
nesta modalidade de educação de adultos, por se ter 
considerado desadequada em relação à forma como 
os adultos aprendem, valorizando a sua experiência. 
Ao todo, entre 2004/2005 e 2014/2015 as Estatís-
ticas da Direção-Geral de Estatísticas da Educação 
e Ciência (DGEEC) registaram 16 208 certificações 
de nível básico e 78 359 de nível secundário na 
modalidade de Ensino Recorrente.

Os anos de decréscimo do ensino recorrente 
foram anos de afirmação das certificações por via 
das modalidades dos Cursos de Educação e Formação 
de Adultos (EFA) e dos processos de Reconheci-
mento, Validação e Certificação de Competências 
(RVCC). Os primeiros, entre os anos de 2007/2008 
e 2014/2020 certificaram 66 128 pessoas no nível 
básico e 84 560 no nível secundário.

Já através do processo de RVCC, entre 
2008/2009 e 2014/2015 (com ausência de dados 
para 2013/2014), foram certificadas 220 837 pes-
soas com o nível de escolaridade básica, e 133 425 

Básico 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Recorrente 2091 1597 11143 889 142 142 74 36 2 120 114

EFA – – – 10295 8359 13634 12087 8729 4294 4219 4511

RVCC – – – – 75935 70147 41342 24494 7841 1077

Secundário 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Recorrente 12162 13139 14590 8231 5802 5031 4665 3779 4303 6126 531

EFA – – – 376 11763 16269 18517 15130 8932 5811 7762

RVCC – – – – 44916 47173 18997 11451 10357 531

Fonte: DGEEC, Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, ME, Estatísticas da Educação, 2015.

Quadro 1 	Adultos diplomados, por modalidade
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com o ensino secundário. Nas modalidades que 
compunham a INO certificaram-se assim, ao todo, 
286 965 pessoas com o ensino básico e 217 985 
com o ensino secundário, o que corresponde, res-
petivamente, a 17,7 vezes e 2,8 vezes o que fez o 
ensino recorrente, mesmo considerando que estas 
diferenças se registam apesar de serem contabili-
zados mais 3 anos no recorrente do que nos cursos 
EFA e mais 5 anos do que nos processos de RVCC.

A meio do ano de 2011, com a mudança de ciclo 
político, iniciou-se o desmantelamento da Iniciativa 
Novas Oportunidades, que enquadrava estes cursos. 
As declarações do ministro da Educação nessa altura 
apontaram para a recuperação, nunca verificada, do 
ensino recorrente, e para a valorização da formação 
profissional, em substituição do princípio da dupla 
certificação. Naturalmente, esta opção refletiu-se 
num forte decréscimo dos resultados produzidos 
pelos cursos EFA e pelos processos RVCC.

Assim, numa análise mais detalhada ano a ano, 
verificou-se que o número de pessoas certificadas 
ao nível do ensino básico em cursos EFA desceu dos 
10 295 de 2007/2008 para 8359 no ano seguinte. 
Nos anos de 2009/2010 e 2010/2011 atingiram-se 
os valores mais elevados, respetivamente 13 634 e 
12 087, os quais vieram a decair nos anos seguintes 
para 8729 em 2011/2012, 4294 em 2012/2013, 
4219 em 2013/2014 e 4511 em 2014/2015. O 
padrão desta modalidade foi idêntico no nível 
secundário, embora os números sejam superiores, 
tendo-se passado de um valor residual de 376 em 
2007/20082 para 11 763, 16 269, 18 517 e 15 130 
entre 2008/2009 e 2011/2012. A partir de 2012/2013 
iniciou-se um percurso fortemente descendente, 
com 8932 certificados nesse ano letivo, 5811 em 
2013/2014 e 7776 em 2014/2015. 

A modalidade do Reconhecimento, Verificação 
e Validação de Competências (RVCC), que tinha 
sido regulamentada em 2001, sendo a mais atípica 
do ponto de vista da ortodoxia escolar, a menos 
conhecida (e, por isso, reconhecida) quer pelos 
profissionais da educação, quer pelo público, e 
também a mais inovadora no plano metodológico e 
pedagógico, foi aquela em que as oscilações foram 
maiores, porque foi mais sujeita à controvérsia 
ideológica (Capucha, 2013). Vejamos agora, ano a 
ano, os resultados alcançados, tal como sintetizado 
no Quadro 1.

Em 2008/2009 os certificados ao nível do 
ensino básico na modalidade de RVCC foram 75 935 
e ao nível do ensino secundário foram 44 916. O 
número de certificações manteve-se em planos 
elevados em 2009/2010 (70 147 certificados ao 
nível básico e 47 173 no nível secundário) e em 
2010/2011 (41 342 certificações no nível básico e 
18.997 no nível secundário). Em julho de 2011 a 
situação política mudou e isso refletiu-se logo nos 
indicadores desse ano e, principalmente, nos anos 

seguintes, quando os valores passaram para 24 494 
certificados por RVCC no nível básico e 11 451 
no nível secundário em 2011/2012, apenas 7841 
no nível básico e 10 357 no nível secundário em 
2012/2013, e uns escassos 1077 no nível básico e 
531 no nível secundário em 2014/2015. Para o ano 
de 2013/2014 não se conhecem os dados.

A Iniciativa Novas Oportunidades criou uma 
rede de mais de 450 Centros Novas Oportunidades 
(CNO) a funcionar em todo o território continental 
de Portugal, muitos deles realizando itinerâncias, 
para aproximar os serviços educativos das pes-
soas e dos seus contextos de vida e de trabalho. 
Esses centros, que empregavam cerca de 10 000 
profissionais (entre técnicos de orientação esco-
lar, técnicos de RVCC, professores, formadores e 
avaliadores externos), eram geridos por escolas 
públicas (cerca de metade), Centros de Emprego e 
Formação Profissional, autarquias, associações de 
desenvolvimento e empresas (não apenas empre-
sas de formação, mas de todos os setores). Aliás, 
formalmente ligada aos CNO por via de protocolos 
de colaboração, funcionava uma rede de mais de 
4000 empresas, entre as quais se encontravam as 
maiores do país. 

Se aceitarmos que o ensino recorrente cor-
responde a um princípio de educação de segunda 
oportunidade fortemente marcado pelos modelos 
escolares de ensino/aprendizagem, e que os cursos 
EFA e os processos RVCC se inscrevem mais numa 
tradição da educação de adultos como educação 
para o desenvolvimento (Silva, 1990), ou como 
educação popular (Canário e Cabrito, 2005; Lima, 
2006; Melo, 1981), assente num modelo constru-
tivista de educação específica para adultos (Barros, 
2011) baseada na noção de competências, isto é, que 
considera não apenas o que se sabe, mas também o 
que se sabe fazer (Ceitil, 2006), tanto a decisão de 
pôr fim à INO como a de a iniciar foram resultantes 
da escolha política entre estes dois modelos. Mas 
enquanto a decisão de a criar, no seguimento de 
políticas que vinham desde 2001 (depois da criação 
da Agência Nacional de Educação e Formação de 
Adultos, e da regulamentação dos Cursos EFA e do 
sistema RVCC), correspondeu a um forte impulso 
orientado para resultados em larga escala, a de a 
extinguir criou um vazio quase absoluto e inédito no 
país (Araújo, 2014; Capucha, 2013), como mostra 
a queda no número de certificados em todas as 
modalidades, evidenciada pela Figura 3. 

Não se pode dizer que tenha sido por questões 
financeiras que tal aconteceu. Na realidade, Espanha 
não se encontrava numa situação muito melhor do 
que a portuguesa quando as políticas de educação 
de adultos prosseguiram no país vizinho, constituindo 
mesmo, como vimos, uma resposta procurada 
pelos desempregados à sua situação. Além disso, 
o dinheiro que existia para a execução do Programa 
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não se extinguiu, apenas foi desviado para outros 
setores, onde tem sido difícil a sua utilização pro-
dutiva. Vejamos então, com um pouco de atenção, 
algumas pistas que ajudem a perceber a decisão 
tomada, contra a corrente da adesão em massa da 
população a uma medida de política que, nos 24 
meses anteriores ao golpe fatal que recebeu, acolhia 
uma média de 30 000 pessoas por mês, segundo 
os registos da Plataforma SIGO em maio de 2011.

Um debate com fortes contornos ideológicos 
e um lento retomar de prioridades

O contexto político que quase levou à extinção 
a educação de adultos em Portugal foi precedido por 
um debate mediático e político em torno da validade 
das novas modalidades utilizadas pela INO para 
permitir o acesso dos adultos pouco escolarizados a 
níveis superiores de escolarização (Capucha, 2013). 
De um lado, argumentava-se contra a legitimidade 
de modalidades como o RVCC, principalmente se 
comparadas com o tempo necessário para a obten-
ção dos diplomas nas modalidades de educação de 
jovens (média de 1 ano para concluir o secundário 
e nove meses para o básico no caso do RVCC, e três 
anos no terceiro ciclo do ensino básico e outros três 
no secundário para os jovens). Utilizou-se como 
ferramenta crítica o anátema do “facilitismo”, ao 
mesmo tempo que se procurava reabilitar uma visão 
elitista e seletiva da escola. A base dos argumentos 
assentava essencialmente numa visão da escola tra-
dicional, dos currículos fortemente sementados por 
disciplinas, da pedagogia centrada na transmissão 

de conteúdos e em processos avaliativos em que os 
exames nacionais têm o papel principal. 

Do outro lado, adotava-se uma visão segundo 
a qual mais do que o local onde se aprendeu e 
quanto tempo se levou a fazê-lo, o que conta são 
as competências possuídas (saberes, atitudes 
e aptidões, na formulação adotada pelo Quadro 
Nacional de Qualificações), sejam elas adquiridas 
em contextos formais, não-formais ou informais. 
Essas competências podem ser certificáveis por meio 
de procedimentos metodológicos que têm como 
ferramenta primeira o portefólio de aprendizagens 
adquiridas ao longo da vida (com destaque para a 
vida profissional), confrontado com referenciais de 
competências-chave segundo procedimentos de 
certificação complexos, para assegurar qualidade 
aos processos (Araújo, 2014). Há que não perder de 
vista que o debate ideológico de temática educativa 
extravasou o campo das políticas educativas e passou 
para o plano social mais geral, desde o momento 
em que começaram a certificar-se competências 
de nível secundário. A raridade dos diplomas deste 
nível de ensino confere-lhes um valor que justifica a 
luta em torno do monopólio da sua posse. No fundo, 
discutia-se o que valiam diplomas escolares obtidos 
por vias que não são as mais ortodoxas.

Curiosamente, quando havia boas razões para 
acreditar que o programa estava a atingir os seus 
objetivos não apenas de certificação, mas de quali-
ficação efetiva da população, o governo decidiu não 
participar na vaga de 2011 do Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies 
(PIAAC) da OCDE, consistente na condução de um 

Fonte: Cálculos próprios a partir dos dados DGEEC, Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, ME, Estatísticas da Educação, 2015.

Figura 3 	Adultos certificados em todas as modalidades 
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inquérito internacional às competências (Skills) dos 
adultos. Quando a decisão foi tomada, já se tinham 
gasto cerca de 1,3 milhões  com a preparação do 
estudo, estavam treinados os inquiridores, feito o 
pré-teste e o INE estava apenas a uma semana do 
início do trabalho de campo. Essa participação seria, 
de facto, a oportunidade de testar o impacto efetivo 
da INO não apenas no plano das certificações, mas 
também dos ganhos de competências das pessoas. 
Ficou-se, assim, sem esse teste, por razões que 
nunca foram explicadas. Como evidência empírica 
do “valor acrescentado” aos saberes pela reflexão 
crítica sobre eles e da validade do processo de cer-
tificação de competências adquiridas em contextos 
não-formais e informais, ficou o importante contri-
buto da equipa de avaliação do Programa, dirigida 
por Roberto Carneiro (2011), que dedicou boa parte 
dos seus esforços à aferição desses impactos, con-
siderados muito positivos.

Estava ainda presente no debate a questão 
do valor da educação de adultos. Não foi por acaso 
que a justificação adiantada para acabar com os 
processos de RVCC e reduzir a mínimos os cursos 
EFA foi a de que esses processos não resultavam 
em maior empregabilidade dos adultos, como se a 
utilidade da educação de adultos se pudesse medir 
apenas pela empregabilidade. Haveria, portanto, 
no discurso do governo formado em 2011, que 
investir na formação profissional, como se ela 
substituísse a educação de adultos e aumentasse, 
só por si, a empregabilidade. Isso traduziu-se numa 
mudança da afetação dos Fundos Estruturais, que 
foram reprogramados em 2011, descapitalizando a 
educação de adultos e transferindo os meios para 
programas de apoio às empresas notoriamente 
ineficazes.

O fim de uma política de sucesso comprovado 
pelos factos terminava, “curiosamente” sem protestos 
a não ser os esboçados pelos profissionais de educa-
ção e formação de adultos que estiveram envolvidos 
na sua promoção. Uma conjugação de fatores ajuda 
a compreender o fenómeno da não contestação. Em 
primeiro lugar, gerara-se na sociedade portuguesa, 
com o apoio de instituições europeias, um ambiente 
de medo provocado pela retórica da “bancarrota” e 
da falência do país supostamente provocada pelo 
governo que tinha criado e se tinha empenhado na 
Iniciativa Novas Oportunidades. Defendê-las era 
sentido como uma defesa dos males que, alegada-
mente, tinham assolado o país. Depois, a propalação 
pela comunicação social da ideia de que a Iniciativa 
promovia o facilitismo no acesso aos diplomas e 
apenas tinha servido para apresentar números 
idealizados sobre a situação do país inibiu muitos 
dos diplomados de se pronunciarem publicamente 
em defesa da política de que tinham beneficiado. Em 
terceiro lugar, a oposição como que se envergonhou 
de reivindicar para si uma política que se tornou alvo 

da crítica de que tinha promovido a politização da 
educação de adultos (Capucha, 2013).

À espera do retorno da educação de adultos 
em larga escala: Alguns desafios

O governo formado após as eleições de 2015 
assumiu novamente no seu programa a educação 
como uma prioridade. E comprometeu-se a recriar 
um programa em larga escala para a educação de 
adultos. O programa foi anunciado em 2016 com 
o nome “Qualifica”, e foi recebido na comunicação 
social como o “regresso das novas oportunidades”. 
Porém, as referências a esse programa tendem a 
ser evitadas em todos os documentos oficiais do 
Ministério da Educação e até em sessões de debate 
e divulgação para promotores organizados pelas 
agências nacionais responsáveis. A questão prin-
cipal que se coloca agora não é, naturalmente, a 
das designações, mas sim a dos conteúdos. Nesse 
ponto, o Qualifica é de facto muito parecido, no seu 
desenho, com as Novas Oportunidades. Mas existem 
ainda muitas incertezas.

As primeiras têm que ver com recursos. A Ini-
ciativa Novas Oportunidades possuía um quadro de 
financiamento que traduzia a ambição que possuía: a 
meta era a de qualificar um milhão de adultos até 2010 
e a dotação orçamental era de 3.403.573.374,4  
para o período 2007/2013. Na reprogramação de 
2011, como se referiu acima, quase todos os recursos 
foram retirados da educação de adultos e colocados 
no programa Compete – de apoio às empresas –, 
onde têm tido dificuldade em ser utilizados. Até 
uma nova reprogramação dos Fundos Estruturais, 
os recursos serão muito limitados. 

Assim, este segmento do sistema de educação, 
que sempre dependeu dos ciclos de financiamento 
europeu, continua à espera de um orçamento sus-
tentável, isto é, não dependente dos Fundos Estru-
turais e das suas contingências. Se os adultos têm 
direito à educação, e se essa constitui uma efetiva 
prioridade dos governos, então não há razão para o 
seu financiamento não se inscrever no Orçamento 
de Estado, ficando assim ao abrigo das oscilações 
nos quadros de financiamento europeu. 

Um segundo tipo de incerteza tem que ver com 
a promoção do novo programa. A Iniciativa Novas 
Oportunidades foi lançada com ampla divulgação 
mediática e envolvimento político ao mais alto nível. 
A promoção motivou a adesão dos primeiros inte-
ressados que foram abrindo caminho a outros que 
se lhes foram juntando, cada vez menos de forma 
isolada e mais de forma organizada e orgânica, no 
âmbito da família, das empresas e das freguesias. 
Em cada ano lançavam-se uma ou duas grandes 
campanhas publicitárias, em todos os meios de 
comunicação social, cada uma delas apelando a um 
segmento do público menos “ganho” segundo as 
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conclusões e estudos de opinião que a mencionada 
avaliação externa (Carneiro, 2011) ia identificando. A 
Iniciativa Novas Oportunidades tinha uma presença 
quotidiana junto das pessoas e esse foi um fator 
determinante dos resultados alcançados. O novo 
Programa Qualifica apenas timidamente está a ser 
divulgado em iniciativas de âmbito muito reduzido, 
destinadas sobretudo a possíveis promotores, sem 
visibilidade pública.

Por outro lado, a Iniciativa Novas Oportunida-
des dispunha de uma rede de mais de 450 Centros 
Novas Oportunidades disseminados por todo o país, 
próximos de todos os cidadãos e com uma imagem 
distintiva. Os próprios Centros, que tinham metas 
para alcançar, eram grandes promotores da Inicia-
tiva, numa lógica da divulgação “face a face”, de 
proximidade. Ora, para o Qualifica, apenas em 2017 
se começou a procurar construir uma rede de 300 
Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional 
(CQEP), estando-se ainda longe de atingir esse 
número. E muitos dos CQEP que existem formalmente 
constituídos não iniciaram de facto a atividade, por 
falta de recursos para o funcionamento. A massa 
carece de energia para se pôr em movimento, e esta 
está a faltar. Energia e comando, dado que a dirigir 
o novo Programa ainda estão pessoas conhecidas 
entre os profissionais de Educação e Formação de 
Adultos pelo seu papel ativo no desmantelamento 
da Iniciativa Novas Oportunidades.

O terceiro tipo de incertezas tem que ver com 
opções técnicas que confundem os operadores e 
os cidadãos. A este propósito podem-se elencar 
vários aspetos:

– O governo que começou a encerrar os Cen-
tros Novas Oportunidades em 2011 criou, no 
papel, os novos CQEP. A própria utilização da 
palavra “ensino” no nome dos novos Centros 
anuncia uma nova visão da missão destes 
centros, que rejeita a construção da educa-
ção a partir das competências, para adotar 
a lógica univetorial para a qual a palavra 
“ensino” – e o discurso à sua volta – remete. 
Depois, passaram a atribuir-se aos centros 
funções de orientação de jovens a par da de 
adultos, redundantes em relação aos serviços 
de psicologia e orientação nas escolas, que 
se mantiveram, o que provoca desfocagem 
da missão dos Centros. 

– De todos os modos, estes CQEP só começaram 
a funcionar, em número muito reduzido, já 
em 2017. As ambiguidades que se criaram 
trouxeram, porém, um problema associado: 
desperdiçando a experiência dos profissio-
nais de educação e formação de adultos e a 
riqueza resultante das diferentes formações 
de base que possuíam, os CQEP passaram a 
recrutar apenas psicólogos, empobrecendo 
a sua composição profissional.

– O governo encomendou à OCDE um novo 
diagnóstico da situação, com vista a (re)dese-
nhar o novo programa Qualifica. A equipa da 
OCDE começou por produzir um diagnóstico 
que não acrescentou uma vírgula ao que já 
se sabia e, pelo contrário, ocultou aspetos 
relevantes mas politicamente controversos 
que era preciso clarificar. Quanto às medidas 
que irão resultar do trabalho da equipa da 
OCDE, ainda não se sabe quais serão, mas 
já é mau sinal que não se procurasse rever o 
que tinha corrido de modo menos conseguido 
no passado. Muitas das debilidades apontadas 
à Iniciativa Novas Oportunidades, mesmo no 
seu período de auge, tinham já sido iden-
tificadas e explicitadas de modo detalhado 
em relatórios do conhecimento do governo. 
Tal é o caso da necessidade de reforçar os 
mecanismos de controlo de qualidade dos 
processos de certificação, de atingir públicos 
estratégicos como os analfabetos, os jovens 
adultos e os empresários, e por fim de refor-
çar os processos de RVCC profissional, cujos 
instrumentos tinham sido criados em finais 
de 2010. Não é preciso “reinventar a roda”. 
Procuram-se agora “boas práticas” para 
disseminar, o que implica a desvalorização 
ou desperdício das que há muito estavam 
identificadas e tinham funcionado de forma 
massiva.

– Uma das boas práticas que existiam foi a pro-
dução de ferramentas como os referenciais 
de competências-chave, o Quadro Nacional 
de Qualificações, a Caderneta Individual de 
Competências, a Carta de Qualidade dos 
Centros Novas Oportunidades, o Catálogo 
Nacional de Profissões e o site das Profissões, 
entre outras. Estranhamente, o governo 
decidiu mandar produzir um Referencial 
de Competências Básicas para os jovens à 
saída do secundário, produzindo dois efeitos: 
cavou um fosso entre a educação de jovens 
e de adultos não com base nos processos 
pedagógicos e nas metodologias de ensino-
-aprendizagem, mas nas próprias compe-
tências de saída do sistema, reforçando 
o perigo de desvalorização da educação 
de adultos. Onde era necessário reforçar 
a coerência de todo o sistema e valorizar 
todos os seus segmentos, introduziu-se uma 
dispersão de referenciais que apenas pode 
fragilizar o desempenho da educação no seu 
conjunto. Sabendo-se que o problema maior 
foi, na experiência passada, o de legitimar, 
aos olhos das pessoas, processos e ofertas 
fora do padrão escolar tradicional, esta 
separação não ajuda em nada a educação 
de adultos. 
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educação popular, a verdade é que, até 2007, 
a sua abrangência foi sempre muito reduzida e 
desadequada em relação à dimensão dos proble-
mas de infraqualificação da população portuguesa. 
Mas, paradoxalmente, a execução nunca tinha sido 
tão fraca como no período entre 2013 e 2016. As 
justificações da quebra não são financeiras, são 
ideológicas. O dinheiro existia, mas foi retirado 
das políticas de educação de adultos. O governo 
julgava dispensável a educação de adultos e, prin-
cipalmente, as suas componentes construídas em 
torno do conceito de competências.

Essa estratégia quebrou um dos laços conce-
tuais mais fortes da Iniciativa Novas Oportunidades: 
o que unia a formação e a educação, traduzido no 
conceito de “dupla certificação” como núcleo central 
da ideologia subjacente ao Programa. O conceito 
foi, de resto, expandido para procurar superar 
também a dicotomia entre a escolarização e o 
desenvolvimento local. A procura das qualificações 
escolares assumiu a forma de movimento social 
de promoção do estatuto pessoal das pessoas, de 
qualificação para a cidadania e para o trabalho, e 
de promoção da capacidade das empresas e das 
comunidades locais.

Uma conjugação de fatores relativos ao 
processo político e à batalha ideológica que foi 
travada contra a Iniciativa Novas Oportunidades, 
em parte motivada por razões sociais – a demo-
cratização do valor dos diplomas – e em parte por 
razões puramente político-ideológicas a respeito 
do modelo de educação de adultos, fez com que a 
defesa do Programa, quando ele foi extinto, fosse 
fraca, permitindo assim que se deixasse um vazio 
no sistema educativo português. 

Mas o contexto mudou. Agora espera-se que se 
retomem as dinâmicas que se provou ser possível 
existirem em Portugal. Isso implica atuar em cinco 
domínios prioritários: (i) dotar o Programa Qua-
lifica do orçamento de que necessita para ganhar 
escala; (ii) divulgar de forma massiva o regresso 
da oportunidade de cada pessoa voltar à aprendi-
zagem e validar as suas competências, ao mesmo 
tempo que se retoma a ideia de que a qualificação 
é uma necessidade das pessoas, das empresas, das 
comunidades e do país, sem a qual não se poderão 
conseguir mais progressos económicos e sociais; 
(iii) recuperar a massa crítica constituída pelos 
profissionais formados durante a Iniciativa Novas 
Oportunidades que ainda estão disponíveis para 
utilizar a experiência ganha no novo programa; 
(iv) retomar a prática de assegurar total transpa-
rência no novo programa, através da publicação 
mensal de todos os seus resultados; (v) assegurar 
pluralidade entre os promotores (escolas, centros 
de formação, associações de desenvolvimento, 
empresas, autarquias e entidades formadoras 
públicas e privadas), respeitando a diversidade 

– Um caso especial do que pode ser uma per-
versão do sistema consiste na importação de 
medidas estereotipadas, promovidas como 
panaceias por organizações internacionais, 
mas de muito reduzida adesão à realidade 
portuguesa. É o caso do Promoting Entrepre-
neurship proposto pela OCDE. O problema 
de Portugal não é a falta de empreendedo-
res. O que falta é qualificá-los e ajudá-los a 
organizar o trabalho nas suas empresas de 
forma moderna e inovadora. O problema 
maior para a produtividade é qualificar, mas 
é também tirar partido das qualificações. 
Isso passa pela organização do trabalho, 
pela qualificação dos empresários e pela 
valorização do trabalho, a todos os níveis, 
incluindo os salariais. Esta é uma forma de 
respeitar a velha e utilíssima relação entre 
educação de adultos e desenvolvimento que 
um programa ajustado às necessidades que 
Portugal não pode desprezar.

Entretanto, parecem ter sido postos de parte 
o Quadro Nacional de Qualificações e o Catálogo 
Nacional de Profissões. Esses documentos permitem 
a definição dos conteúdos, perfis funcionais, qualifi-
cações e competências requeridas por mais de 250 
profissões. Em vez de rígidas, estas ferramentas 
estavam desenhadas para responder às mutações 
no mundo do trabalho, por via da ação de dezasseis 
Conselhos Setoriais, compostos pelos Parceiros 
Sociais, empresas, especialistas nas diversas áreas 
e agentes de formação e educação, que valida-
ram o Catálogo e o abriram a revisões propostas 
pelos operadores nas profissões já desenhadas e 
à introdução de novas profissões requeridas pelos 
agentes económicos. 

Pôr de parte essa componente do sistema é 
um pouco pôr em causa a lógica de trabalho em 
estreita cooperação entre Parceiros que caracterizou 
o período das Novas Oportunidades e constituiu 
um dos segredos do seu sucesso. Outros segredos 
foram a valorização do conceito de “dupla certifi-
cação” (profissional e escolar), a proximidade em 
relação às pessoas e a flexibilidade nos percursos 
formativos permitida pela modularidade, diversi-
dade e permeabilidade entre todos os componentes 
do sistema.

Conclusão

A educação de adultos tem uma história lon- 
ga em Portugal (Alcoforado, Ferreira, Ferreira, 
Lima, Vieira, Oliveira e Ferreira, 2011; Araújo, 
2014). Oscilando o seu principal pendor entre 
uma lógica mais escolar de educação recorrente 
ou de segunda oportunidade, ou uma lógica de 
promoção do desenvolvimento comunitário e de 
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das suas culturas e promovendo a emulação na 
prossecução de resultados. 

Se estas são as dinâmicas que é preciso reto-
mar no plano político, no plano científico compete 
aos investigadores, nomeadamente aos sociólogos, 
estudar os mecanismos que, numa nova conjun-
tura, podem funcionar de forma que retome uma 
prioridade nacional, a da qualificação da população 
adulta. A cooperação entre o conhecimento cientí-
fico e a ação política teve sempre, neste domínio 
político, um campo de aplicação em que ambos 
ganharam, e não há razões para pensar que isso 
possa ter mudado.

A questão-chave para a qual se aguarda ainda 
uma resposta é, agora, a de saber como retomar 
o percurso no ponto interrompido em julho de 
2011. Essa questão decompõe-se em muitas 
outras. Como recuperar a confiança das pessoas 
e das instituições? Como retomar o investimento? 
E como passar das palavras aos atos? Será que a 
resposta a estas questões passa pela retoma das 
cinco dinâmicas acima referidas, que no passado 
produziram resultados tão visíveis e podem voltar 
a produzi-los? Estas interrogações ficam, aqui, 
como contributo para uma agenda de investigação 
que ajude a impulsionar de novo a Educação de 
Adultos em Portugal.

Notas

1 Produzido a partir de uma comunicação apresenta- 
da em Córdoba, Espanha, no dia 14 de julho de 2017 
na II Conferência Ibérica de Sociologia da Educa- 
ção da Federación Española de Sociología, Associa- 
ção Portuguesa de Sociologia e Universidade de Cór- 
doba.

2 O Referencial de Competências-Chave para a Educação e 
Formação de Adultos de nível secundário (Gomes, 2006) 
só foi aprovado em 2006, permitindo a organização 
de cursos EFA e de processos de RVCC para este nível 
escolar.
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LAS EXPERIENCIAS ESCOLARES COMO MARCO INTERPRETATIVO
DE LAS DESIGUALDADES SOCIO-EDUCATIVAS EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA1

EXPERIÊNCIAS ESCOLARES COMO QUADRO INTERPRETATIVO PARA DESIGUALDADES 
SÓCIO-EDUCATIVAS NO ENSINO SECUNDÁRIO: UMA ABORDAGEM TEÓRICA

SCHOOL EXPERIENCES AS AN INTERPRETATIVE FRAMEWORK
OF SOCIO-EDUCATIONAL INEQUALITIES IN SECONDARY EDUCATION:
A THEORETICAL APPROACH

Resumen

Si hay una temática que preocupa especialmente a la Sociología de la Educación, esta es la relación 
entre la desigualdad social y los desiguales resultados educativos. Indagamos, inicialmente, sobre 
las visiones que analizan los déficits culturales del alumnado; la naturaleza del sistema educativo 
que corresponde con una cultura de clase media y la asociación entre origen social y rendimiento 
educativo. Posteriormente, consideramos que, para explicar los mecanismos de legitimación o 
cambio social, y el papel que juega en ello la educación – y de manera especial en la educación 
secundaria –, es preciso no sólo tener en cuenta las desigualdades socio-económicas del alum-
nado sino también sus experiencias escolares, construidas en su trayectoria y espacio escolar. La 
configuración analítica desde estas premisas nos ayuda a contextualizar las experiencias escolares 
como un todo complejo, a veces contradictorio, pero nos permite estudiar mejor los desiguales 
resultados educativos. En este sentido, constatamos que la “experiencia escolar” podría ser un 
concepto-puente que aglutina las interacciones entre las culturas sociales representadas por la 
diversidad socio-cultural del alumnado y la cultura escolar.

Palabras claves: experiencia escolar, desigualdad educativa, cultura escolar, educación secundaria

Resumo

Se existe um tema que é particularmente preocupante para a sociologia da educação, esta é a 
relação entre desigualdade social e resultados educacionais desiguais. Perguntamos, inicialmente, 
sobre as visões que analisam os déficits culturais dos alunos; a natureza do sistema educacional 
que corresponde a uma cultura de classe média e a associação entre origem social e desempenho 
educacional. Posteriormente, consideramos que, para explicar os mecanismos de legitimação 
ou mudança social, e o papel que a educação desempenha neste – e especialmente no ensino 
secundário –, é necessário não só levar em conta as desigualdades socioeconômicas dos alunos, 
mas também suas experiências escolares, construídas sobre sua trajetória e espaço escolar. A 
configuração analítica dessas premissas nos ajuda a contextualizar as experiências escolares como 
um todo complexo, às vezes contraditório, mas nos permite estudar melhor os resultados educa-
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cionais desiguais. Nesse sentido, achamos que a “experiência escolar” pode ser um conceito de 
ponte que reúne as interações entre culturas sociais representadas pela diversidade sociocultural 
do corpo estudantil e a cultura escolar.

Palavras-chave: experiência escolar, desigualdade educacional, cultura escolar, ensino secundário

Abstract

If there is a subject for which Sociology of Education is concerned about, this is the relationship 
between social inequality and unequal educational outcomes. We investigate, initially, the visions 
that analyze the cultural deficits of students; the nature of the educational system that corresponds 
to a middle-class culture and the association between social origin and educational performance. 
Subsequently, we consider that to explain the mechanisms of legitimation or social change, and 
the role that education plays in it – and especially in secondary education –, is necessary not only 
to take into account the socio-economic inequalities of students but also their school experiences, 
built in its trajectory and school space. The analytical configuration from these premises helps us 
to contextualize the school experiences as a whole complex, sometimes contradictory, but allows 
us to study better the unequal educational results. In this sense, we verify that the “school expe-
rience” could be a bridge-concept that brings together the interactions between the social cultures 
represented by the socio-cultural diversity of the students and the school culture.

Keywords: school experience, educational inequality, school culture, secondary education

Antecedentes

Conocer las razones y causas del éxito, fracaso 
y abandono escolar es un objetivo que ha estado 
presente en el origen y desarrollo de la Sociología 
de la Educación. Además, se ha convertido en 
uno de los temas centrales en las interpretaciones 
de los resultados de los diagnósticos que se han 
desarrollado en el caso español y en los países de 
nuestro entorno (Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico) desde finales del siglo XX, 
además de factor destacado en los argumentos que 
justifican los cambios en las políticas educativas. Más 
si cabe cuando el efecto masificador que tuvieron 
determinadas políticas, vinculadas a potenciar el 
ideal de la igualdad de oportunidades, a posteriori, 
ha supuesto el desarrollo de fuertes procesos de 
diversificación y ramificación de los sistemas edu-
cativos, fundamentalmente en la educación secun-
daria. Estos procesos de diversificación y selección 
según el rendimiento del alumnado han provocado 
igualmente un claro aumento de la competencia 
escolar dentro de los centros y llegado el caso entre 
los centros. Así los procesos de competencia escolar 
que estaban condicionados por la selección social 
antes de la incorporación a los sistemas educativos, 
se desplazan al interior del sistema que tiene como 
efecto que las variables vinculadas a los condicio-
nantes sociales y culturales sigan siendo de interés 
fundamental (Dubet y Martuccelli, 1998).

Los efectos de la selección escolar y sus derivas, 
analizados desde el interior del sistema, permiten 
abrir nuevas perspectivas que incorporan al debate 
sobre las desigualdades la problemática de la justicia 

escolar y aquellos aspectos relativos a la introducción 
de una visión eufemística de las desigualdades al 
calificarlas de justas centrando el análisis en el grado 
de igualdad y no en el de justicia (Derouet, 2002; 
2005; Derouet y Normand, 2011; Resende, 2010).  
El papel del profesorado, en este marco de análisis, 
es sumamente importante como agente político. Lo 
es, además, porque el profesorado es uno de los 
agentes que parece haber asumido las premisas 
ideológicas sobre las funciones reproductoras, en 
sus distintas versiones, (Cabrera, Báez, Cabrera, 
Noda, Pérez, Santana y Zamora, 2011; Tarabini, 
2015) del sistema educativo. En este sentido, la 
evolución de las políticas educativas, no han ayu-
dado a poner en primera línea un debate profundo 
sobre las funciones del sistema educativo. Todos, 
políticos y profesionales (no sólo el profesorado 
sino también parte del análisis sociológico), parecen 
asumir la creencia de la relación entre educación, 
crecimiento económico y desarrollo social, aceptando 
nuevas racionalidades que cubren ideológicamente 
la necesidad de que la escuela actúe de acuerdo a 
la evolución de la organización y de las condicio-
nes de trabajo del capitalismo, contribuyendo a la 
preparación del alumnado para una vida ordenada 
y de convivencia adecuada.

En el contexto actual, la meta ideológica en 
educación tiene que ver con una visión cortoplacista 
del éxito educativo y de lograr, bajo el paraguas de la 
calidad y del esfuerzo individual, mejores resultados 
educativos. No es que esto sea negativo en sí mismo, 
lo que aquí nos interesa es cómo esa idea madre 
de la política educativa actual bebe de un discurso 
con una fuerte lógica y racionalidad economicista, 
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en donde las ideas de eficacia y eficiencia (Angus, 
1993; Ball, 1997; Brown y Tannock, 2009) son fuente 
discursiva para legitimar el discurso político actual y 
para el caso que nos ocupa, olvidar o minusvalorar 
las prácticas educativas en las diversas y desiguales 
realidades escolares. La diversidad reconocida en 
este tipo de racionalidades se visibiliza a partir de 
las diferencias individuales y no así a partir de las 
desigualdades sociales del alumnado. 

Aun así, todos los estudios – tanto académi-
cos como institucionales – indican la permanente 
vinculación entre el origen social y el rendimiento 
académico, y ello a pesar de la implementación 
de medidas o modelos educativos supuestamente 
diseñados para desarrollar mecanismos de inclusión 
social, como se mencionaba anteriormente. Pero no 
todas las variables asociadas a la desigualdad social 
han tenido el mismo recorrido. De las reformas 
emprendidas para paliar directa o indirectamente 
las exclusiones o segregaciones de distintos grupos 
sociales, ha sido la desigualdad de género la que 
ha conseguido cuotas más altas de éxito y trans-
formación. 

En cualquier caso, y siendo conscientes de 
que cuando hablamos de desigualdad social esta-
mos refiriéndonos a una intersección de realidades 
sociales, económicas y culturales, encontramos 
sobrada bibliografía en Sociología de la Educación 
para abordar gran parte de la problemática que nos 
preocupa y ocupa: la articulación entre desigualdades 
sociales y educativas. Sintéticamente destacamos 
tres grandes perspectivas analíticas:

1) Una perspectiva en auge y que tiene que 
ver con la proliferación de estudios cuan-
titativos sobre los resultados escolares del 
alumnado y la evidencia empírica de que 
son las variables relacionadas con las condi-
ciones de partida (fundamentalmente nivel 
de estudios de los progenitores) las que 
influyen en mayor medida en las trayectorias 
escolares. No existen intentos serios por 
traducir en términos de teorización estos 
resultados que permita insertarlos en una 
construcción de la complejidad social y, en 
consecuencia, en debates sobre modelos de 
sociedad y de educación (Cabrera, Cabrera, 
Pérez y Zamora, 2011; Carmona Rodríguez, 
2017; Dubet, 2000).

2) El menor éxito escolar del alumnado de 
grupos subalternos se explica fundamen-
talmente por los déficits culturales o moti-
vacionales del alumnado y por las formas 
poco adecuadas de socialización familiar. 
En este sentido, una parte importante de 
las investigaciones en torno a las formas 
de socialización familiar son etnocéntricas 
(Martín Criado, Gómez Bueno, Fernández 
Palomares y Rodríguez Monge, 2000).

 En general, domina una conceptualización 
deficitaria sobre la socialización familiar de 
la clase obrera, bien en términos de aspira-
ciones de logro, de códigos lingüísticos o de 
prácticas educativas. Además, a la hora de 
explicar el fracaso escolar, las limitaciones 
del alumnado y sus familias son un registro 
presente también en la lógica institucional, 
encontrando en las voces del profesorado 
(Pérez Sánchez y Noda Rodríguez, 2012) una 
perspectiva etnocéntrica y legitimista. En 
una investigación dirigida por Cabrera, Báez, 
Cabrera, Noda, Pérez, Santana y Zamora 
(2011) sobre las mentalidades y el pensa-
miento del profesorado no universitario en 
Canarias2, descubrimos que de los factores 
que más influyen en los malos resultados 
del alumnado canario se encuentran, según 
sus percepciones, la falta de responsabilidad 
y disposición para el esfuerzo por parte 
del alumnado y la despreocupación de los 
padres por la educación de los hijos. Y ello a 
pesar de que la clase obrera ha hecho unos 
esfuerzos importantes en los procesos de 
implicación en el mundo escolar (Martín y 
Bruquetas, 2014). A esto se une el hecho 
de que normalmente el profesorado tiene 
interiorizada una valoración negativa sobre 
las culturas de los jóvenes subalternos y 
sus circunstancias y que parece solamente 
pueden ser superadas y compensadas por 
una clara adaptación del alumnado y sus 
familias a la acción educativa, entendida 
desde los parámetros de la institución escolar 
(Giró y Andrés, 2016; Grignon, 1991; Martín 
Criado, 2004). 

3) La desigualdad de resultados escolares en 
relación al origen social se explica por la 
propia naturaleza y estructura del sistema 
educativo. El planteamiento general viene 
a ser el siguiente: la educación no puede 
ser igualitaria porque nuestra sociedad 
está conformada a partir de la desigualdad 
social, económica y cultural. Con lo que la 
escuela actual, a pesar de que quiera com-
portarse como una institución de masas, 
no puede evitar desarrollar una cultura 
que se corresponde con la cultura de clase 
media (Cabrera, 1991; Collet Sabé, 2013). 
Y es que la escuela no fue históricamente 
construida para trabajadores, mujeres ni 
minorías étnicas. En su conformación, se 
convierte en hegemónica la cultura, acti-
tudes, valores, comportamientos de los 
grupos dominantes (Fernández Enguita, 
1997, p. 112). Con mayor precisión, para 
Bourdieu y Passeron (1977) la acción peda-
gógica tiende a reproducir la estructura de 
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clases, imponiendo (Violencia Simbólica) 
la cultura de las clases dominantes como 
legítima. Las relaciones entre la escuela y 
las familias obreras son claramente asimé-
tricas, donde los alumnos y alumnas tienen, 
básicamente, dos opciones: se alejan de la 
cultura escolar (fracaso escolar, abandono 
escolar; trayectorias académicas cortas; 
itinerarios prácticos); o se integran en la 
cultura académica, alejándose de la cul-
tura propia (el premio es el éxito escolar y 
trayectorias académicas largas). También 
para Bernstein (1988) los conocimientos, 
los lenguajes y las pedagogías desarrolladas 
y valoradas en la escuela son elementos 
asumidos como propios por parte de las 
clases media. 

 En otra línea, se han desarrollado otros tra-
bajos, desde una perspectiva micropolítica, 
que analizan empíricamente la importancia 
de los centros escolares en la gestión de las 
oportunidades educativas (Merino, García, 
Torrent y Valls, 2017; Tarabini, Curran, 
Montes y Parcerisa, 2015).

Desde nuestro punto de vista, la asociación 
entre el origen social y el rendimiento académico 
puede explicarse en términos de afinidades y/o 
distancias culturales. Desde esta perspectiva, el 
núcleo interpretativo fuerte son las relaciones entre 
las culturas sociales representadas por el origen 
sociocultural del alumnado y la cultura escolar. En 
este sentido resulta necesario analizar tanto las 
concepciones del alumnado y sus familias como las 
formas de la cultura escolar, las justificaciones del 
profesorado sobre las desigualdades escolares y las 
trayectorias futuras del alumnado. 

Experiencias escolares e identidades 
juveniles

Utilizamos la noción de “experiencia escolar” 
como concepto-puente que aglutina las interaccio-
nes entre las culturas sociales representadas por la 
diversidad sociocultural del alumnado y la cultura 
escolar. Son varios los autores que incorporamos a 
este enfoque. 

En una  de sus primeras aproximaciones, 
Dubet3 (2010, p. 96) nos habla de una sociología 
de la experiencia social, en donde la misma es una 
“combinación de lógicas de acción”. El actor lleva a 
cabo esas lógicas diversas a través de sus conduc-
tas y percepciones de una realidad determinada, 
constituyendo su propia subjetividad y reflexividad. 
Entendemos también con Dubet y Martuccelli (1998) 
que la experiencia escolar, por tanto, no es un objeto 
que se observe y mida desde fuera porque se trata 
de un trabajo del actor que define una situación, 

elabora jerarquías de selección y construye imágenes 
de sí mismo. Interpretan que la socialización “es un 
proceso paradójico, por una parte, es un proceso de 
inculcación; por otra, sólo se realiza en la medida en 
que los actores se constituyen como sujetos capaces 
de manejarla” (Dubet y Martuccelli, 1998, p. 15). 

Este enfoque nos ayuda a superar, desde un 
punto de vista analítico, una mirada delimitada y 
condicionada por las políticas vinculadas al rendi-
miento académico que se centran, exclusivamente, 
por metas cuantitativas donde el alumnado era – 
es – un mero número que debería alcanzar unos 
objetivos relacionados con una visión resultadista del 
conocimiento escolar. Los análisis académicos, incluso 
los más críticos, a menudo olvidan las percepciones 
particulares de ese alumnado, haciendo hincapié en 
algo sin duda importante pero no suficiente para un 
análisis global, cual era las potenciales desigualdades 
educativas que este tipo de políticas acarreaba. Esta 
visión macro, no relata claramente la visión propia 
de los sujetos tanto en la implementación de esas 
políticas como las consecuencias de las mismas, 
vehiculadas hacia una visión de los alumnos en 
relación a su inteligencia y sus capacidades, siendo 
básicamente una cuestión de “conductas”, lo que 
evidencia un desinterés por la contextualización y 
explicación de las acciones y prácticas de los actores 
(Dubet, 2000).

Desde otra aproximación, asumimos con Willis 
(1988; 2008) el sentido activo de los sujetos que 
condicionados pero no determinados por sus con-
diciones sociales construyen sus propios sistemas 
de valores, gustos y concepciones vitales. 

Tanto para uno como para otros los institutos 
son lugares de aprendizaje pero también de vida 
juvenil. Efectivamente para Dubet y Martuccelli  
(1998) las experiencias escolares “se fabrican” 
en el seno de las escuelas y son el resultado de 
las formas en las que las escuelas “han tratado” 
al alumnado pero también de lo mucho que se les 
escapa a su control. Y para Willis “debe entenderse 
que la escolarización no sólo es un instrumento para 
producir modernidad, es también un sitio para el 
despliegue de sus formas y fuerzas contradictorias” 
(Willis, 2008, p. 63). 

Al centrar el objeto de estudio en las experien-
cias escolares le damos importancia a los espacios 
donde se construyen, lo que nos permite comprender 
más profundamente los procesos sociales y políticos, 
desde los propios actores. Dentro de los institutos 
se dan respuestas claramente identificadas con la 
cultura escolar pero también muchos otros esquemas 
de valores o sistemas de estatus (de medición y 
logro) vinculados a las culturas juveniles o culturas 
populares. Por ejemplo, dentro de estas últimas: 
sistema de estatus basados en el deporte; el atractivo 
sexual; oposición a la autoridad; nuevos patrones 
de consumo cultural basado en las redes sociales…
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Existen distintos estudios sobre las experien-
cias escolares y la desigualdad social: en el ámbito 
español centrados en los estudiantes universitarios 
(Langa Rosado, 2006) o en el alumnado de clase 
trabajadora (Pérez Sánchez, 2002); en el caso de 
Cataluña en relación al alumnado de enseñanza 
media (Bonal, 2005). Distintos investigadores 
argentinos han centrado también sus estudios en 
las experiencias del alumnado de secundaria de 
distintas clases sociales (Duschatzky, 1999; Kessler, 
2002; Núñez y Litichever, 2015; Sambucceti, 2014); 
en Francia los trabajos ya mencionados de François 
Dubet (2000; 2010) y en algún caso en coautoría 
con Danilo Martucelli (1998).

Así, sin lugar a dudas los trabajos de François 
Dubet (1998; 2000; 2010), nos ayudan a centrar 
una perspectiva de análisis que podríamos llamar en 
un primer momento sociología de la experiencia y 
en un segundo momento sociología de los actores. 
Se configura una forma de afrontar explicaciones 
desde los actores en un espacio social concreto. 
De ahí y siguiendo los planteamientos de Dubet y 
Martucelli (1998), analizados por Núñez y Litichever 
(2015, p. 23): 

La experiencia escolar es entendida como 
una construcción personal, social e insti-
tucional, ya que comprende las relaciones, 
significaciones, lógicas de acción y estrategias 
a través de las cuales estudiantes y profe-
sores se constituyen en su integración a un 
espacio escolar con diversas lógicas de acción 
institucional. 

Se establece, por tanto, un espacio de análisis 
vinculado a presenciar cómo los sujetos construyen 
de manera subjetiva una suerte de identidad ante el 
resto de los sujetos y en contraste con el contexto 
social y escolar cercano. Este planteamiento se aleja 
en parte de lo macro, en un primero momento, para 
atender los espacios micros de construcción social 
propia de significados. 

En definitiva, analizar el papel que juega el 
sistema educativo en los mecanismos de reproduc-
ción o modificación social, requiere no sólo tener 
en cuenta las desigualdades socio-económicas del 
alumnado sino también sus experiencias escolares, 
construidas por sus resultados académicos, trayec-
torias, expectativas escolares y relaciones con sus 
iguales, familias y profesorado.

Para estudiar las desigualdades socio-económi-
cas debemos tener en cuenta las transformaciones 
socio-económicas-culturales que han acaecido en 
las últimas décadas, que han profundizado las desi-
gualdades. Se han tambaleado los mecanismos y 
estrategias de reproducción social por parte de las 
familias. Actualmente, incluso, algunos sectores de 
la clase media se sienten más vulnerables y menos 

seguros de la reproducción a través de la escuela 
(Boltanski y Chiapello, 2002, pp. 25-26), aunque 
son los sectores populares que han tenido histó-
ricamente mayores dificultades de rentabilización 
de los estudios los que sufren más agudamente los 
procesos de exclusión social (tanto laboral como de 
oportunidades escolares).

Vivimos en sociedades complejas y con sistemas 
educativos por ende complejos, en donde es muy 
difícil establecer el peso exacto de los elementos que 
influyen en la legitimación o cambio social. Tradicio-
nalmente se ha considerado el resultado educativo, 
es decir la calificación que obtiene el alumnado al 
finalizar un curso o etapa educativa, como el mejor 
indicador e incluso el único, dependiendo de la pers-
pectiva analítica que utilicemos, que explica dicho 
proceso de reproducción o cambio. Sin embargo, 
nosotros consideramos que su relevancia debe ser 
estudiada en el marco de un ámbito más amplio 
como es el de la experiencia escolar, ya que forma 
parte de éste. En tanto que motor y resultado de la 
confluencia entre las motivaciones, percepciones, 
expectativas, trayectorias, resultados académicos 
del alumnado y de las relaciones con sus iguales, 
familia y profesorado, las experiencias escolares 
constituyen una vía analítica más que significativa 
para explorar el proceso educativo y sus efectos. 

Nos encontramos ante un alumnado que debe 
ser analizado como un agente activo que construye 
su experiencia escolar a través de los distintos 
ámbitos de socialización a los que está sometido 
y por su respuesta ante las diferentes situaciones 
y coacciones a las que se enfrenta, en donde es 
imposible separar su status de alumno de su status 
de joven. Dicha construcción no es fácil ni mecánica 
sino compleja y contradictoria por la intersección que 
se produce entre la cultura social, juvenil y escolar.

Sin embargo, consideramos que, a pesar de 
dicha dificultad, es imprescindible tratar de explicar 
qué procesos están teniendo lugar en el sistema 
educativo para que éste siga siendo más un agente 
de legitimación que de transformación social. Así, 
creemos que es vital estudiar la relación entre el 
origen social del alumnado y su experiencia escolar.

Todos los estudios realizados desde la mitad 
del pasado siglo corroboran que existe una vin-
culación entre el origen social del alumnado y el 
rendimiento educativo, o más concretamente entre 
el nivel educativo de los padres y el de sus hijos, 
y ello a pesar de las distintas reformas educativas 
emprendidas. Lo que nos ha llevado a considerar 
que el sistema educativo es un factor que, más que 
dador del cambio, es un legitimador social.

Por tanto, a pesar de que la escuela no sea 
el eje central a través del cual tiene lugar el cam-
bio social y por ello no haya podido cumplir las 
grandes expectativas generadas en torno a ella, o 
dicho de otra forma, aunque las distintas reformas 
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educativas emprendidas con el objetivo de lograr 
la igualdad de oportunidades sociales a través de 
la igualdad de oportunidades educativas no hayan 
tenido los resultados esperados, sin embargo es 
necesario explicar qué procesos tienen lugar en 
la institución que se ha convertido en uno de los 
pilares básicos de las sociedades democráticas. Es 
importante analizar y conocer tanto las experiencias 
escolares del alumnado como las profesionales de 
los docentes, estudiar cómo se construyen, cómo 
se influyen y condicionan mutuamente, así como 
las características organizativas de los centros que 
pueden condicionar estos procesos. 

Una experiencia escolar contextualizada

Partimos, por tanto, de una categoría analítica 
que necesita también ser contextualizada con otros 
espacios que conforman una misma realidad. Esta 
delimitación ayuda a abordar de manera coherente 
aspectos centrales que pueden condicionar las 
experiencias escolares del alumnado, de ahí que los 
siguientes apartados pueden configurar los distintos 
ámbitos de análisis e influencia. 

La importancia del escenario escolar

Empecemos señalando que el papel sociali-
zador del centro educativo no se lleva a cabo de 
forma lineal y coherente, dado los múltiples factores 
implicados: ubicación, titularidad pública o privada, 
tamaño, infraestructura, prestigio/estigmatización, 
política y proyecto educativo, ratios profesorado-
-alumnado, configuraciones organizativas, etc. Por 
ello es necesario contrastar la experiencia escolar 
con, por ejemplo, la relativa influencia que tiene la 
titularidad del centro y la naturaleza competitiva o 
cooperativa de los métodos didácticos en los resul-
tados escolares si contemplamos la variable origen 
social (Barbería, 2009; Tarabini, Curran, Montes y 
Parcerisa, 2015).

El profesorado merece una consideración 
especial, porque como bien sabemos es un agente 
fundamental en el proceso de socialización del alum-
nado. Así, hemos de tener en cuenta: su origen y 
clase social; formación; antigüedad en el puesto; 
edad; género; años de permanencia en el centro; 
cercanía física y afectiva al centro; estabilidad 
laboral; puesto escolar (dirección, orientador/a, 
coordinador/a, tutor/a, …); nivel educativo en el que 
imparte docencia y área de conocimiento; formación 
permanente; concepción del papel y las funciones 
de la institución educativa, las familias, grupo de 
iguales y medios de comunicación; percepción y 
justificaciones sobre las atribuciones de responsa-
bilidades en la educación y las explicaciones sobre 
el rendimiento del alumnado: capacidad/esfuerzo, 
motivación, origen social, inmigrantes, familia, bar-

rio/pueblo que van a incidir en cláusulas de salva-
guarda, efecto Pigmalión, etnocentrismo (carencias 
culturales); opiniones sobre el poder/autoridad así 
como del compromiso docente; identificación con los 
principales problemas del centro. Además, no puede 
pasar desapercibido algunos aspectos vinculados 
a las percepciones que el profesorado tiene sobre 
la realidad escolar y como ello puede afectar a la 
experiencia escolar. En estudios anteriores (Cabrera, 
Cabrera, Pérez y Zamora, 2011) ya hemos constatado 
como este agente considera que los resultados aca-
démicos dependen mayoritariamente del alumnado 
(esfuerzo, motivación, implicación escolar…) y su 
familia (dedicación a sus hijos, implicación escolar…). 
Hasta el punto que los docentes consideran desde 
su experiencia profesional que si no cuentan con el 
apoyo de éstas y la motivación/el trabajo del alum-
nado ellos no pueden hacer nada. Asimismo, no se 
creen responsables ni de la escasa y en ocasiones 
nula implicación de éstas ni de la baja motivación/
expectativas del alumnado. Al mismo tiempo, se 
hallan totalmente desarmados ante el poder de los 
medios de comunicación, cuya influencia conside-
ran totalmente negativa para poder desempeñar 
su labor, por los valores y modelos sociales que 
inculcan, al encontrarlos contrapuestos a los que 
la institución educativa transmite. También creen 
que en general es negativa la influencia del grupo 
de iguales pues los apartan “del correcto camino”. 
Por tanto, se perciben “solos ante el peligro”. Como 
nos señala Martín Criado (2004) y Resende (2010), 
todo lo que está fuera de la escuela es malo, y 
ellos tienen las manos atadas, pues si no cuentan 
con las condiciones óptimas para desempeñar 
su labor (políticas educativas realistas, centros 
escolares bien dotados, ratios adecuadas, fami-
lias y alumnado comprometido, “buenos” medios 
de comunicación) su labor es imposible. Sólo se 
salvan aquellos alumnos trabajadores, motivados 
y concienciados con las posibilidades que ofrece 
el sistema educativo. 

Para delimitar la experiencia escolar del alum-
nado, diferenciamos una serie de facetas y dimensio-
nes capaces de afrontar sus múltiples determinantes 
e influencias, contrastando las representaciones y 
justificaciones del alumnado en función del origen 
social, tipo de familia, género, lugar de procedencia, 
tipo de centro, y rendimiento educativo:

a) Los resultados educativos, es decir el fracaso, 
el éxito, el abandono.

b) Los procesos de exclusión, rechazo, resis-
tencia, resignación, identificación expresiva 
e instrumental en relación con las percep-
ciones.

c) Las trayectorias escolares y su opinión sobre 
sus capacidades y talentos.

d) Sus percepciones y justificaciones en relación 
a las opciones escolares.
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e) Sus motivaciones y expectativas a corto y 
medio alcance.

f) Su comportamiento y sus relaciones sociales 
en el aula y en el centro.

g) Su consideración sobre el currículum, los 
conocimientos y las tareas escolares (utili-
dad, interés).

h) Su valoración de los modelos docentes y 
los tipos ideales de alumnado.

i) El pensamiento acerca de la igualdad de 
oportunidades y la movilidad social a través 
de los estudios.

j) Sus valoraciones sobre las familias: clima 
afectivo, apoyo escolar y estilos educadores.

k) Las percepciones sobre “los iguales”: pro-
cesos de identificación por género, tipo de 
amistades, conformación de grupos.

l) Sus opiniones sobre su lugar de residencia: 
barrios como lugares de estigmatización, 
zonas residenciales…

Los otros actores: De la escuela a la familia,
los iguales y los medios de comunicación

En todo caso, nos interesa estudiar las experien-
cias escolares, no sólo para explicar los resultados 
académicos y posibles vías de intervención, sino 
también para establecer el papel que juegan en la 
conformación de las identidades juveniles.

El joven está siendo sometido a socializaciones 
múltiples y dispares que influyen en su experiencia 
escolar, como puede ser la familia, la escuela, los 
medios de comunicación el grupo de iguales y el 
barrio, que van conformando su personalidad e 
identidad juvenil y escolar.

La socialización familiar va a ser muy impor-
tante en la conformación de la identidad, tanto por 
su efectividad al ser la primera y estar vinculada al 
elemento afectivo como por su durabilidad a lo largo 
del tiempo. Esta socialización no va a ser homogénea, 
sino todo lo contrario, pues dependerá de distintos 
elementos que incluso varían su influencia a través 
del tiempo y según las diferentes situaciones a las 
que se encuentren sometidos. Así, puede variar 
según el sexo del agente socializado y socializador, 
la clase social, el tipo de familia (monoparental, 
nuclear, extensa, ensamblada o padres separados) 
y las personas que convivan en la casa (hermanos, 
abuelos, otros familiares), pues cada uno ellos 
actuará según sus diferentes experiencias sociales 
que estarán relacionadas con su género, la posición 
que ocupen en la casa y los modelos de atribución 
de roles; la situación laboral en la que se encuentren 
(estar desempleados o trabajando, estabilidad o 
inestabilidad laboral, precariedad…) y ocupación; así 
como según el nivel educativo de los progenitores, 
las relaciones sociales de los diferentes miembros 
de la familia, el tipo de ocio que realicen, etc. 

De esta manera, a lo largo del proceso de 
investigación indagaremos sobre las siguientes 
dimensiones analíticas:

a) Las percepciones de las familias sobre sus 
prácticas educativas-socializadoras en rela-
ción a la trayectoria escolar de sus hijos/as: 
organización de tareas, clases particulares, 
asistencia al centro, etc.

b) Las expectativas y visiones de los proge-
nitores sobre la institución escolar y sus 
exigencias: vislumbrar procesos de frus-
tración, aceptación e indiferencia.

c) Las percepciones de las familias sobre la 
igualdad de oportunidades y la movilidad 
social a través de los estudios. 

d) Las diferencias en información y cono-
cimiento sobre “las reglas del mercado 
escolar” en función de las distintas confi-
guraciones familiares y su clase social. 

e) La probable relación entre el nivel de 
estudios de las familias, el relato sobre la 
institución educativa y las formas de con-
figurar los procesos de socialización en los 
hogares. 

f) Las visiones y expectativas de los padres y 
madres sobre el rendimiento, capacidades, 
motivación y comportamiento.

g) Los tipos de identificación con la escuela, 
los instrumentos y estrategias de reproduc-
ción y/o cambio. Posible relación de estas 
variables con las diferencias socioculturales 
de las familias.

La influencia de su grupo de iguales en el barrio, 
en el centro escolar y en las distintas agrupaciones/
asociaciones en las que participe (musicales, clubs de 
recreo, deportivas…). La influencia socializadora del 
entorno, aunque estrechamente, vinculada a la clase 
social del joven, puede variar dependiendo del tipo 
de barrio o zona en la que resida, de modo que sus 
características pueden producir una fuerte impronta 
social sobre la configuración de las identidades. 

Los medios de comunicación juegan un papel 
importantísimo de cara a la conformación de su 
identidad: televisión, cine, música, internet donde 
el joven selecciona qué ver, escuchar, en dónde 
participar, cuándo y con quién.

Conclusiones

Nuestra perspectiva analítica no lleva a consi-
derar que todo es relativo y que por tanto no puede 
haber ninguna política educativa que trabaje en pos 
de la igualdad de oportunidades educativas. Analizar 
en profundidad lo que está ocurriendo en el sistema 
educativo, buscar las regularidades, intersecciones 
y configuraciones que adoptan las experiencias 
escolares, profesionales y familiares atendiendo 
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particularmente a la desigualdad económico-social, 
puede abrir vías para diseñar propuestas realistas. Al 
tiempo, y desde una óptica emancipadora, partimos 
de una visión holística de la realidad, en donde lo 
global no debe evitar estudiar, en relación con lo 
anterior, las realidades individuales y donde el estudio 
de esas realidades individuales no obvie la necesaria 
conexión y condicionamiento que esas realidades 
tienen de las estructuras sociales, económicas y 
políticas lo que hace imprescindible implementar 
políticas socio-económicas-culturales que contribuyan 
a la disminución de las desigualdades. Efectivamente 
sería ingenuo pensar que los problemas de las desi-
gualdades sociales se solucionan exclusivamente a 
través de las políticas educativas. En cualquier caso, 
es necesaria una redefinición, desde una perspec-
tiva comprometida con la justicia social, de nuevas 
lógicas y racionalidades para el sistema educativo, 
toda vez que se ha demostrado que la lógica de 
adaptación a las necesidades económicas es una 
cobertura ideológica que fortalece claramente la 
desigualad social.

Notas

1 Este análisis surge al amparo del marco teórico que 
estamos llevando a cabo en relación a una investiga-
ción denominada “Experiencias escolares y desigualdad 
social” dirigido por la profesora C. N. Pérez-Sánchez en 
la Universidad de La Laguna. Este estudio sociológico se 
centra, particularmente, en las experiencias escolares 
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en 
el municipio de San Cristóbal de La Laguna en la isla de 
Tenerife (Islas Canarias).

2 Lo destacan 8 de cada 10 profesores encuestados. 
Cuestionarios propios pasados a unos 2.500 profesores 
y profesoras (10% del total).

3 La traducción española de esta obra se edita en 2010, 
aunque el original en francés previo a su obra en coautoría 
con Martucelli, es de 1994. 
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A ESCOLA COMO DEMANDA SOCIAL COMPLEXA: ENVOLVIMENTOS 
ESCOLARES E MOTIVOS DAS OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
SECUNDÁRIAS DO RIO DE JANEIRO EM 2016

SCHOOL AS A COMPLEX SOCIAL DEMAND: SCHOOL INVOLVEMENTS AND MOTIVES
OF PUBLIC SECONDARY SCHOOLS OCCUPATIONS IN RIO DE JANEIRO IN 2016

Resumo

O artigo analisa os envolvimentos escolares e os sentidos de injustiça à volta da escola a partir 
de uma pesquisa de terreno nas ocupações das escolas públicas secundárias do Rio de Janeiro 
no primeiro semestre de 2016. Para tanto, procura-se explicitar o vocabulário de motivos das 
ocupações das escolas e discutir a complexidade da demanda pelo bem educacional à luz dos 
múltiplos envolvimentos na escola e seus significados plurais.

Palavras-chave: ocupações, sentidos de injustiça, escola e envolvimentos

Abstract

The article analyzes the school involvements and the meanings of injustice around the school from 
a fieldwork in the occupations of secondary public schools in Rio de Janeiro in the first semester 
of 2016. In order to do so, the aim is to make explicit the vocabulary of motives of public schools 
occupations and to discuss the complexity of the demand for the educational good in the light of 
the multiple involvements in the school and its plural meanings.

Keywords: occupations, senses of injustice, school and involvements

As ocupações das escolas públicas 
secundárias do Rio de Janeiro em 2016

O estado do Rio de Janeiro possui aproxima-
damente 1300 escolas públicas secundárias, das 
quais cerca de 80 foram ocupadas, no quadro de 
uma greve do magistério estadual que durou cinco 
meses: de março a julho de 2016. As razões da greve 
podem ser assim resumidas: o atraso sucessivo 
nos salários dos servidores do Estado, demissões 
dos funcionários terceirizados e, de um modo mais 
geral, a degradação das condições de trabalho no 
magistério estadual, no que tange à valorização 
das carreiras e no que se refere às condições de 
funcionamento mínimo das escolas.

Ubirajara Santiago de Carvalho Pinto 
  Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP), Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), 
Brasil

As ocupações das escolas estaduais do Rio de 
Janeiro sucederam entre março e junho de 20161. 
As manifestações em Macaé, principal foco desta 
investigação, tiveram início com a ocupação da 
escola Matias Neto no dia 5 de abril2. Nas semanas 
sequentes, são ocupadas as escolas Luiz Reid e, 
depois, a Vanilde Natalino Mattos. Neste artigo, 
faço análises exploratórias de registros realizados 
nestas três escolas e numa quarta, a escola Jamil El 
Jaick, situada em Nova Friburgo, cidade próxima a 
Macaé. Os dados integram um conjunto mais amplo 
de registros obtidos em trabalho de terreno entre 
abril e meados de outubro de 2016.

O início das ocupações, com os estudantes 
passando ao controle e monitoramento dos espaços 
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da escola, faz-se anteceder por Assembleias. Os pre-
sentes manifestam suas razões e votam a proposta 
de ocupação. Com raras exceções, os primeiros dias 
de ocupação não encontram resistência das direções 
das escolas, com alguma participação de servidores, 
professores e alunos contrários. 

Embora as ocupações tenham sucedido durante 
a greve do magistério, a baixa presença de pro-
fessores nas ocupações e as dinâmicas de apoio 
recíproco entre estudantes e professores permitem 
dizer que a greve e as ocupações reúnem públicos 
distintos. Por outro lado, houve atos públicos com 
confluência de estudantes e professores e é possível 
identificar denúncias – por exemplo, das condições 
laborais dos professores e dos problemas de gestão 
das escolas – convergentes entre as ocupações, o 
sindicato e os professores em greve. 

A frequentação às escolas ocupadas permitiu-
-me perceber que os professores não se reconhe-
ciam nas ocupações: sua participação isonômica 
e presencial era a exceção. Com efeito, houve 
participações diferenciais dos professores: os mais 
frequentes ligavam-se, em geral, à militância sin-
dical ou a organizações partidárias de esquerda. 
Predominou, entre eles, a participação episódica, 
pela via de oficinas e aulas, ou mediante doações. 
As ocupações eram também apoiadas pelo sindicato 
dos professores e, por vezes, tinham a participação 
de militantes políticos de esquerda e/ou de entida-
des estudantis. A participação das famílias é pouco 
observada. Poucos pais apresentavam-se nestes 
espaços e muitos, à distância, eram contrários às 
mobilizações. 

As ocupações são constituídas por públicos de 
composição variada, não propriamente no que se 
refere ao pertencimento de classe. Nas escolas aqui 
focadas predominam jovens dos meios populares, 
residentes, em geral, em bairros da periferia da 
cidade, com presença menos significativa de frações 
das classes médias baixas. Os públicos presen-
cialmente implicados nas próprias ocupações são 
composições peculiares a cada escola. 

Na escola Matias Neto havia uma composição 
de alunos da escola, amigos de alunos, militantes 
do PSTU e do sindicato e uma professora da escola 
também do PSTU3. Na escola Luiz Reid, predomina-
vam alunos da escola, ex-alunos e amigos, com a 
presença pontual de poucos professores da escola 
em atividades culturais ou instrutivas na ocupação. 
Nessas escolas, durante a coabitação, dormiam entre 
7 e 15 pessoas, chegando, em momentos tônicos, 
a pouco mais de 25 pessoas. Já na escola Vanilde 
havia alunos e seus amigos, com o suporte de uns 
poucos professores que não dormiam na escola: 
de menor porte, lá dormiam entre 5 e 10 pessoas. 
Por sua vez, na escola Jamil El Jaick, revezavam-se 
cerca de 10 alunos, com a participação próxima de 
alguns professores da escola, havendo sempre um 

professor a dormir. Em geral, predominam jovens 
entre 15 e 20 anos, de ambos os sexos, com pre-
sença notável, nas três escolas de Macaé, de jovens 
assumidamente LGBT na vocalização das críticas à 
situação das escolas e na organização das ativida-
des. Em eventos voltados ao público alargado, tais 
como saraus, aulões, oficinas e festas, o número 
de pessoas aumentava. 

O objetivo central do artigo é mostrar que a 
escola é uma demanda (de participação) social com-
plexa. Para tanto, passa-se por dois eixos analíticos: 
a reconstituição mínima do vocabulário de motivos 
das ocupações (Trom, 2001) e a explicitação dos 
envolvimentos plurais (Thévenot, 2006) geridos na 
arena pública/proximal escolar e seus significados 
para o reconhecimento dos seres que coabitam a 
escola (Resende e Gouveia, 2013). 

Primeiro, exponho o quadro teórico e os prin-
cipais conceitos usados na análise e na organização 
dos dados da pesquisa. Em seguida, apresento os 
métodos de obtenção dos dados à luz das questões 
epistêmicas e das condições de realização da pesquisa 
de terreno. Ato contínuo, analiso alguns relatos de 
pessoas envolvidas nas ocupações, sobretudo jovens/ 
/estudantes, no sentido de explicitar o vocabulário 
de motivos das ocupações e os significados que os 
atores evocam para qualificar as (in)justiças, o (não) 
reconhecimento, os envolvimentos e as diferentes 
competências relacionais constitutivas da instável 
“comunidade escolar”. Na conclusão, retomo as 
consequências das análises para o entendimento da 
escola enquanto ambiente de participação complexo, 
reforçando a pertinência reflexiva das contribuições 
diferenciais, das tensões e das avaliações plurais 
para o estudo das dinâmicas de socialização escolar 
contemporâneas.

                                  
Como se mobilizam os ocupantes
das escolas?

Em De la justification, Boltanski e Thévenot 
(1991) propõem um quadro teórico para o estudo 
das operações críticas realizadas pelos atores nas 
situações cotidianas de conflito, denúncia e contro-
vérsia. Na base do modelo coloca-se um princípio 
de “humanidade comum”, que estabelece limites 
morais aos formatos da crítica, excluindo a violência 
e remetendo a “ordens de justificação” legítimas. 
A “ordem social” e os próprios acordos produzidos 
pelos atores nas situações de controvérsia não 
podem resultar da mera aparência de legitimidade: 
os próprios atores sabem discernir argumentos 
legítimos daqueles que não o são (Boltanski e Thé-
venot, 1991). Alegações incompatíveis com usos 
públicos são facilmente desacreditadas na arena 
pública (Cefaï, 2002). 

A construção possível de um compromisso de 
critérios de justiça não depende da existência de 
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uma “estrutura social” que previamente determina, 
pela internalização de expectativas normativas, 
quais os modelos de justificação mobilizados nas 
situações de conflito. As situações circunstanciadas 
e os atores, dotados de capacidades e competên-
cias cognitivas, possuem autonomia em relação 
aos princípios culturais e sociais que permeiam a 
sociedade mais ampla. O curso das situações não 
permite postular de antemão como se conformam 
os acordos ou desacordos e nem aquilo “de que as 
pessoas são capazes” (Boltanski, 1992).

A arena pública escolar já dispõe de apoios 
convencionais e gramáticas de vida pública (Cefaï, 
2002; Dodier, 1993). Nela, os atores exercitam 
suas competências críticas, qualificam as situações, 
os seres e os objetos implicados. Neste sentido, a 
análise volta-se às competências gramaticais de 
que dão prova os atores em suas operações críticas, 
tomando a mobilização social como uma prova de 
publicização (Boltanski e Thévenot, 1991). 

Esse modelo de competência moral e cogni-
tiva apoia-se “igualmente sobre uma análise do 
agenciamento das situações nas quais as pessoas 
são levadas a realizar operações de crítica ou de 
justificação, sobre os dispositivos situacionais e 
sobre os objetos que compõem esses dispositivos” 
(Boltanski, 1992, p. 70). Ele integra seis “ordens 
de grandeza” e visa clarificar os princípios de jus-
tiça em que as pessoas se apoiam nas atividades 
críticas e as operações pelas quais elas assentam 
os méritos de suas asserções relacionando-as por 
meio de provas (Boltanski, 1992). 

Como se verá, nos quadros de justiça mobiliza-
dos pelos atores para justificarem ou confrontarem as 
próprias ocupações aparecem quatro das seis cités4. 
Cada cité corresponde a um “valor geral e impes-
soal” com base no qual, em situações de disputa, os 
atores fundamentam suas pretensões de justiça em 
vista de um possível acordo. As cités são entendidas 
como “ordens de justificação” e “expressões do bem 
comum” a que os indivíduos se referem quando 
envolvidos em regime de justificação e encontram-se 
expressas em repertórios de vocabulários, objetos 
e etc. (Boltanski e Thévenot, 1991).

Durante as ocupações, a escola (e seu conjunto 
de relações e formas) é submetida a uma prova: ela 
é amplamente qualificada relativamente aos pro-
blemas mais gerais de justiça e aos envolvimentos 
que a constituem. Esses últimos são aqui analisados 
a partir da sociologia dos envolvimentos de Théve-
not (2006) e de outras pesquisas que mostram a 
importância da amizade e das relações proximais 
na escola e para as identidades juvenis (Breviglieri, 
2014; Resende e Gouveia, 2013; Thévenot, 2006).

As ocupações favorecem a obtenção de registros 
que permitem analisar os conflitos, os dilemas e os 
diferentes envolvimentos do cotidiano escolar. Seus 
públicos evocam uma série de outros acontecimentos 

pertinentes às artes de fazer o comum na escola 
(Resende e Gouveia, 2013). O conceito de múltiplos 
envolvimentos (Thévenot, 2006) alarga a análise das 
situações que não se prendem unicamente às exi-
gências de justificação. Outros formatos de avaliação 
e envolvimento no/com o ambiente circundante têm 
consequências para a convivência, o tratamento e 
o reconhecimento dos atores nas situações por eles 
vivenciadas (Honneth, 2003; Resende e Gouveia, 
2013; Thévenot, 2007). 

Além do regime de justificação há outros 
envolvimentos: em plano, em familiaridade, em 
amizade. As dinâmicas efetivo-objetivas das situa-
ções trazem combinações e passagens entre os 
envolvimentos, que não são descritos como tipos 
ideais. Uma forma de caracterizar, sumariamente, 
a sociologia dos envolvimentos é dizer que a ação 
depende do ambiente e da situação para que seja 
bem-sucedida (Thévenot, 2006). A ação em plano 
requer apoios convencionais a sua execução, de 
modo que, por exemplo, a confecção de um diploma 
ou de um histórico escolar pode ser frustrada por 
eventos que interfiram na realização do plano. 
Dessa ação habitual ou normal pode-se passar a 
uma disputa por termos de justiça: basta pensar 
nas consequências para a progressão escolar ou 
para uma oportunidade de trabalho.  

O envolvimento familiar, por seu turno, rege-se 
por significados ininteligíveis a observadores não 
familiarizados, e passa pela personalização do uso 
dos objetos e pela proximidade dos seres em jogo 
(Thévenot, 2006). Estende-se à familiarização com 
o espaço e às pessoas que convivem num ambiente: 
uma de suas formas possíveis na escola é a ami-
zade, a qual conjuga a reciprocidade em justiça, o 
afeto e a proximidade (Boltanski, 1992; Resende 
e Gouveia, 2013).    

Nessa perspectiva, faz-se uma análise explo-
ratória de registros recolhidos nas quatro escolas 
mencionadas. A escolha do material ressalta de sua 
pertinência às duas categorias analíticas centrais 
a esta investigação – os quadros de justiça e os 
múltiplos envolvimentos na ocupação e na escola 
– e ao seu potencial reflexivo acerca dos critérios 
de justiça pertinentes a uma reflexão bem fundada 
da justiça escolar nas sociedades contemporâneas, 
particularmente no Rio de Janeiro. 

A escolha das ocupações observou uma série 
de constrangimentos: epistêmicos, de acesso aos 
ambientes da ação e dos limites implicados na 
observação continuada. No plano epistêmico, era 
imperioso seguir os públicos em seus envolvimen-
tos, a fim de reconstituir o espaço crítico em seus 
termos e as formas como os atores categorizam e 
qualificam a sua experiência.

Essa razão epistêmica fez-me ir à escola Matias 
Neto, a primeira ocupada em Macaé, pois dispunha 
do contato de um amigo militante do PSTU. Porém, 
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minha presença na ocupação gerou alguma descon-
fiança e incômodo, em parte pelas perguntas que 
fiz, em parte por haver, entre os militantes do PSTU, 
uma familiaridade e uma disputa pelo espaço de 
suas ideias. O acesso limitado às atividades “inter-
nas” desta ocupação e a relação que se configurou 
me fizeram decidir pela mudança de escola, para 
também ampliar o conjunto dos registros.  

Passo à escola Luiz Reid, ocupada na sequência. 
Participar desde o início facilitou a aproximação com 
os jovens e o acesso aos eventos, sendo conside-
rado, ao final, parte da “família Luiz Reid”. Dessa 
escola, acessei as atividades das demais escolas de 
Macaé, havendo trânsito de pessoas e informações 
entre elas.   

A realização de registros no decorrer da “ação 
coletiva” precisa curvar-se às exigências das ativi-
dades em jogo. Assim, muitos relatos das escolas 
Vanilde e Jamil foram obtidos através de grupos 
focais, ao passo que na Matias Neto fiz registros 
escritos e algumas gravações, enquanto na Luiz 
Reid gravei voz durante quase toda estadia. Toda 
atividade de terreno foi precedida dos esclareci-
mentos sobre sua finalidade e uso estritamente 
científico das informações, obtendo-se autorização 
junto aos públicos para a realização dos registros 
e resguardando-se, mediante pseudônimo, o ano-
nimato e o sigilo das identidades.          

Não obstante tenha feito um conjunto de regis-
tros em diversas ocupações e fóruns estudantis/ 
/juvenis, circunscrevi a análise ao material das qua-
tro escolas com base em três razões: a primazia do 
monitoramento situado em vista do caráter temporal 
da “ação coletiva” (Cefaï, 2007), a ancoragem destas 
arenas em relações de proximidade e a urgência 
de conseguir inserção em campo, dada a incerteza 
sobre a duração das ocupações.

A frequência às escolas foi desigual, em razão da 
simultaneidade dos protestos. O recorte do material 
aqui analisado baseia-se na recorrência dos quadros 
de justiça e da dinâmica plural dos envolvimentos 
nas ocupações e nas situações escolares reportadas, 
compatibilizando-se com os eixos analíticos do artigo.

A escola como bem comum plural:
O vocabulário de motivos das ocupações

Doravante analisa-se alguns relatos de jovens, 
estudantes e professores que estiveram nas ocupa-
ções. Inicia-se pelos sentidos de (in)justiça reve-
lados no exercício das competências críticas e dos 
envolvimentos dos públicos. Explicita-se, a partir 
do quadro teórico, a coerência interna das justifica-
ções dos atores nas situações de altercação ou de 
qualificação dos envolvimentos. Alguns relatos de 
alunos das escolas Matias Neto e Luiz Reid permitem 
sintetizar as composições críticas recorrentes e o 
vocabulário de motivos das ocupações.

Porque a gente entende que a galera precisa 
realmente passar, só que pra vir pra escola 
e ter duas aulas de português igual estava 
tendo antes, não realmente não tinha como, 
porque na hora do ENEM a gente não vai ter só 
matéria de português. [...] teve uma reunião 
no comando de ocupações no Rio de Janeiro, e 
nessa reunião a gente conheceu outras escolas 
que também estão ocupando, e ouvimos as 
estórias que elas tinham pra contar! Cara, são 
cada coisa, são... coisas tão horríveis que estão 
acontecendo no ensino, e a gente pensa, poxa, 
só no Matias Neto, mas só que não é só aqui, 
é o Estado inteiro que tá passando por preca-
rização, e é uma precarização imensa! São... 
falta de professores, falta de alimentação, 
falta de higiene, falta porteiro, falta de muita 
coisa... A gente entende que a gente precisa 
ter aula, todo mundo aqui quer ter aula, eu, 
por exemplo, eu não quero que... eu tenha 
cinco anos de ensino médio. Porém, os alunos 
não podem também ter todos os três anos 
completos, sendo três anos de aula precária, 
sem condições nenhumas, com aquele ensino 
baixo, e competir depois no ENEM com alunos 
de uma escola privada, que vai ter bem mais 
aulas que a gente, aulas bem melhores que a 
gente, eh, acho injusto falar que a gente tem 
que competir com este tipo de pessoa. E eu 
queria que vocês entendessem, o pessoal que 
é contra, e que viessem nas diversas reuniões 
que a gente faz, porque a gente tem palestra, 
não é só palestra sobre ensino, mas é também 
sobre cidadania [...]. (Ana, aluna da escola 
Matias Neto, 17 anos, 8 de abril, 2016)  

Ana responde a um posicionamento contrário à 
ocupação, em que se solicita a realização de um curso 
preparatório às provas do ENEM, que classificam 
para o ingresso nas universidades5. Na fala de Ana 
há pelo menos três princípios gerais de justiça que 
qualificam a escola como bem comum: sua eficácia 
industrial, seu valor cívico, na medida em que se 
trata de defender a escola em solidariedade à greve 
dos professores, e um certo desarranjo doméstico 
captável em “não é só aqui” e naquilo que “falta”, 
entre insumos e pessoas que desempenham dife-
rentes papéis na ordenação da escola. Um quarto 
princípio, o modelo inspirado do saber e da criativi-
dade, enuncia-se apenas vagamente. Não detalho 
aqui os critérios avocados contra as ocupações, pois 
operam nos mesmos quadros de sua justificação, 
mas reclamam seu uso habitual e a continuidade 
do calendário, enfatizando as dimensões cívica e 
industrial. Na mesma Assembleia, diz Fênix:

[...] a gente está lutando por um direito 
que é nosso, quando chegar no final do ano 
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o Estado vai querer passar todo mundo, eu 
sou do 1.º ano, eu não vou querer passar sem 
saber, como você que está no 3.º ano não 
vai querer passar sem saber. E como a gente 
tava falando mais cedo, a gente não tem que 
pensar só na gente, mas tem a minha memó-
ria também, como a minha vó estudou nesta 
escola eu também estudei, e os filhos de vocês 
vão querer estudar, você vai querer que seu 
filho e a sua filha tenham esse direito? Você 
também vai perder... [...] Estamos lutando por 
uma coisa que realmente é nossa, entendeu, 
é um direito nosso lutar pelo nosso direito. 
Você paga imposto, eu pago imposto, pra ter 
um ensino de qualidade, entendeu, não pra 
você vir pra escola e ter duas aulas. [...] É a 
nossa decisão, claro que nós também vamos 
respeitar a de vocês. Cada um tem que opinar, 
entendeu, cada um tem as suas escolhas. 
(Fênix, aluno da escola Luiz Reid, 17 anos, 8 
de abril, 2016)

A argumentação de Fênix traz uma composição 
de critérios de justiça: 1) o modelo de justificação 
inspirado, expresso na ideia do saber por ele mesmo; 
2) o sentido industrial, que fornece o idioma da crítica 
à qualidade do ensino; 3) o modelo de justificação 
doméstico, que remete à família e às relações “nesta 
escola”; e, por fim, 4) o sentido cívico de “lutar pelo 
nosso direito” (Boltanski e Thévenot, 1991). A crítica 
cívica comporta também a denúncia do “autorita-
rismo” das direções. Uma das pautas das ocupações 
e do sindicato dos professores é a eleição para a 
direção. Os alunos criticam a inépcia relacional dos 
diretores e de alguns professores, que não sabem 
lidar com a “grandeza inspirada” dos estudantes, 
com seus projetos criativos e sua projeção cívica na 
ordem doméstica escolar (Thévenot, 1986). Nota-
-se a tensão entre a simetria cívica e a “grandeza 
doméstica” dos mais experimentados na precedência 
dada aos professores e à escola como instituição 
hierarquicamente regida pelos mais experimentados. 

Em suma, eis o vocabulário de motivos das 
ocupações das escolas: 1) cívico, no sentido da 
igualdade, da solidariedade, do déficit de preparação 
escolar em garantir a continuidade dos estudos, dos 
projetos de autonomia e da igualdade de oportuni-
dades; 2) doméstico, na medida em que a escola é 
também o universo de relações pessoais e de hie-
rarquia, além das implicações dos diferentes graus 
de “experiência” temporal e classificatória escolar; 
3) industrial, já que a qualificação deve ter eficácia, 
havendo uma pletora de objetos desajustados aos 
quais se apegam os atores para fazer essa crítica; 
4) inspirada, com o reconhecimento da escola como 
lugar do saber e da criação artística para além de 
qualquer sentido instrumental (Boltanski e Thévenot, 
1991); e 5) a ideia de livre associação/expressão 

que, a despeito de seu sentido de justiça, apoia-se 
nos critérios anteriormente citados.

Neste quadro, no dia 22/04/2016, Gaia sintetiza 
os motivos das ocupações, ao mesmo tempo que 
qualifica a escola como um espaço fundamental ao 
alargamento da experiência juvenil em direção à 
autonomia e à grandeza pública (Breviglieri, 2007).

 
É uma preparação para fora, porque a 

escola... eu vejo o papel da escola como uma 
segunda, como uma segunda...  Eu vejo a 
escola como um plano B de casa. Na casa nós 
temos a educação, na escola a instrução. Então 
é educação e instrução, elas se parecem, mas 
tem uma diferença e, aqui no colégio, a gente 
aprende, a gente sai de casa e começa a viver 
com outras pessoas desde pequeno. Então a 
gente começa a ter aquele aprendizado social.

E isso é uma coisa que ao longo dos anos a 
gente vai vendo que a escola perdeu esse papel 
de ensinar a gente a viver aqui fora. Eu vejo 
essa ocupação e todas essas manifestações 
como um regresso disso.

 (...) Se estudava dentro de casa. Isso há 
muito tempo atrás. As coisas foram mudando 
e só quem tinha dinheiro ia para a escola. E 
homens, que todo mundo sabe.  Mas a gente 
tem que voltar no tempo para lembrar e 
para entender o que está acontecendo hoje. 
Quando começamos a chegar na escola... que 
educação vem de casa. Aqui, você chegava 
tinha palmatória, educação tradicional e não 
sei o quê. Era mais rígido, então você não 
precisava criar laços com o seu aluno porque 
você estava ali para ensinar. Porque a educação 
vinha de casa. O tempo passa, a sociedade 
muda, o estudo muda. [...] a escola agora, 
os professores têm o dever de educar e ensi-
nar. Educar no sentido de vida. [...] ensinar 
adolescente a viver, a criança a viver, a andar 
com as próprias pernas. Porque a família não 
tem mais tempo para isso. Os pais trabalham 
em dois empregos, a mãe trabalha e todo 
mundo fica o dia inteiro fora de casa e é isso 
aí. (Gaia, aluna da escola Luiz Reid, 20 anos, 
25 de abril, 2016)

Essa crítica dirige-se à deficiência do pro-
grama de socialização escolar, ressaltando seu 
dever de preparação dos jovens para a autonomia. 
Tal preparação implica uma difícil composição de 
envolvimentos no quadro do compromisso com 
os critérios de justiça acima enumerados. Gaia 
expõe, ademais, a “fragilidade das identidades 
juvenis”, pois revela sua condição de menoridade 
relativamente ao estado canônico da autonomia, 
identificada ao mundo adulto e à grandeza cívica 
(Breviglieri e Stavo-Debauge, 2004). Por outro lado, 



Ubirajara Santiago de Carvalho Pinto44
F

O
R

U
M Sociológico

N.º 32 (II Série, 2018)
pp. 39-47

a universalidade das experiências proximais na 
escola, vitais às sucessivas provações pelas quais 
o jovem “deve” amadurecer, remete à importância 
dos laços de proximidade entre as formas plurais do 
bem comum escolar (Resende, Caetano e Dionísio, 
2017; Resende e Gouveia, 2013).

A escola, outros bens, envolvimentos
e significados

Como ficou dito, os envolvimentos em proxi-
midade também apontam para (in)justiças rela-
cionadas à participação na ordem doméstica da 
escola. (Resende, Caetano e Dionísio, 2017). Os 
jovens relatam experiências que já fazem parte 
dos regimes de ação que constituem a escola, mas 
que são invisibilizados (Rayou, 2007; Resende 
e Gouveia, 2013). Tais experiências mostram a 
complexidade das demandas reportadas à escola 
pública e os significados que ela pode vir a assumir 
nas diferentes trajetórias escolares, que podem ser 
atravessadas por provações de ordem íntima ou 
familiar, assim como por projetos de variado teor 
(Boltanski e Chiapello, 2011) e não são, destarte, 
meros efeitos de uma estrutura de relações posta.   

As questões da família e da casa conectam-se 
– para os públicos dos estratos sociais que frequen-
tam as escolas públicas que temos por foco – com 
frequência com a ideia de um acolhimento que se 
espera da escola, reportado nos significados que das 
sociações escolares, para além da instrução pelo 
modelo da autoridade e dos resultados.

É de se ressaltar, nas lógicas de ação e nos 
significados evocados pelos alunos à volta da escola, 
o valor da convivência para o aprendizado. Na escola 
Vanilde, disseram alguns alunos:

[...] a gente deveria ter mais coisas para 
fazer na escola. Achar que a escola é a nossa 
segunda casa não é um bicho de sete cabeças. 

[...] acho que a escola precisa abraçar 
mais os alunos, não ficar esperando só que a 
gente venha, faça toda a nossa rotina e que 
a gente vá embora. 

[...] a gente chega é quadro até dar a 
hora e, depois, a gente vai para a casa. A 
única diversão é sair no horário do lanche e 
conversar um pouco com os amigos que são 
de outra sala. (Grupo focal, alunos da escola 
Vanilde, Diana, 17 anos, Ávila, 16 anos, e 
Alexia, 16 anos, 18 de maio, 2016)

Os envolvimentos nas ocupações e as narrati-
vas do cotidiano escolar apontam para experiências 
significativas na escola, a despeito de sua intensa 
qualificação crítica. Os alunos avaliam os envolvi-
mentos com a escola por meio das ideias de afeto, 
amizade, proximidade e convivência.

Assim, da minha turma tem uns 35, mais ou 
menos. Aí uns 15 já saíram. Só que deixaram 
um recado, se as aulas do Jamil voltarem, 
voltam para lá. Porque querem finalizar junto 
com os alunos, os amigos, os professores.  

Porque são 3 anos juntos. A maioria vem 
para cá tudo no 1.º ano. 

O pessoal gosta da escola, entendeu?  
É família. 
Dos funcionários, da direção. Alguns não 

concordam com a direção, outros são a favor... 
(Grupo focal, alunos da escola Jamil El Jaick, 
Jean, 16 anos, Teodoro, 17 anos, e Arquimedes, 
17 anos, 30 de maio, 2016)

Assim, os sentidos da escola mostram que ela 
comporta interações plurais significativas. É o que 
também se depreende do relato de Camille, no dia 
19/05/2016, acerca de seu envolvimento escolar.

– Por que especificamente dessa?
– [...] E eu era bem introvertida, então, isso 

não me ajudou muito. E quando eu vim pra cá, 
eu cresci bastante. Tanto por uma quantidade 
muito grande de pessoas, quanto por uma 
infinidade de pensamentos e ações diferentes 
e ideias e ideologias, e eu conheci muita gente 
diferente. Essa escola me proporcionou isso. E 
quando eu vim pra Macaé tinha, na verdade, 
não tinha nem um ano que o meu pai tinha 
falecido, tinha sete meses e eu tinha, tipo, 
dez anos. E o único lugar que eu conseguia 
me sentir, digamos, melhor, de todo o tempo 
que eu estava aqui, que eu acho que já tinha 
3 anos, foi aqui no Luiz Reid. E tipo eu conheci 
pessoas que são meus amigos até hoje. A 
minha melhor amiga eu conheci por causa 
do Luiz Reid, não porque ela estudava aqui, 
mas ela vinha aqui porque tinha outras amigas 
aqui, e se eu não estudasse aqui eu nunca 
teria conhecido ela. E eu realmente acabei 
fazendo muitas amizades e muitas pessoas 
que me ajudam até hoje, muitas pessoas que 
eu sei que tão comigo. (Camille, ex-aluna da 
escola Luiz Reid, 19 anos, 19 de maio, 2016)

Camille aponta para laços políticos e envolvi-
mentos em proximidade e qualifica as interações 
escolares mediante as palavras ajudar, amizade, 
convivência, diferença e conhecer. Na sequência, ela 
relata uma manifestação que os alunos fizeram em 
oposição à ação da diretora, que pretendia retirar 
um senhor chamado Sassá do quarto em que, na 
escola Luiz Reid, residia. 

[...] Ah, tudo bem, ela tem direito de fazer 
isso à vontade, ninguém está reclamando 
disso. Só que, por exemplo, o Sassá mora 
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aqui e, tipo, ela dava uma marmita com uma 
quantidade muito pouca de comida pra ele. Ele 
dormia num local muito sujo. E, tipo, foda-se 
sabe? [...]. Ele tá aqui, eu não sou obrigada 
a cuidar dele, mas já que eu tenho que cuidar 
dele eu vou dar tipo o mínimo pra ele. [...] E 
já que ele mora aqui, porque não cuidar dele 
direito? E fora que, por exemplo, os cachor-
ros cuidam mais da escola do que ela, e eles 
são, tipo, mais respeitados do que ela, por 
exemplo. Se alguém tenta fazer alguma coisa 
com o Sassá eles começam a latir. Tipo, vão 
pra cima, por exemplo. Ou então se alguém 
começar a brigar aqui na escola, eu mesma 
já vi, sabe, por exemplo, os cachorros irem 
pra cima quando tinha tipo uma briga aqui na 
escola. (Camille, ex-aluna da escola Luiz Reid, 
19 anos, 19 de maio, 2016)

No que tange a Sassá e à escola, tomando-os 
como metonímia do humano em geral, espera-se que 
seu tratamento seja feito de cuidados. Sassá “mora 
aqui” na Luiz Reid: ante sua condição vulnerável 
vê-se a importância de seu envolvimento familiar 
com a escola (Thévenot, 2006). Esses múltiplos 
envolvimentos, que ressaltam dos relatos, mostram, 
igualmente, tensões na conformação da “comunidade 
escolar”. Por outro lado, observa-se, no itinerário de 
Camille, a importância afetiva da escola num período 
de problemas íntimos e familiares e a interferência 
destas questões no seu envolvimento escolar.

[...] Só que depois que eu vim pra cá eu 
acabei tendo muitos problemas pessoais, 
tipo na minha família. Não por causa daqui, 
mas, por exemplo, tipo… [...] Isso influenciou 
bastante no fato de eu ter repetido. Só que eu 
fiz uma escolha. Tipo, eu não conseguia ir pra 
aula, porque eu não estava bem mentalmente 
pra ir pra aula. Então eu fiz uma escolha: eu 
não vou. Eu vou repetir por falta, eu vou repetir 
por nota e eu não vou. (Camille, ex-aluna da 
escola Luiz Reid, 19 anos, 19 de maio, 2016).

A escola e outros bens: A eficácia, o saber
e o mundo do trabalho

A interrupção das aulas, nos períodos de greve, 
gera divisões internas aos públicos escolares: entre 
docentes e, sobretudo, entre os discentes que 
dependem da continuidade do calendário letivo para 
completar sua qualificação escolar. Um dos focos da 
crítica nas ocupações diz respeito à ineficácia das 
aulas, que resulta em desvantagens competitivas 
na qualificação escolar e no comprometimento da 
dimensão do saber.  

O ano passado, por exemplo, eu fiquei sem 
aula de história praticamente o ano todo. Eu 
não sei o motivo. [...] Ou seja, eu passei sem 
saber nada. [...] Eu tenho uma professora que 
é de matemática, de física, é de tudo. E não 
só na minha sala. Ela ensina a gente para a 
gente não ficar sem saber. E ela ensina várias 
coisas ao mesmo tempo. (Ávila, aluna da escola 
Vanilde Mattos, 16 anos, 23 de maio, 2016)

Os relatos mostram que a necessidade pre-
matura do trabalho – comum entre muitos alunos 
das escolas estaduais – interfere na dinâmica dos 
envolvimentos e na eficácia escolar: 

Diana: – São 7 salas. São 6 salas. Algumas 
têm bastante gente. Ávila: – A gente até colo-
cou na nossa pauta ter no mínimo 25 alunos 
por sala de aula. Porque tem sala tão vazia à 
tarde. Diana: – O período da tarde é tranquilo. 
Ávila: – Porque existe uma grande demanda 
da pessoa estudar de manhã para poder tra-
balhar à tarde, as salas ficam superlotadas. 
(Alunas da escola Vanilde, Diana, 17 anos, e 
Ávila, 16 anos, 23 de maio, 2016)

A necessidade do trabalho contribui para com-
plexificar a demanda pela escolarização e interfere 
na qualidade dos envolvimentos escolares, nas 
significações e nas implicações que a interrupção da 
escolarização pode ter sobre os projetos de diferen-
tes alunos. É o que também diz a professora Luna:

[...] A turma de manhã e de tarde, eu 
acho super tranquila de lidar. Até porque eu 
acho que são os alunos que estão no período 
regular mesmo, geralmente não trabalham, 
então eles estão só para vivenciar a escola. 
À noite muitos trabalham. Às vezes, estão até 
no período regular, sim. Regular que eu falo é: 
não saiu do colégio, não foi reprovado.  Estão 
naquela faixa que a escola diz como normal, 
sim. Eram para estar naquele ano. E muitos 
trabalham, então, estão cansados. Outros 
já repetiram várias vezes. Muitos vêm para 
escola e veem a escola como algo que eles 
nem se identificam. Nem eles sabem porque 
estão aqui. (Luna, professora na escola Luiz 
Reid, 24 de abril, 2016)

Neste passo, a escola como demanda social 
complexa pode ser remetida a dois conjuntos 
de questões. O primeiro diz respeito à dimensão 
socioeconômica, que se traduz em diferentes con-
dições sociais de experimentação e disputa pelo 
bem público escolar. O segundo conjunto de ques-
tões, mais próximo da abordagem qualitativa desta 
pesquisa, combina-se com o primeiro, mas merece 
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tratamento específico, na medida em que se abre 
pragmaticamente às diferentes formas pelas quais 
os públicos escolares envolvem-se com a escola e 
a significam (Derouet, 2010).

Os significados da escola não se reduzem à 
dimensão da eficácia puramente industrial/merito-
crática. Este sentido vai de par com outras deman-
das de significação da socialização escolar, as quais 
se voltam à qualidade das relações que se dão na 
escola, especificando-as de várias formas: amizade, 
convivência, reconhecimento, respeito e, quanto 
mais difíceis as condições do envolvimento escolar, 
cuidados, afeto, escuta e acolhimento (Resende, 
2010; Resende e Gouveia, 2013). 

As condições de envolvimento com a escola, 
além das condições sociais, não são garantias 
acabadas de uma vez por todas (Ricœur, 2001) e 
podem ser perturbadas por dilemas nas relações 
familiares, na esfera econômica, íntima ou em 
relações sociais deceptivas em outros espaços. 
A própria escola, enquanto tessitura cotidiana de 
envolvimentos, é afetada por outros dispositivos 
de socialização e suas exigências variadas à indivi-
duação e à subjetivação que, na vida dos diferentes 
seres, assumem diferentes combinações possíveis 
com o plano da conformidade à socialização escolar 
(Caetano, 2013).

A complexidade da demanda
e dos envolvimentos escolares

O artigo procura mostrar, ao examinar as razões 
de primeiro plano e os envolvimentos escolares a 
partir das ocupações de quatro escolas do estado do 
Rio de Janeiro, a complexidade da demanda (de par-
ticipação) na escola. A composição plural de critérios 
de justiça na crítica às condições da oferta escolar já 
aponta para a complexidade deste bem público. As 
evidências de que a escola comporta outras socia-
lidades e competências relacionais fundamentais ao 
alargamento da experiência juvenil em direção à 
autonomia e à grandeza pública (Breviglieri, 2007) 
traz à reflexão elementos que reforçam o argumento 
de que se trata de uma demanda social complexa: 
não se pode arredar dela a multiplicidade de lógicas 
de ação, suas tensões e composições (Resende e 
Gouveia, 2013). Essas lógicas podem colidir ou ser 
obliteradas nos próprios envolvimentos e os formatos 
de avaliação nem sempre são comensuráveis e/ou 
atentos à diversidade de bens e enquadramentos 
das situações escolares.                                           

A socialização escolar exige a difícil composi- 
ção de regimes de envolvimento. A escola é 
uma arena pública que implica a copresença, a 
proximidade e a realização de projetos indivi- 
duais que importam ao reconhecimento dos se- 
res que a coabitam. Os envolvimentos trazi- 
dos à luz na pesquisa revelam a complexidade 

da vivência escolar nas condições de socialização 
dos jovens das escolas secundárias do Rio de 
Janeiro. As artes de fazer o comum não se dão sem 
tensão, mal-entendidos, conflitos e experiências 
passíveis de serem percebidas pelos seres como 
(in)justas ou (des)ajustadas às figurações plurais 
da justiça escolar e ao reconhecimento de uns e 
outros (Resende e Gouveia, 2013).   

Notas

1 Identifica-se três ciclos de ocupações: um em 2015 e 
dois outros ao longo de 2016.

2 Macaé tem 240 mil habitantes e fica ao norte do Rio de 
Janeiro.      

3 Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado.
4 O conceito de cité se refere a princípios morais que, 

dada sua universalidade e generalidade, podem facultar 
a ordenação política. São os quadros normativos em que 
se baseiam as críticas justificáveis (Boltanski e Thévenot, 
1991).    

5 ENEM é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ensino médio 
ou secundário designam, no Brasil, o mesmo nível. 
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EL ABSENTISMO ESCOLAR EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL. 
UNA REFLEXIÓN ANTROPOLÓGICA 

ABSENTISMO ESCOLAR EM CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL. UMA REFLEXÃO 
ANTROPOLÓGICA 

SCHOOL ABSENTEEISM IN CONTEXTS OF SOCIAL VULNERABILITY.
AN ANTHROPOLOGICAL REFLECTION 

Resumen

En una sociedad globalizada, donde el conflicto se entiende como una mera transgresión y no 
como una oportunidad para la reflexión y el cambio, las poblaciones de adolescentes en riesgo 
de exclusión social cada vez ven más limitadas sus posibilidades de acceso a la comunidad. 
Es entonces cuando el conflicto se convierte en violencia, pues las herramientas formativas 
han fallado en su primera concepción. Por esta razón, en la investigación se analizan cómo los 
mecanismos a través de los cuáles se lucha contra el absentismo escolar encierran, en ocasio-
nes, violencias sistémicas y simbólicas hacia los sujetos. Para ello tomaremos como campo de 
trabajo uno de los escasos centros existentes en el territorio andaluz considerados como parte 
de el Programa Actuación Preferente, al trabajar prácticamente en su totalidad, con población 
en riesgo, lo cual le confiere un carácter especialmente relevante de cara al conocimiento de las 
dinámicas en las que se produce el absentismo escolar.

Palabras clave: problemas sociales, integración, complejidad, capital cultural

Resumo

Numa sociedade globalizada onde o conflito é entendido como uma mera transgressão e não como 
uma oportunidade de reflexão e mudança, as populações de adolescentes em risco de exclusão 
social estão cada vez mais limitadas no acesso à comunidade. É então que o conflito se torna 
violência, porque as ferramentas de treinamento falharam em sua primeira concepção. Por esta 
razão, a pesquisa examina como os mecanismos através dos quais a luta contra o absenteísmo 
escolar às vezes envolve a violência sistêmica e simbólica em relação aos assuntos. Para este fim, 
tomaremos como campo de trabalho um dos poucos centros no território andaluz considerado 
como parte do Programa Actuación Preferente, trabalhando praticamente na sua totalidade, com 
uma população em risco, o que lhe confere um caráter particularmente relevante tendo em vista 
o conhecimento da dinâmica em que ocorre o absenteísmo escolar.

Palavras-chave: problemas sociais, integração, complexidade, capital cultural

Abstract

In a global and interdependent society, in which conflict is conceived as a mere transgression and 
not as an opportunity for self-reflection and change, youth populations at risk of social exclusion 
are increasingly aware of their limited or no access to the community. It is then that the conflict 
becomes violence due to the failure of the training tools in earlier stages of their development. For 
this reason, the present paper analyses the way in which all the mechanisms used to fight against 
school absenteeism hold out systemic and symbolic violence to individuals in many cases. To this 
end, our fielwork is focused on one of the few schools located in Andalusia that are considered to 
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be part of a Preferential Intervention Programme by working almost entirely with population at 
risk.  This fact grants it certain unique characteristics that make it ideal for exploring the dynamics 
of school absenteeism.

Keywords: social problems, integration, complexity, cultural capital

Érase una vez un fenómeno denominado 
absentismo...

El fenómeno del absentismo escolar, tanto en 
España como en el resto de la UE, es un tema que 
levanta pasiones, siendo prioritario en la agenda 
educativa (Glasman, 2003). Para Río Ruiz (2012), 
a pesar de ser un fenómeno que se encuentra en 
progresivo control y descenso, lo cierto es que es 
un tema de marcada actualidad debido a la visibi-
lización del fenómeno en la sociedad española, al 
ser objeto de gran cantidad de programas y sub-
venciones públicas.

Es en esta abrumadora e ingente cantidad de 
noticias, cuando el fenómeno se torna en un hecho 
despersonalizado, algo abstracto que queda en unas 
simples cifras, o bien se llena de estereotipos en los 
cuáles se hace ver que el actual sistema en el que 
nos encontramos es el que está generando toda 
suerte de desdichas a sus ciudadanos. Sin embargo, 
en muy pocas ocasiones se plantea la necesidad de 
abordar el problema desde una óptica en la cual el 
sujeto absentista es parte de un problema, al tiempo 
que víctima de éste. Rara vez se apunta cómo la 
violencia que ejerce la sociedad hegemónica sobre 
estas culturas minoritarias deriva a procesos de 
resistencia, desarrollando una agencia excluyente 
en la cual se refuerzan los lazos con su comunidad 
de origen, frente a las imposiciones de una cultura 
externa.

Por esta razón, intentar abordar el fenómeno 
del absentismo requiere interpretarlo desde la 
intersección de gran cantidad de variables, algunas 
inherentes al propio sujeto, otras, como veremos a 
lo largo de estas páginas, al propio modelo educativo 
en el que se desarrolla la acción. Y es que, aunque 
suene paradójico, medidas como la atención a la 
diversidad pueden encerrar el germen del abandono 
y el absentismo. La creación de centros educativos 
en zonas de actuación preferente, la imposición de 
modelos curriculares lejanos a los ejes de interés 
cultural del alumnado, o las políticas de seguimiento 
del absentismo, pueden ser caldo de cultivo para una 
potenciación de éste, especialmente en contextos 
de vulnerabilidad social.

El absentismo escolar tiene múltiples dimen-
siones e intersecciones, adoptando, igualmente, 
formas muy variadas. En este sentido, Blaya (2003) 
establece una tipología que no se aplica a la hora 

del análisis oficial de esta problemática. Así, se debe 
establecer una distinción entre un absentismo de 
retraso a determinadas horas, un absentismo de 
interior, también llamado por otros autores “virtual” 
(García, 2001), donde el alumno se encuentra sólo 
físicamente; absentismo elegido, donde se eligen a 
qué asignaturas acudir; absentismo crónico (itine-
rante o absoluto); así como absentismo justificado 
por el entorno familiar del alumno. Sea como fuere, 
lo cierto es que el resultado final del proceso va a 
ser el abandono educativo, que no absentismo (son 
dos cosas muy diferentes, aunque la una conlleve 
a la otra), el cual resulta alarmante en el contexto 
español. 

De esta forma, el informe que elabora anual-
mente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(2016), en adelante MECD, sitúa a España en cabeza 
del abandono educativo en la UE, estando tan sólo 
próxima Malta y Rumanía, aunque muy alejada de 
países como Francia (9,3%), Finlandia (9,2%) o 
Alemania (10,1%).

Por comunidades (figura 1), nuevamente la 
brecha entre el Norte y el Sur se hace patente, 
apareciendo los mayores porcentajes en autonomías 
como Andalucía (24,9%), Baleares (26,7%) y las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (26,9%).

Esta cantidad tan prolija de datos referentes 
al abandono escolar en España contrasta con el 
oscurantismo y vacío de información respecto al 
absentismo. Así, resulta muy frecuente meter en un 
mismo grupo a situaciones de riesgo escolar muy 
diferentes entre sí, aunque con un resultado común, 
el abandono del sistema educativo. 

Igualmente, tampoco resulta infrecuente no 
disponer de datos concretos acerca del absentismo 
en determinadas comunidades (Río Ruiz, 2012), 
debido al secretismo existente por parte de la Admi-
nistración Educativa. De esta forma, no existen, para 
el caso andaluz, estadísticas oficiales publicadas 
al respecto, habiendo un gran oscurantismo en lo 
referente a cifras, las cuales se aproximan al 25% 
que aporta la OCDE (2012), en el último estudio 
que pone en liza las ausencias de alumnado reco-
nocidas por el mismo, frente al 28% unos años 
atrás, como pone el valor el informe PISA 2012, 
analizado en el estúdio de Afonso “La inteligência 
emocional”, del año 2016.

A todo ello hay que sumarle la heterogeneidad 
en el sistema de recogida de faltas y tratamiento 
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Figura 1 	 Abandono educativo temprano por comunidad en 2015

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016).

de éstas (Río Ruiz, 2012), generando problemas de 
invisibilización de absentistas (García, 2005), espe-
cialmente en determinados contextos de actuación 
preferente donde el fenómeno alcanza dimensiones 
muy preocupantes.

Sea como fuere, lo cierto es la inexistencia 
de estudios globales que analicen las diferentes 
variables que intervienen en el fenómeno del 
absentismo, y más especialmente en contextos 
donde la vulnerabilidad social, con el estigma que 
trae aparejado, hace acto de presencia, generando 
profundas contradicciones entre el discurso teórico 
del sistema educativo y sus prácticas hacia los 
sujetos. 

El triunfo de la sobremodernidad (Augé, 2008), 
ha provocado profundos cambios en las cotidia-
neidades y prácticas educativas. Ello ha generado 
una profunda transitoriedad e inestabilidad en el 
sistema educativo, convirtiéndose en una institución 
donde ha permeado el mundo líquido, como apunta 
Bauman (2007). Esta liquidez no afecta por igual 
a todos los colectivos, siendo el más vulnerable 
el que se encuentra en riesgo de exclusión social. 

Estos canjes tan rápidos no se han visto 
acompañados de cambios igualmente notorios en 
el tratamiento de alumnado en situación de vulne-
rabilidad, con riesgo de absentismo y abandono del 
sistema educativo. En este sentido, a pesar de los 
denostados esfuerzos de la administración educa-
tiva, la realidad que rodea a este alumnado es la 
de desarrollar sus vivenciaciones y cotidianeidades 
en centros educativos donde se dan proyectos 
pedagógicos poco ajustados a la realidad tanto del 
docente como del discente, con un profesorado con 
gran dificultad de poder atender a una diversidad. 
Estas, que no son sino realidades cotidianas, como 
bien apuntan tantos autores (García Castaño y Olmos 
Alcaraz, 2012; Jociles y Franzé, 2008; Jociles, Franzé 
y Poveda, 2011; Soriano, 2009; 2011), genera una 
profunda brecha entre lo que el sistema ofrece y lo 
que reclama el sujeto.

Nuestro campo de análisis. Aterrizando
en un mundo multicultural

La barriada Diego Sayago, también conocida 
como “El Torrejón”, fue construida en 1977 a través 
del Instituto Nacional de la Vivienda, en el marco del 
Plan Municipal de Erradicación del Chabolismo. En sus 
primeros tiempos englobará a comunidades prove-
nientes de áreas periféricas de la ciudad de Huelva, 
tales como Marisma del Odiel, Pilar de Balbueno y 
Chorrito, con un claro predominio de población gitana 
(45%)1, las cuales se concentrarán en bloques de 
pisos contiguos, provocando la mezcla de clanes 
rivales y la generación de tensiones territoriales.

En sus primeros tiempos la barriada se ubicará 
en la periferia de la capital onubense, siendo un foco 
importante de marginalidad y exclusión social. Su 
población se definirá por presentar bajos niveles de 
alfabetización y cualificación profesional, dedicándose 
a la venta de chatarra principalmente al tiempo que, 
a la venta y consumo de drogas, suponiendo una 
profunda estigmatización de sus habitantes, los 
cuales verán limitados sus oportunidades de acceso 
al mercado laboral, especialmente la población de 
etnia gitana. Actualmente, los informes realizados 
desde la Comisión Distrito V (2016) nos informan 
de una barriada con graves precariedades sociales, 
presentando carencias de servicios.

En este contexto, el informe (Distrito V, 2016) 
perfila un alumnado que acude al IES La Marisma, 
el único centro público de Secundaria presente en 
la zona presenta, con unas características muy 
específicas: 

– Desfase curricular significativo respecto a su 
grupo de referencia. De ellos, aproximada-
mente el 85% no ha adquirido ni consolidado 
los aprendizajes instrumentales básicos de 
lecto-escritura y cálculo.

– Alto porcentaje perteneciente a minoría 
étnica, sobre todo a la etnia gitana (80%), 
que dificulta su escolarización normalizada 
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debido al nivel mínimo de competencia lin-
güística que le dificulta la comunicación y el 
acceso al currículum ordinario.

– Pertenencia a colectivos que presenta con-
diciones sociales desfavorecidas, que acude 
al centro sin los materiales necesarios para 
el aprendizaje.

Esta situación de partida hace que el absentismo 
se convierta en una de las principales problemáticas 
del centro, de ahí la importancia de su análisis.

Metodología

Los objetivos que han marcado la investigación 
han sido muy variados. De forma sintética cabrían 
destacarse:

– Establecer el perfil del alumnado absentista.
– Determinar la importancia del entorno social 

y académico en la producción de discursos 
y prácticas ligadas al fenómeno.

– Conocer la influencia de las violencias esco-
lares sobre los sujetos.

– Reducir el nivel de absentismo mediante 
el conocimiento de sus dinámicas gene- 
radoras y la aplicación de programas pre-
ventivos.

Estos objetivos están inspirados en nuestra 
hipótesis de partida. Entendemos que el fenó-
meno tiene un fuerte componente social y cultural 
influyendo, aunque en menor medida, la capacidad 
de agencia del sujeto. La reducción de las violencias 
que ejerce el sistema sobre los sujetos se comporta 
como vital para la mitigación del fenómeno del 
absentismo, especialmente en contextos de vulne-
rabilidad social. 

La etnografía escolar ha sido nuestra prin-
cipal herramienta de análisis. La investigación se 
ha basado en el estudio combinado de técnicas 
cuantitativas y cualitativas. De las primeras, des-
taca el seguimiento de las diferentes casuísticas 
ligadas con el fenómeno del absentismo por medio 
de análisis estadísticos a partir de la introducción 
de variables objetivas en bases de datos, desde el 
año 2009. Análisis de las derivaciones al aula de 
guardia, causas que motivan la ausencia, así como 
la respuesta de las familias han sido algunos de 
los estudios realizados de forma casi continua. Sin 
embargo, las técnicas que han proporcionado una 
mayor cantidad de información han sido las de tipo 
cualitativo. Las entrevistas semiestructuradas lleva-
das a cabo (30) tanto a familias como alumnado y 
profesorado, realizadas todas ellas en horario escolar 
a lo largo de las diferentes campañas prospectivas, 
han resultado ser vitales. Igualmente, las observa-
ciones recogidas a lo largo de nueve campañas de 
tres meses de duración, nos ha permitido tener una 

mejor aproximación al problema, facilitando una 
aproximación encarnada. 

Los resultados de la etnografía no arrojan 
lugar a dudas. El fenómeno del absentismo es de 
tal envergadura, que reducirlo a una mera suma de 
sus partes genera una falsación del problema en 
su conjunto. Resulta necesario una aproximación 
holística al problema, ya que una aproximación 
únicamente culturalista no permite un conocimiento 
complejo del mismo. No obstante, para el caso que 
nos ocupa, éstos pueden ser agrupados para una 
mejor exposición de los mismos, en dos grandes 
conjuntos de factores, al objeto de facilitar su 
comprensión.

Factores organizativos del sistema escolar

El sistema escolar forma parte del problema, 
ya que un análisis en profundidad de los casos 
analizados nos informa acerca de graves contradic-
ciones entre los discursos teóricos que se esgrimen, 
y las prácticas que se realizan, como bien apuntan 
autores como García (2001), Río Ruiz y Benítez 
(2009), Martínez, Giménez y Alfageme (2001) o 
Martín Criado (2010). En este sentido, la opacidad 
del tratamiento y difusión de la información (García, 
2001; 2005), es un problema a tener en cuenta, ya 
que fomenta la invisibilización del fenómeno. Ésta 
provoca, entre otras cosas, el desconocimiento 
de las cifras salvo por contadas autoridades aca-
démicas (coordinadores de absentismo, equipos 
directivos de los centros y personal de alto rango 
de la administración), no pudiéndose dimensionar 
cuantitativamente el fenómeno, como bien apunta 
uno de los coordinadores en una charla informal 
mantenida al respecto:

¿Informes y estadísticas sobre absentismo 
escolar? Claro que tenemos. A mi cada año 
me facilita la Delegación un CD con todos los 
datos estadísticos de la zona, aunque por 
cuestiones de privacidad no salen nunca a 
la luz. Tan sólo las utilizamos aquellos que 
estamos en las comisiones de absentismo o 
tenemos relación con ella. Es un tema muy 
delicado y las cifras se deben analizar con 
mucho cuidado... (Conversación informal con 
miembro equipo, comunicación personal, 24 
mayo, 2017)

Del mismo modo, el tratamiento meramente 
estadístico del tema, reflejado en cifras carentes 
de encarnación, sin tomar en cuenta el entorno 
socioafectivo y familiar del sujeto absentista, pro-
voca una clara distorsión de los datos. Ello resulta 
más notorio cuando, debido a las actuales políticas 
encubiertas de segregación escolar a partir de las 
adscripciones residenciales, se generan verdaderos 
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“guetos” educativos con un perfil de alumnado muy 
homogéneo, no ayudando a la inclusión de colecti-
vos con problemas de integración escolar (Benito y 
González, 2007; El-Habib Draoui, Jiménez-Delgado, 
Ruiz-Callado y Jareño-Ruiz, 2016; García Castaño 
y Olmos Alcaraz, 2012). Así, el centro objeto de 
estudio presenta un perfil de alumnado de ESO y FPB 
con clara desventaja social, proviniendo la práctica 
totalidad de la misma barriada, con graves déficits 
sociales. Ello provoca una etnificación del centro, 
así como de las vulnerabilidades allí presentes, 
agravando con ello el fenómeno del absentismo.

Vamos a ver, uno de los grandes problemas 
que tiene los centros con gran cantidad de 
población absentista es la política de adscrip-
ción territorial. No se permite que se puedan 
mezclar los alumnos, y como sea una zona 
con problemas sociales, como es nuestro caso, 
problemas como el absentismo se generalizan 
y no nos dejan muchas herramientas para 
intervenir, porque la primera medida a tomar, 
y más importante, debería ser el poder dejar 
de ser un gueto educativo. (Entrevista con 
miembro de Equipo Directivo, comunicación 
personal, 8 marzo, 2017)

Esta política encubierta de “guetificación”, 
provoca cambios y genera condicionantes en el 
resto de las estructuras organizativas del centro, al 
encontrarse con una realidad social y académica muy 
diferente del resto de los espacios educativos del 
entorno generando, de forma inconsciente, violencias 
simbólicas sobre los sujetos (familias y alumnado 
principalmente), al condicionar el absentismo a su 
condición social y no a una política educativa que 
reproduce las mismas desigualdades del sistema 
hegemónico.

Una de las consecuencias más inmediatas de 
esta política de “zonificación” del alumnado será la 
creación de un sistema de vigilancia y control muy 
sofisticado, así como de castigos sobre el sujeto 
absentista, alternando la vertiente punitiva al tiempo 
que la de asimilación de sujetos en palabras de sus 
profesionales “recuperable”. Dentro del primer grupo, 
la creación de sistemas de control y protocolos 
contra el absentismo generará no pocas situaciones 
de conflicto entre todos los actores presentes en la 
acción educativa, especialmente entre familias y 
profesorado, ya que su inclusión dentro de los casos 
de la Comisión de Distrito de Absentismo puede 
derivar en la pérdida de derechos para el cobro de 
las asistencias sociales, como hemos recogido en 
numerosas ocasiones en nuestro cuaderno de campo:

Cuando me marcho del centro me encuentro 
un alboroto diferente al cotidiano. A Judith la 
han echado quince días por su mala conducta. 

Ya en la calle observo cómo se acerca a su 
profesora a pedirle explicaciones, actuando 
ésta de forma seca, logrando de la alumna un 
gracias, me encanta estar quince días fuera de 
aquí, era justo lo que estaba buscando. Luego 
decís que falto, si cuando vengo me echáis pues 
prefiero no venir más. Si no fuera por la ayuda 
no me veríais más el pelo... (Diario de campo, 
comunicación personal, 24 de febrero, 2016)

La relación asimétrica generará espacios de 
resistencia y fronteras entre los sujetos, ya que 
lejos de solucionarse, se fomenta la creación de una 
ingente cantidad de absentistas virtuales los cuales 
acuden a las aulas, pero en una actitud de negati-
vismo desafiante, repercutiendo en las relaciones 
del centro. Ello provoca conflictos y la generación 
de violencias multidimensionales (del sistema, sim-
bólicas, microviolencias, brutalidades cotidianas), 
deteriorando la convivencia, al proyectarse sobre 
la alteridad las tensiones.

En esos momentos piden ayuda desde el 
aula de 1º de ESO A. Al llegar me encuentro a 
Isabel en un rincón de su mesa abrazada a la 
caja donde se depositan los móviles. Junto a 
ella, amenazando se encuentra José, gritando 
e insultándola.

– José: Que me des el móvil, que me lo 
des o la vamos a liar...

En esos momentos empuja a la profesora y 
le arrebata la caja de los móviles, depositándola 
con violencia en el suelo. Coge su móvil y hace 
el intento de dar una patada a los restantes. 
Ante los requerimientos del jefe de estudios 
que ha llegado, sale de la habitación no sin 
antes tirar una bolsa con materiales con fuerza 
y propinar golpes a todo el mobiliario presente. 
(Diario de campo, comunicación personal, 4 
de febrero, 2016)

Esta violencia sistémica provoca una desafección 
entre los integrantes del trinomio familias-alumnado-
-profesorado (Poveda, 2001), traduciéndose en un 
incremento del fenómeno del absentismo en sus 
múltiples variables, cobrando especialmente el de 
tipo selectivo, donde el alumnado selecciona las 
asignaturas a las que acude a partir de la afinidad 
existente con el docente. De esta forma, en no pocas 
observaciones recogidas, el alumnado establece 
estrategias de evasión frente aquellos profesores 
con los cuales no se establecen lazos afectivos, 
aspecto éste vital, como exponen autores como 
Railsback (2004), quejándose muchos alumnos de 
falta de conexión.

Había quedado con Enrique de 4º para 
charlar sobre su futuro profesional. Se 
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encuentra muy descorazonado y se plantea 
dejar los estudios:

– Enrique: Maestro, yo necesito motivarme, 
porque de lo contrario dejaré esto. A mí no me 
gusta estudiar ni me gusta lo que se enseña 
en el centro. He faltado algunos días y, entre 
eso y las pocas ganas que tengo de continuar 
me da miedo a abandonar.

Comienzo motivándolo, tocando el te- 
ma de la necesidad de terminar sus estudios 
para poder seguir ampliando sus conocimien-
tos de bibliología, que es lo que realmente 
le gusta.

 – Enrique: ¿Ves?, nada más hablarme de 
esas cosas me has convencido en la necesidad 
de continuar mis estudios y terminarlos para 
seguir con aquello que realmente quiero hacer. 
Es que me da pena que los otros profesores 
no quieran escucharme. Siempre me dicen 
que me deje de tonterías y haga únicamente 
lo que ellos quieran. (Entrevista con Enrique, 
comunicación personal, 4 de febrero, 2017)

La situación de tensión se agrava cuando entran 
en juego comunidades diferentes a la cultura hege-
mónica, provocando discontinuidades entre familias 
y escuela (Ogbu, 1982; Poveda, 2001), al manejar 
imaginarios muy diferentes entre sí, derivando todo 
ello en continuos problemas de percepción de la alte-
ridad, como consecuencia de la entrada de valores 
los cuales distorsionan y vician la intersubjetividad. 

A todos estos factores habría que sumarle otro 
de gran importancia, la existencia de dinámicas y 
contenidos dentro del aula que no favorece la moti-
vación del alumnado. Constreñido por normas no 
interiorizadas, con unos contenidos alejados de sus 
centros de interés, se convierten en problemas más 
que ventajas, provocando un gradual distanciamiento 
entre lo que el sistema ofrece y las demandas de 
sus beneficiarios. 

“Para mí es muy duro llegar cada día y estar 
frente a alumnos que no hacen nada, que sólo están 
ahí como quien dice para pasar el rato. Me siento 
frustrado, no tengo ganas de hacer nada con ellos” 
(Entrevista a profesor, comunicación personal, 20 
de enero, 2016).

La respuesta de la administración educativa 
consistirá en la creación de todo un entramado de 
adaptaciones curriculares que no harán sino cla-
sificar, catalogar y estereotipar a un alumnado ya 
de por si estigmatizado. Supondrá ligar el fracaso 
escolar, en este caso el absentismo, a su condición 
socioeconómica, generando un currículum oculto que 
precisamente reforzará la asimetría entre sujetos. 
Curiosamente, el fin último para el que se diseñó todo 
un entramado curricular, la “equidad en educación”, 
no hará sino visibilizar la otra cara de la moneda, “la 
existencia de desigualdades en la acción educativa”, 

en una liminalidad donde entrará en valor la cultura 
hegemónica frente a las de resistencia.

No es por lo que hicieran, sino por lo 
que no hacen. Están todo el día molestando, 
sin hacer nada, chabacanas como siempre. 
Están destrozando una clase donde no puedo 
hacer nada más que trabajar con fichas. 
¡Imagina en clase de ética trabajando sólo 
con fichas!, con la cantidad de posibilidades 
que tiene la asignatura...Y lo que más me 
jode no es eso, sino que veo que lo que 
hago vale una mierda. ¿De qué sirve que me 
esfuerce, tanta educación inclusiva si al final 
van a acabar vendiendo tomates?... lo que 
yo hago no vale un pimiento. (Entrevista con 
José, profesor, comunicación personal, 20 de 
enero, 2016)

Otros factores organizativos que van a entrar 
en juego en el absentismo escolar, tales como la 
departamentalización del centro (González, 2006), 
o la carga burocrática que debe padecer el profe-
sorado, son elementos secundarios en el estudio 
de caso presente. 

La importancia del sujeto: Capacidad
de agencia e intersubjetividad

Un segundo grupo de factores, están referidos 
más a la complejidad del sujeto como ser social, y a 
su capacidad de agencia como motor para el impulso 
de inclusión en la comunidad. En este sentido, vamos 
a identificar tres grandes factores determinantes los 
cuáles hemos recogido en las diferentes etnografías 
llevadas a cabo.

El primero de los factores está delimitado 
por las oportunidades que se le ofrecen al sujeto, 
integrándose por dos componentes: la situación 
inicial de desventaja, interseccionada por otros 
factores como la edad, el sexo, género y origen 
étnico, al tiempo que las situaciones de exclusión 
promovidas por elementos tales como la estructura 
social, la precariedad económica, o la discriminación 
residencial. En este sentido, la gran mayoría de 
alumnado absentista recogido en la investigación 
presenta un mismo perfil socioeconómico, con 
graves carencias materiales y en una situación 
familiar de marcada precariedad. Así, el plan de 
actuación llevado a cabo por los servicios comu-
nitarios de Distrito V (2016), apuntan a un perfil 
familiar del alumnado absentista en el centro que 
puede ser catalogado en situación de emergencia 
social, con elevados niveles de endeudamiento, 
alojadas en viviendas las cuáles son difíciles de 
mantener y con unos ingresos medios de unos 400 € 
provenientes de las ayudas sociales de instituciones 
y asociaciones. 
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En este contexto de marcada vulnerabilidad 
social, buena parte del alumnado absentista adopta 
estrategias de supervivencia, alimentándose de 
forma irregular y con claras descompensaciones, 
siendo habitual la llegada de alumnado al centro que 
no ha ingerido alimento alguno desde el almuerzo 
de la jornada anterior, manifestándose en el ren-
dimiento escolar:

Yo hay días que no puedo. A lo mejor he 
comido y luego no he cenado ni tampoco 
desayunado, o no he cenado y para desayunar 
me he tomado un trozo de pizza fría del día 
anterior. Luego pasa lo que me pasa, que me 
da un “chungo” en clases y los maestros me 
dicen “que si no me duerma, que si levanta 
la cabeza de la mesa”. Si es que no puedo 
con el pellejo, como ellos vienen desayunados 
creen que todos lo podemos hacer. (Diario 
de campo, comunicación personal, 18 de 
febrero, 2016)

Esta situación genera conflictos con una parte 
del profesorado, quien recrimina la actitud de éstos, 
los cuales son tildados de “vagos” e “irresponsa-
bles”, ante su predisposición al trabajo debido a 
la fatiga física, lo cual no hará sino empeorar el 
clima de convivencia, al tiempo que fomentará el 
absentismo. Estas diferentes apreciaciones debido 
a la existencia de imaginarios muy diferentes entre 
sí, se convertirá en una violencia simbólica hacia el 
alumnado, el cual acepta como propia esa situación 
y la interioriza, repitiéndose de forma cotidiana estas 
tensiones entre profesorado y alumnado.

Un segundo grupo de factores está compuesto 
por la existencia de diferentes normas de socializa-
ción presentes entre todos los actores educativos 
implicados. De esta forma, la práctica totalidad 
de alumnado tanto de centro, como incurrente en 
absentismo en sus diferentes modalidades, es de 
etnia gitana, quizás uno de los colectivos más vul-
nerables que hay a nivel educativo. La existencia de 
normas de socialización tan diferentes entre lo que 
la sociedad hegemónica impone, por medio de su 
cuerpo normativo, y los usos y costumbres que se 
enseñan desde su comunidad, genera un profundo 
abismo en el alumnado, el cual debe vivir entre 
dos contextos. Si a ello se le une la existencia de 
profundas discontinuidades entre las familias y el 
centro educativo (Poveda, 2001), el cual es visto 
como un elemento extraño a su cultura, se pro-
duce el caldo de cultivo propicio para generar una 
dinámica de resistencia entre ambas partes. Para 
el caso del sistema, esta resistencia se torna en 
violencia sistémica mediante la puesta en marcha 
de todo un aparato de control hacia los sujetos. Para 
el caso de las familias, la resistencia se manifiesta 
en situaciones como el abandono temprano del 

sistema, la escolarización tardía o el absentismo 
en sus múltiples variantes. 

Yo para ir al centro y que me reciban como 
si mi hijo fuera un delincuente es que no voy. 
Soy gitana y lo llevo a mucha honra, y no 
me parece que no me comprendan a mi o a 
mi gente. Llegas y te están diciendo lo malo 
que hace tu hijo, cómo se comporta, pero 
muy pocas veces me dicen lo bueno de él, 
¡que algo bueno tendrá supongo! Al final si 
lo echan diez días, diez días que descanso de 
preocupaciones, si es un mes, un mes. Estoy 
deseando que llegue la hora para quitarlo del 
colegio. (Entrevista a Soraya, madre, comu-
nicación personal, 1 de abril, 2016)

La capacidad de agencia va a ser otro factor 
que resaltar respecto a la importancia del absen-
tismo en el caso estudiado. En contextos de vul-
nerabilidad social, la agencia de los sujetos puede 
incidir de forma positiva o negativa, al determinar 
estrategias más o menos socializadoras. En el caso 
negativo, la agencia puede estar constreñida por 
las normas sociales de su entorno o la estructura 
que le rodea. Pero también puede ser un motor 
de cambio, al ejercer un empoderamiento en los 
sujetos, contrarrestando la influencia que pueden 
tener sobre ellos las normas sociales o el entorno 
(Pick, Sirkin, Ortega, Pavel, Martínez, Xocolotzim 
y Givaudan, 2007). Ello explica la existencia de 
cambios en los sujetos, o bien que, dentro de una 
misma unidad doméstica, la respuesta al fenómeno 
del absentismo sea muy diferente entre hermanos, 
haciendo ver la importancia de la agencia a la hora 
de entender este fenómeno:

Tanto mi hermano como yo hemos estu-
diado. Él hizo el ciclo de jardinería y yo, 
terminaré bachillerato y haré una carrera. 
Eso de que ser gitano o mestizo influye es, 
pero hasta cierto punto, porque yo lo soy y no 
por eso voy a dejar de estudiar y sacarme los 
estudios. (Entrevista a Isaac, comunicación 
personal, día 10 de marzo, 2015)

La capacidad de agencia va a conformarse 
en nuestra investigación, en otro factor explica- 
tivo que explica las múltiples dimensiones del 
absentismo, tomando como referencia la defini-
ción que hace de ésta Amartya Sen (1999). Este 
concepto comprende diferentes dimensiones las 
cuales se complementan entre sí: la autonomía, la 
autoeficacia, la autodeterminación, el autocontrol 
y la autorregulación. De la gestión que se haga 
de estas dimensiones se explican las derivas de 
los sujetos hacia la exclusión social o hacia la 
integración. 
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Un análisis en profundidad de las estructuras 
organizativas del centro y de su entorno apuntan a 
la existencia de dinámicas, las cuales van reforzando 
la exclusión del sujeto absentista. En este sentido, 
la presión familiar y sus normas no suelen favorecer 
la inclusión del alumnado, al encontrarse en una 
liminalidad entre las tensiones de ambas institucio-
nes. Ello provoca que las acciones y las estrategias 
que pueden desarrollar en su cotidianeidad queden 
limitadas por la acción de múltiples frentes, tomando 
las decisiones de forma extrínseca en la mayoría de 
las ocasiones, como respuesta a las necesidades de 
los demás y no en base a sus intereses.

Esta situación de vulnerabilidad hace que el 
sujeto no sea capaz de organizar su locus de con-
trol interno, creyendo en no pocas ocasiones, que 
la conducta propia no es importante, relegando su 
toma de decisiones en la alteridad, especialmente 
en su grupo de iguales, los cuales ejercen poder 
sobre él, relegando su capacidad de autorregulación 
en la decisión externa.

Yo te entiendo maestro, que no debo faltar 
al colegio. Pero si mis colegas me dicen de 
ir a parkour yo voy, porque para mí es más 
importante eso. Si no voy me dejan de la- 
do y soy un “pringao”, pero si falto al colegio 
me expulsáis unos días o una carta y asun- 
to arreglado. Además, en la calle estoy me- 
jor con mis colegas. (Diario de campo, Agus- 
tín, comunicación personal, 14 de febrero, 
2017)

Concluyendo... o quién sabe si comenzando

A tenor de lo expuesto, podemos inferir la gran 
importancia que tiene la organización escolar, así 
como el contexto social en el que se desenvuelven 
las prácticas educativas, a la hora de la generación 
y/o explicación de fenómenos como el absentismo. 
Modelos curriculares alejados de los centros de 
interés del alumnado, aplicación de sistemas de 
control más punitivos que preventivos, la política de 
zonificación de centros, no son sino visibilizaciones 
de las violencias que desde el sistema se ejercen 
sobre los sujetos.

De esta forma, la política de asimilación del 
alumnado en riesgo de exclusión social, en sus 
múltiples variantes, esconde un currículum oculto 
en el que la jerarquía y la clasificación cobran un 
protagonismo estelar. 

La importancia de la agencia va a resultar igual-
mente significativa para la casuística estudiada, así 
como la direccionalidad de la toma de decisiones del 
sujeto, eso sí, sin perder nunca de vista el contexto 
socioeconómico en el que desarrolla su cotidianeidad 
al tiempo que la cultura en la que se desarrolla su 
relación frente a la alteridad.

Como toda dialógica, también en la contra-
dicción se encuentra el germen de una nueva 
conceptualización del problema. Y ante violencias 
sistémicas, la respuesta de la comunidad educativa 
debe girar alrededor de la necesidad de educar desde 
la interculturalidad, por medio de currículum adap-
tado a sus capacidades cognitivas, pero también a 
sus imaginarios y valores que los construyen como 
ciudadanos de pertenencia a un grupo o etnia. Al 
mismo tiempo, una mayor flexibilización en las 
políticas de medidas de atracción del alumnado 
absentista permite convertir los centros educativos 
en centros de atracción, en vez de ser percibidos 
como meras herramientas de control y castigo por 
parte de la sociedad hegemónica. Quizás este sea 
el reto inicial y final en contextos de vulnerabilidad 
social, la formación de sujetos con capacidad de 
autorreflexión y con agencias desarrolladas en vez 
de meros subproductos del sistema condenados a 
reproducir las asimetrías y la situación de desigualdad 
heredada de esta sociedad.

Para ello, es conveniente reconducir la concep-
ción humana a su verdadero nivel de complejidad. 
Partir de la necesidad de asumir al sujeto como 
un ser en constante proceso dialógico y reflexivo 
que le empuja, de forma autónoma y libre, a una 
reformulación de su conciencia, constreñida por unas 
características sociales, biológicas y ambientales las 
cuales lastran su crecimiento y le impiden ser más 
autónomo. La clave de todo el proceso va a venir 
de la mano de la reflexividad (Pozzoli, 2006, p. 25). 
Y en este sentido, quizás esta deba ser la dirección 
que deba tomar la educación del siglo XXI, como 
apunta Edgar Morin (1999), debiendo configurarse 
todo el entramado educativo hacia la consecución 
de un objetivo, la formación del ser humano en su 
complejidad y no como un mero subproducto para 
la reproducción del sistema.

Notas

1 Plan Municipal de Erradicación del Chabolismo de Huelva 
(Documento não publicado).
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Resumo

Perspetivar o futuro da sociologia da educação requer que se examine o passado e o presente 
deste campo científico. Com base nesse pressuposto, neste artigo apresentam-se resultados de 
uma análise de conteúdo de dez entrevistas a sociólogos da educação de diferentes gerações e 
filiações institucionais. Essa análise é complementada com estudos sobre a evolução da sociologia 
da educação realizados por autores portugueses, permitindo explorar as três dimensões constitu-
tivas do campo científico: o ensino, a investigação e a intervenção socioeducativa. 

Palavras-chave: sociologia da educação, ensino, investigação, intervenção socioeducativa

Abstract

Prospecting the future of the sociology of education requires examining the past and present of this 
scientific field. Based on this assumption, this article presents the results of a content analysis of 
ten interviews with sociologists of education of different generations and institutional affiliations. 
This analysis is complemented by studies on the evolution of the sociology of education carried 
out by Portuguese authors, allowing the exploration of the three constitutive dimensions of the 
scientific field: teaching, research and socio-educational intervention.

Keywords: sociology of education, teaching, research, socio-educational intervention

Apresentação

Procurar perspetivar o futuro da sociologia 
da educação em Portugal requer que se examine 
o passado e o presente deste campo científico2. A 
reflexão apresentada neste artigo foi suscitada pela 
análise de uma dezena de entrevistas a agentes deste 
campo científico publicadas entre 2011 e 2017 nas 
newsletters periodicamente produzidas pela equipe 
coordenadora da Secção Temática de Sociologia da 
Educação da Associação Portuguesa de Sociologia. 
Considera-se, portanto, que se trata de um corpus 
que obedece à “regra da homogeneidade” (Bardin, 
1977), no qual não existem demasiadas singula-

ridades, revelando-se adequado obter resultados 
globais decorrentes do conjunto destas entrevistas. 

Os dez entrevistados representam diferentes 
gerações de sociólogos da educação, com distintos 
percursos de formação e experiência profissional 
e com filiações em variadas instituições de ensino 
superior (cf. Quadro 1), ou seja, ocupam posições 
diversas no interior do campo científico. Maiorita-
riamente do sexo masculino e com uma formação 
inicial e pós-graduada em sociologia, alguns dos 
entrevistados atingiram já o topo das suas carrei-
ras académicas. Contudo, houve lugar à audição 
de dois investigadores mais jovens, sediados em 
instituições diferentes.
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Uma primeira “leitura flutuante” (Bardin, 1977) 
do corpus das entrevistas conduziu à organização 
da análise de conteúdo em torno de três eixos 
temáticos – o ensino, a investigação e a intervenção 
socioeducativa – que, no conjunto dos discursos dos 
agentes, emergiram como dimensões constitutivas 
do campo científico da sociologia da educação e que, 
simultaneamente, correspondem às principais ativi-
dades profissionais dos docentes de ensino superior. 
Considerando a década de 1970 como o período de 
institucionalização da sociologia em Portugal, percor-
remos os principais marcos nas décadas seguintes, 
destacando as principais tendências e regularidades 
que emergiram dos depoimentos recolhidos e, de 
forma complementar, dos estudos sobre a evolução 
da sociologia da educação realizados por autores 
portugueses. Este exercício permitiu enquadrar os 
vários posicionamentos dos entrevistados e situar 
na diacronia algumas orientações de política edu-

cativa com impacto mais expressivo no domínio da 
sociologia da educação. Neste artigo, percorrem-se 
sucessivamente as três dimensões constitutivas 
do campo científico da sociologia da educação: 
o ensino, a agenda investigativa e a intervenção 
socioeducativa. 

O ensino de sociologia da educação

É habitualmente consensual a ideia de que a 
afirmação da sociologia da educação, como área de 
ensino nas universidades e politécnicos em Portugal, 
é indissociável da expansão dos cursos de formação 
de professores (Egreja, 2016; Silva e Alves, 2015; 
Vieira, 2004). No conjunto dos entrevistados, apenas 
um era docente numa instituição de ensino superior 
politécnico à data da entrevista, sendo os restantes 
professores universitários. Não obstante, todos os 
entrevistados destacam a estreita associação entre 

Entrevistados Publicação
da entrevista Entrevistador Áreas de formação

Filiação institucional e
categoria profissional
(à data da entrevista)

Licínio Lima
(Lima, E1)

Newsletter n.º 5 
– março 2011

José Augusto 
Palhares

Licenciatura em Ensino de Português-Inglês 
(1981)
Doutoramento em Educação, área 
de conhecimento em Organização e 
Administração Escolar (1991)

Instituto de Educação da Universidade 
do Minho

Professor Catedrático

Sérgio Grácio
(Grácio, E2)

Newsletter n.º 6 
– julho 2011

Ana Matias 
Diogo

Licenciatura em Sociologia (1970)
Doutoramento em Sociologia da Educação 
(1992)

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa

Professor Aposentado
Bruno Dionísio
(Dionísio, E3)

Newsletter n.º 7 
– outubro 2011

Pedro Abran-
tes

Licenciatura em Sociologia (2001)
Doutoramento em Sociologia (2010)

Escola Superior de Educação de 
Portalegre

Professor Adjunto
Telmo Caria
(Caria, E4)

Newsletter n.º 8 
– janeiro 2012

José Augusto 
Palhares

Licenciatura em Sociologia (1984) 
Doutoramento em Sociologia da Educação 
(1987)

Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro

Professor Catedrático
Sofia Marques 
da Silva
(Silva, E5)

Newsletter n.º 10 
– outubro 2012

Pedro Abran-
tes

Licenciatura em Ciências da Educação (2001) 
Doutoramento em Ciências de Educação 
(2008)

Faculdade de Psicologia e Ciências de 
Educação da Universidade do Porto

Professora Auxiliar
Carlos Alberto 
Gomes
(Gomes, E6)

Newsletter n.º 11 
– janeiro 2013

José Augusto 
Palhares

Licenciado em Sociologia (1980)
Doutoramento em Sociologia da Educação 
(1998)

Instituto de Educação da Universidade 
do Minho

Professor Auxiliar
Maria Manuel 
Vieira
(Vieira, E7)

Newsletter n.º 12 
– junho 2013

Ana Matias 
Diogo

Licenciatura em Sociologia (1982) 
Doutoramento em Sociologia (1998)

Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa

Investigadora
Almerindo Jane-
la Afonso
(Afonso, E8)

Newsletter n.º 14 
– janeiro 2015

Leonor Lima 
Torres

Licenciatura em Ciências Políticas e Sociais 
(1980) 
Doutoramento em Sociologia (1997)

Instituto de Educação da Universidade 
do Minho

Professor Associado
Teresa Seabra
(Seabra, E9)

Newsletter n.º 15 
– outubro 2015

Mariana Gaio 
Alves

Licenciatura em Sociologia (1989) 
Doutoramento em Sociologia (2008)

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa

Professora Auxiliar
José Manuel Re-
sende
(Resende, E10)

Jornal de Sociolo-
gia da Educação, 
n.º 0 – maio 2017

Bruno Dionísio Licenciatura em Sociologia (1983)
Doutoramento em Sociologia (2001)

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa

Professor Associado com Agregação

Quadro 1 	Corpus empírico e perfil dos entrevistados

Fonte: elaboração própria.
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a afirmação da sociologia da educação como uma 
área de ensino nas universidades e politécnicos e 
a expansão dos cursos de formação de professores 
nessas instituições de ensino superior. Trata-se de 
um traço característico inequívoco no desenvolvi-
mento da sociologia da educação em Portugal, que é 
também assinalado noutros trabalhos sobre ensino 
da sociologia (Egreja, 2016) e da sociologia da edu-
cação em particular (Vieira, 2004) em instituições 
de ensino superior.

No plano cronológico, as origens do ensino da 
sociologia da educação podem ser situadas no início 
do século XX, quando a disciplina integrou planos de 
estudos de cursos de habilitação ao magistério nas 
Faculdades de Letras de Lisboa e Coimbra (Stoer, 
1992). Contudo, as décadas de 1970 e 1980 são 
marcos temporais cruciais no que respeita à afir-
mação da sociologia da educação como uma área 
de ensino superior, o que é indissociável de serem 
igualmente períodos de forte crescimento do sistema 
educativo português (Alves, 2017).

Como destaca Almerindo Afonso (E8) “a 
sociologia da educação em Portugal teve uma 
grande expansão com as licenciaturas em ensino 
[...] mas acompanhou também o crescimento da 
pós-graduação (mestrados académicos, mestrados 
profissionais e doutoramentos) e a profissionalização 
dos professores em serviço” pelo que “os nossos 
primeiros interlocutores da sociologia da educação 
a partir de 1975/76, e durante toda a década de 80, 
são alunos no quadro da formação de professores” 
(Lima, E1), o que se articula com a “centralidade 
crescente que a educação tem vindo a assumir como 
prioridade social e política” nas últimas décadas, 
como refere Maria Manuel Vieira (E7). 

Na verdade, a intenção política de expandir o 
acesso à escola, anunciada pelo governo português 
no final da década de 1960, torna-se uma prioridade 
inquestionável no período de democratização polí-
tica do país que se inicia com a revolução de 25 de 
Abril de 1974. Consequentemente, é observável o 
surgimento de cursos de formação de professores 
que propiciam espaços institucionais para o ensino 
da sociologia da educação, quer no quadro das 
universidades já existentes, quer no interior nas 
novas universidades e institutos politécnicos criados 
na década de 1970, numa fase de expansão do 
ensino superior em Portugal. Mais tarde, a partir da 
década de 1990, é também identificável o ensino 
da sociologia da educação no quadro de licenciatu-
ras em educação: “só no início dos anos 90 é que 
começamos a articular a sociologia da educação com 
outras problemáticas de formação no domínio dos 
licenciados em educação, por exemplo” (Lima, E1).

Em paralelo, a mudança política de 1974 possi-
bilita a criação de cursos universitários de sociologia 
em Portugal (Costa, 1992) e o regresso ao país de 
um amplo conjunto de intelectuais, entre os quais 

bastantes sociólogos (Pinto, 2007), resultando no 
enriquecimento da pequena comunidade científica 
nacional e na criação de espaços institucionais para 
o ensino da sociologia. Desde então, a sociologia da 
educação tem vindo a integrar planos de estudos 
que visam a formação de sociólogos e até de outros 
profissionais, por exemplo técnicos de serviço social, 
como destaca Teresa Seabra (E9). 

Reportando-se ao novo século, vários entrevis-
tados sublinham que temos assistido a um conjunto 
de mudanças que estão a reconfigurar os espaços 
institucionais de ensino da sociologia da educação, 
moldando os seus desenvolvimentos futuros. Uma 
parte dessas mudanças decorre da retração na pro-
cura de cursos de formação de professores e pode 
resultar num alargamento do lugar dos sociólogos 
da educação na formação de outros profissionais, 
pois observam-se

recomposições da matriz inicial da formação 
de professores, especialmente nas escolas 
superiores de educação, que, sem descurar o 
projeto educativo que animou a sua gestação, 
[se deslocam] para outras ofertas formativas 
nas esferas social, cultural e comunitária 
(serviço social, educação social, animação 
sociocultural, etc.). (Dionísio, E3)

Outras mudanças referenciadas pelos entre-
vistados associam-se a alterações das ofertas 
formativas decorrentes do Processo de Bolonha 
e, no caso específico da formação de professores, 
à “tendência para uma crescente psicologização 
e didatização dessa formação, as quais ocupam 
cada vez mais espaço” (Afonso, E8). Em paralelo, 
existem indícios de que a sociologia de educação 
como área de especialização no âmbito de for-
mações em sociologia se mantém “com bastante 
procura” (Seabra, E9), assumindo “forte relevância 
ao nível [...] da formação avançada (mestrados, 
doutoramentos, ou projetos de pós-doutoramento)” 
(Vieira, E7). 

A estreita associação entre cursos de formação 
de professores e ensino de sociologia da educação 
como traço característico inequívoco no desenvol-
vimento da disciplina em Portugal tem implicações 
ao nível das temáticas que são privilegiadas pelos 
docentes e, nesse âmbito, é transversal aos vários 
entrevistados a ideia de que a escola assume uma 
clara centralidade. A este propósito são ilustrativas 
as palavras de Telmo Caria (E4), de que “a escola e 
a escolaridade são o centro de toda a investigação 
e reflexão educativas de natureza sociológica” e 
também de Sérgio Grácio (E2):

provavelmente a sociologia da educação ligada 
à formação de professores acabou por direcio-
nar predominantemente a investigação para as 
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temáticas das desigualdades sociais perante a 
educação, da multiculturalidade e da intercul-
turalidade, dos próprios professores enquanto 
grupo profissional, mas sobretudo talvez para 
as suas práticas e atitudes educativas.

Todavia, essa centralidade (ou hegemonia, como 
também é apelidada pelos entrevistados) da escola 
não significa que temáticas relativas a formas, pro-
cessos e contextos não-escolares estejam ausentes 
do ensino da sociologia da educação. Expressões 
como “intersecções entre a escola e outras institui-
ções educativas [...] e temáticas de educação não- 
-formal” (Silva, E5) ou “o não-escolar é um mundo 
a descobrir!” (Gomes, E6) ou “desescolarização da 
sociologia da educação” (Seabra, E9) ou ainda “olhar 
para um modo de qualificação das pessoas a partir 
da escola e do desenvolvimentos da escolarização, 
mas olhando também para a inserção dessas cate-
gorias noutros espaços para além da escolarização” 
(Resende, E10) revelam como, na perspetiva singu-
lar de cada um destes entrevistados, se evidencia 
a presença de contextos e processo educativos 
escolares e não-escolares no ensino da sociologia 
da educação. Aliás, no plano do ensino, Lima (E1) 
nota que “hoje, há um certo desenvolvimento, ao 
ponto de a sociologia da educação se desdobrar em 
‘sociologia da educação e políticas educativas’, em 
‘sociologia da educação não-escolar’, em ‘sociologia 
da educação e da formação’”.

A existência de uma pluralidade de temáticas 
presentes no ensino da sociologia da educação 
relaciona-se, estreitamente, com o modo como nas 
últimas décadas se tem assistido ao aumento do 
número de pesquisas sociológicas desenvolvidas e, 
simultaneamente, articula-se com o alargamento dos 
objetos de estudo para além da instituição escolar. 
Porém, na perspetiva de alguns entrevistados, a 
opção pela pluralidade de temáticas emerge “a partir 
também daquelas que são preocupações educativas 
contemporâneas que atravessam as vidas dos/as 
nossos/as estudantes” (Silva, E5). Ou seja, “são 
matérias que entram, por um lado, por sofisticação 
teórica, académica, conceptual [...] mas também 
entram por uma agenda política, social, cultural 
etc., por uma sociedade que se vai complexificar 
muitíssimo” (Lima, E1).

Por fim, considerando a perspetiva dos entre-
vistados sobre os contributos, para os alunos, do 
ensino da sociologia da educação nas universidades 
e politécnicos, pretendemos destrinçar dois aspetos. 
Primeiramente, note-se que é transversal aos entre-
vistados, bem como muito frequente e valorizada, 
a referência a aspetos como “compreender” e/ou 
“explicar” as dinâmicas escolares e educativas que 
resultam num enriquecimento da formação, seja 
dos professores seja de outros profissionais que 
estudem sociologia da educação. 

Em segundo lugar, sublinhe-se que alguns 
entrevistados sugerem que estudar sociologia da 
educação implica, ainda, desenvolver o espírito 
crítico sobre a escola e a sala de aula, bem como 
sobre as práticas educativas nesses contextos, o que 
consideram da maior importância. Neste sentido, 
entende-se o estudo da sociologia da educação como 
um contributo não apenas para a compreensão, mas 
também para o questionamento crítico das realidades 
educativas que se deseja que suscite a mudança 
de perspetivas, de atitudes e eventualmente até 
de práticas. Trata-se, afinal, de reconhecer como 
inerente à própria sociologia a adoção “em perma-
nência (de) uma atitude de reflexividade autocrítica” 
(Pinto, 2007, p. 108).

Globalmente, a análise deste conjunto de entre-
vistas parece evidenciar que o ensino da sociologia da 
educação se encontra numa fase de reconfiguração 
dos respetivos espaços institucionais, na medida em 
que se assiste a um declínio nos cursos de formação 
de professores que coexiste com a continuidade 
da disciplina nos cursos de sociologia e com a sua 
inclusão no âmbito de outras ofertas formativas 
(não exclusivamente direcionadas a professores 
ou a sociólogos). Nestas condições, perspetivar o 
futuro do ensino da sociologia da educação requer 
que se evidenciem os desafios relacionados com a 
sua reconfiguração em espaços institucionais nos 
quais a mesma se articula com outras áreas de 
especialização da própria sociologia e com outras 
disciplinas para além da sociologia. As ideias de que 
importa “não olhar para a sociologia da educação 
como uma área disciplinar fechada sobre si própria 
(apesar da sua autonomia relativa)” (Resende, E10) 
e de que é importante “estabelecer um permanente 
diálogo quer com a matriz sociológica mais vasta quer 
com outras ciências sociais” (Vieira, E7) assumem 
hoje uma relevância redobrada tendo em conta a 
reconfiguração dos espaços institucionais, contendo 
um potencial de enriquecimento da pluralidade e 
profundidade de temáticas e perspetivas teórico-
-conceptuais consideradas no ensino de sociologia 
da educação. O enfrentamento desses desafios 
exige que se repensem quais são e podem ser os 
contributos do ensino da sociologia da educação, 
equacionando o desenvolvimento de práticas de 
ensino que continuem a valorizar os contributos 
da disciplina na formação dos alunos do ensino 
superior no futuro.

A investigação em sociologia da educação 

A investigação desenvolvida em Portugal no 
campo da sociologia da educação tem sido objeto 
de variadas análises, que vêm recenseando os prin-
cipais objetos, contributos teóricos e os enfoques 
metodológicos (cf. Abrantes, 2004; 2010; Afonso, 
2001; 2005; 2009; Stoer, 1990, 1992; Stoer e 
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Afonso, 1999; Torres e Palhares, 2010; 2014) 
adotados ao longo das várias conjunturas históricas 
e institucionais que marcaram a expansão deste 
campo científico. A riqueza e a exaustividade destes 
mapeamentos teóricos e metodológicos dispensam 
qualquer exercício de metassíntese, não só pela sua 
redundância analítica, como pela desadequação à 
natureza da abordagem reflexiva que pretendemos 
desenvolver. Todavia, nesta abordagem projetiva 
do futuro da sociologia da educação, torna-se fun-
damental compreender a sua trajetória histórica 
para, a partir dela, “imaginar” sociologicamente 
novos horizontes e alternativas de desenvolvi-
mento. Nesta breve incursão retrospetiva, guiada 
pela voz dos entrevistados, uma primeira tendência 
emerge como central: a sobredeterminação da 
agenda de pesquisa pela agenda política (nacional 
e internacional), que, aliás, constitui também um 
fator condicionador do desenvolvimento do ensino 
da sociologia da educação, bem como das diversas 
formas de intervenção socioeducativa.

No tocante à investigação, é notória, numa 
primeira fase de emergência da sociologia da edu-
cação, o interesse pelas abordagens macroana-
líticas, focadas essencialmente nas dinâmicas de 
funcionamento do sistema educativo, na década 
de 1970, e, de forma mais acentuada, nas políticas 
educativas, na década de 1980. Impulsionada pela 
revolução democrática, a afirmação da sociologia 
em Portugal encontra um contexto propício à sua 
expansão: a criação das Universidades Novas e das 
Escolas Superiores de Educação, a par do desen-
volvimento do modelo integrado de formação de 
professores, que contemplava nos planos curricu-
lares a área da sociologia da educação, embora sob 
diferentes designações, tal como sublinha Licínio 
Lima: “A própria expressão sociologia da educação 
é uma expressão relativamente rara. [...] Não é 
uma expressão que surja com frequência” (E1). 
No plano político-administrativo, a implementação 
progressiva da “gestão democrática” nas escolas e 
o processo de Reforma Global do Sistema Educa-
tivo, espoletado com a publicação da Lei de Bases 
do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86), constituíram 
marcos importantes na definição das prioridades 
investigativas. Por exemplo, os primeiros trabalhos 
sociológicos produzidos neste período incidiram 
sobre problemáticas que refletiam as preocupa-
ções dominantes da formação de professores, tais 
como o sindicalismo e o profissionalismo docente, a 
interação nos contextos pedagógicos, o (in)sucesso 
e o currículo escolares, a escola de massas. Já na 
década de 1980, o interesse volta-se para o papel 
do Estado e das políticas educativas, lançando as 
bases de uma abordagem focada na “sociologia das 
políticas educativas” (Afonso, 2009, p. 67), que nas 
décadas seguintes se fortaleceu ao alargar o seu 
horizonte aos contextos internacionais.

Com mais evidência a partir da década de 
1990, o desenvolvimento da sociologia da educa-
ção, inicialmente impulsionado pela expansão da 
formação de professores que se verificou no período 
pós-revolução, percorre duas vias disciplinares que 
ora se aproximam, ora se distanciam: uma inscrita 
na sociologia e outra nas ciências da educação 
(Abrantes, 2004). A criação de cursos de graduação 
de interface com a sociologia (educação, animação 
cultural, entre outros) e a multiplicação da oferta 
formativa pós-graduada ocorrida num período 
marcado pela expansão do ensino superior induziu 
a abertura a novos objetos de pesquisa, quer para 
dar conta dos novos desafios colocados pelos perfis 
formativos, quer para acompanhar as já visíveis 
influências das agendas políticas internacionais. A 
amplitude investigativa que se abre propicia a mobi-
lização de múltiplos contributos disciplinares que se 
cruzam neste panorama, uns mais estreitamente 
filiados à sociologia, outros marcados sobretudo 
pelas abordagens inscritas nas ciências da educação. 
Embora se constate um deslocamento da escala de 
observação para o nível mega, focada na análise das 
políticas educativas de âmbito global e nos temas da 
globalização, mundialização, europeização, e no papel 
das organizações internacionais, simultaneamente, 
intensifica-se o interesse pelas abordagens macro e 
meso, agora voltadas para as questões da avaliação 
educacional e para as esferas do ensino superior.

Nas últimas décadas deste século assistiu-se a 
uma significativa diversificação temática fomentada 
não só pelo aumento de pesquisas desenvolvidas 
no âmbito académico como pelo alargamento dos 
objetos de estudo para fora da instituição escolar. O 
incremento de políticas de educação de adultos, o 
aumento da escolaridade obrigatória para 12 anos, a 
implementação da escola a tempo inteiro, a aposta 
nos programas TEIP e a transferência de competên-
cias para o poder local configuram apenas algumas 
medidas políticas que condicionaram as incidências 
investigativas. O facto de alguns destes programas 
terem estimulado um acréscimo de projetos de 
investigação, ora por encomenda, ora enquadradas 
em financiamentos públicos e/ou privados (nacionais 
e internacionais), contribuiu para a ampliação dos 
enfoques e para a própria visibilidade social desta 
área de conhecimento. Como bem observa Maria 
Manuel Vieira (E7), a par da contração verificada 
nos cursos de formação de professores, que veem 
a componente sociológica reduzida nos seus planos 
de estudo (Afonso, E8; Lima, E1), as abordagens 
sociológicas da educação ganham outro vigor no 
contexto da formação avançada 

para onde se tem deslocado a “especialização 
disciplinar” (em teses de mestrado, doutora-
mento ou projetos de pós-doutoramento), 
quer do desenvolvimento de pesquisa cien-
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tífica (em volume de projetos submetidos a 
financiamento nacional ou internacional, em 
número de publicações e comunicações em 
eventos científicos), quer ainda da realização 
de pesquisa por encomenda. (Vieira, E7)

Este movimento evolutivo mais amplo teve 
efeitos na própria diversificação das escalas de 
análise, agora mais focadas nos planos mega-macro, 
com especial destaque para a regulação das polí-
ticas públicas (supra)nacionais e para as análises 
comparadas, e nos planos meso-micro, privilegiando 
o estudo das dinâmicas organizacionais da escola 
(autonomia, agrupamentos, lideranças, sucesso e 
abandono, …), bem como outros lugares e agentes 
educativos (universidades de terceira idade, empre-
sas, associações, centros de explicações…).

Olhando em perspetiva a evolução da socio-
logia da educação em Portugal, é de sublinhar a 
importância que a sua “dupla condição periférica e 
iniciática” (Vieira, E7) exerceu sobre a amplitude e 
pluralidade de ângulos de abordagem. As sinergias 
internacionais desde cedo propiciadas pelo contacto 
com trabalhos científicos e autores provenientes 
de várias latitudes potenciou, certamente, alguma 
versatilidade e abertura teórica e metodológica do 
campo. Não obstante este pano de fundo, algumas 
regularidades e limitações investigativas mereceram 
um relativo consenso entre os investigadores entre-
vistados. Destacamos aqui apenas dois tópicos: i) as 
desigualdades sociais têm permanecido um objeto 
dominante de investigação, uma marca distintiva 
deste campo, embora com variantes teóricas e meto-
dológicas ao longo da linha temporal, elas próprias 
sobredeterminadas pela agenda política: o estudo da 
igualdade, da exclusão e da democraticidade, num 
primeiro momento; mais recentemente, as questões 
do género, da equidade, da multiculturalidade, da 
justiça; ii) por outro lado, a notória prevalência de 
uma sociologia da escola (Silva, E5) e dos proces-
sos de educação formal (Afonso, E8), bem como 
das metodologias de natureza fundamentalmente 
qualitativa.

A panorâmica condensada nestas breves linhas 
pretende tão-somente situar algumas invariantes 
investigativas que auxiliem e inspirem a reflexão 
sobre os desafios que hoje se colocam a este 
campo científico. Destacaremos neste texto alguns 
reptos fundamentais que, apesar da sua estreita 
interligação, serão enunciados a partir de quatro 
registos: epistemológico, teórico, metodológico e 
político-institucional:

i) Numa altura em que a sociologia da educa-
ção conquistou uma solidez teórica notável 
enquanto subdisciplina científica, a prática 
efetiva da interdisciplinaridade é conside-
rada pela maioria dos entrevistados como 
o principal horizonte de futuro, uma forma 

de resistência a uma certa propensão para 
o “fechamento em filiações rígidas”, regidas 
pela mesma “bitola analítica” (Dionísio, E3). 
Considerado um obstáculo epistemológico 
central, este “enquistamento asfixiante 
numa dada especialização comporta o 
risco de automatismos teóricos e analíticos 
se instalarem” (Vieira, E7), com efeitos 
nefastos no processo de construção do 
conhecimento. O diálogo interdisciplinar 
constitui uma via profícua à descoberta 
de novos olhares sobre os problemas, as 
dinâmicas e os desafios educativos das 
sociedades contemporâneas;

ii) A abertura a outras matrizes disciplinares 
poderá ter um efeito profícuo na reatua-
lização e rejuvenescimento dos objetos 
da sociologia da educação, ao alargar os 
horizontes teóricos e metodológicos e ao 
propiciar a emergência de “outros proces-
sos, contextos, tempos e espaços onde 
ocorrem formas de educação e formação 
suscetíveis de se constituírem como objeto 
de estudo sociológico” (Afonso, E8). Por 
exemplo, Afonso e Caria sublinham a 
importância de pensar o não-escolar para 
além dos horizontes escolares, por via 
de uma “análise situacional e contextual” 
(Caria, E4). No mesmo sentido, Seabra 
(E9) destaca como desafios decorrentes da 
crescente desescolarização da sociologia da 
educação, o estudo dos “processos educa-
tivos em seio familiar, das aprendizagens 
proporcionadas pelas NTIC ou pela arte, da 
educação dos contextos de trabalho, nos 
tempos livres e lúdicos”, tópicos igualmente 
aludidos por Dionísio (E3), quando releva 
a necessidade de entrelaçar os fenómenos 
educativos com as esferas da família, do 
trabalho e dos ciclos de vida. Por outro lado, 
a complexificação política e organizacional 
das escolas, resultante da constituição dos 
agrupamentos e de uma maior intervenção 
dos municípios, vem lançar desafios à com-
preensão sociológica da instituição escolar 
inserida em dinâmicas territoriais diversas 
que reclamam um olhar radial, porventura 
fora dos cânones teóricos e metodológicos 
convencionais.

iii) O alargamento dos objetos de pesquisa 
exige a mobilização de diversas escalas 
de análise que, por sua vez, reclamarão 
“dispositivos metodológicos mais criati-
vos” (Dionísio, E3; Vieira, E7), que deem 
conta da pluralidade e complexidade dos 
processos educativos na escola e para além 
dela. O recurso a ferramentas qualitativas 
suscetíveis de captarem em profundidade 
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a ação e a construção quotidiana da ordem 
escolar (Resende, E10), mas igualmente 
a exploração de novas articulações entre 
escalas de observação, afigura-se uma 
estratégia heuristicamente pertinente. O 
aprofundamento das mesoabordagens, 
por exemplo, poderá abrir novos rumos de 
pesquisa, uma vez que exige um olhar a 
partir de dentro (organização, contexto), 
mas simultaneamente capaz de buscar 
articulações entre as dimensões macros-
sistémicas e as micro-unidades de análise. 
A própria complexidade da vida escolar 
(em termos de novos públicos, estrutura 
organizacional, tempo e intensidade de 
permanência) exige um olhar que vá além 
do “ângulo instrumental de aquisição de 
conhecimentos para a preparação de um 
futuro profissional ou cívico” (Resende, E10) 
e da mera lógica aplicativa de instrumentos 
estandardizados.

iv) Do ponto de vista político-institucional, 
os desafios podem ser colocados a dois 
níveis: por um lado, a criatividade teórica 
e metodológica advinda dos olhares inter-
disciplinares exigirá uma cultura institucio-
nal e académica alicerçada na “liberdade 
científica, aberta à descoberta, submetida 
à crítica dos pares, mas desvinculada 
de fidelidades paradigmáticas impostas” 
(Vieira, E7); por outro lado, num contexto 
fortemente marcado pela mercadorização 
da ciência e da técnica e pela subordina-
ção a “critérios de utilidade mercantil ou 
a lógicas de rentabilidade pragmática”, a 
comunidade científica deverá investir na 
alteração das “conceções dominantes de 
utilidade e de relevância” (Afonso, E8), 
bem como na definição clara de “limites 
de razoabilidade científica” (Vieira, E7) na 
aceitação e desenvolvimento de pesquisas. 
Por exemplo, a pressão para a produtividade 
tem impedido o desenvolvimento de pesqui-
sas eminentemente qualitativas e de cariz 
etnográfico, frequentemente incompatíveis 
com a dimensão temporal exigida (Caria, 
E4; Gomes, E6).

Horizontes de intervenção dos sociólogos
da educação 

Os horizontes de atuação de um sociólogo da 
educação não se esgotam nas duas camadas de 
que acabámos de dar conta: ensino e investigação. 
Mas como equacionar o debate em torno da ideia 
– por vezes nebulosa, porosa e controversa – de 
intervenção? Se “intervir” e “intervencionar” não são 
apenas uma questão de morfologia gramatical, a 

discussão, que não é nem nova nem ultrapassada, 
pode conduzir-nos a uma miríade de frentes: as 
condições de produção, disseminação e apropriação 
do conhecimento, os modos singulares de o 
sociólogo se envolver, os sentidos da utilidade quer 
internamente ao campo (objetos que se engrandecem 
e desqualificam nos trilhos das agendas científicas, 
políticas e mediáticas) quer externamente (enquanto 
profissionais do social nos percursos de afirmação 
do seu ofício)... Discutir a intervenção implica, 
pois, um movimento de sentido duplo sobre o que 
significa fazer sociologia da educação, por um lado, 
e intervir no mundo educativo, por outro. 

Este debate não é exclusivo de uma sociologia 
da educação portuguesa que está entrando na idade 
adulta. Lá fora, ele é igualmente premente e estende-
-se a outros campos disciplinares. Bernard Lahire, 
por exemplo, dirigiu um trabalho (justamente no 
ano da morte de Pierre Bourdieu) em que desafiava 
alguns reputados sociólogos franceses da atualidade 
a responder à questão provocadora: “para que serve 
a sociologia?” (Lahire, 2002). Onze anos volvidos, 
François Dubet desenvolve um exercício similar mas 
deslocando o foco da utilidade da sociologia para a 
utilidade do sociólogo: “para que serve verdadeira-
mente um sociólogo?” (Dubet, 2011). Nessa reflexão, 
Dubet opta por um estilo narrativo autobiográfico, 
com base na ideia de que uma sociologia útil deve 
ser uma sociologia encarnada: uma “sociologia em 
carne viva”, que “existe para os cidadãos” (Amândio, 
Abrantes e Lopes, 2016), uma sociologia pública 
(Burawoy, 2005). 

Situando em Pierre Bourdieu (contribuir para 
a denúncia crítica dos mecanismos de dominação), 
em Raymond Boudon (contribuir para aumentar a 
racionalidade social e individual) e em Alain Touraine 
(contribuir para elevar o nível de consciência e de 
engajamento dos atores nos movimentos sociais) as 
três vias da tradição francesa recente no que toca 
aos modos úteis de o sociólogo intervir na realidade 
social, Dubet, não obstante a sua herança tourainiana 
(que não renega), enaltece o desafio do pluralismo 
que, partindo das sociologias disponíveis, seja capaz 
de evitar as aporias quer do entendimento da vida 
social como uma dominação total quer dissolvendo a 
vida social numa microssociologia (Dubet, 2011, p. 
151). O sociólogo seria assim pluralmente útil: seja 
quando é crítico, quando mostra que a sociedade 
não é o que crê ser, quando aconselha, ou quando 
“apenas” produz ciência “pura”. Essa utilidade plural 
enfraqueceria, de certo modo, o duelo inflamado 
entre os partidários de uma “sociologia social” e 
os partidários de uma “sociologia experimental” 
– para usar as designações adotadas por Lahire 
(2002, p. 43). 

Contudo, ao longo do livro, não deixa de ser 
explícita a primazia dada por Dubet a uma sociolo-
gia que permaneça fielmente ligada aos problemas 
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sociais. Acompanha-o Robert Castel, que se afirma 
“contra a situação de extraterritorialidade total do 
sociólogo face à demanda social” (Castel, 2002, p. 
76). Para o autor de As Metamorfoses da Questão 
Social, o rigor sociológico não é incompatível com um 
engajamento militante do sociólogo nas respostas 
que o social lhe demanda. Pelo contrário, afirma: 

estou perfeitamente consciente de ocupar 
uma posição “partidária” e de me inscrever 
no quadro de uma luta ideológica… Mas o 
facto de pertencer a um campo afina a busca 
pelo rigor, rigor por um dispositivo tão preciso 
quanto possível sobre a situação atual. (Castel, 
2002, p. 76)

Essa é, pois, a postura que a “sociologia social” 
perfilha ao considerar que “graças aos graves 
problemas sociais… seria imoral e abusivamente 
luxuoso ocupar-se de objetos socialmente menores 
e desprovidos de luta ideológica” (Lahire, 2002, 
p. 50), numa clara contestação a uma sociologia 
experimental pura, não comprometida com o sofri-
mento e a miséria do mundo. 

Entre nós, a questão da utilidade da sociologia e 
das singularidades do ofício de sociólogo da educação 
estão bem presentes no discurso dos entrevistados. 
Licínio Lima (E1), por exemplo, enfatiza que “uma 
sociologia neutra, despolitizada, descomprometida 
ou totalmente descomprometida, é uma impossibi-
lidade”. Carlos Alberto Gomes (E6) acrescenta esse 
raciocínio ao considerar que 

sociologia da educação foi sempre e sempre 
será uma sociologia política da educação, 
porque a análise sociológica sempre teve e 
sempre terá implicações sociais e sobretudo 
políticas. É genético, é o seu ADN, é a sua 
doença infantil, como diria Lenine. 

Adicionalmente, Almerindo Janela Afonso (E8) 
complementa essa ideia ao referir-se à aporia da 
neutralidade, considerando que a sociologia só é 
socialmente útil na exata medida em que ela seja 
uma sociologia pública: 

parece-me que os sociólogos da educação (e os 
sociólogos em geral) se têm, com frequência, 
esquecido de responder à pergunta de Howard 
Becker – “de que lado estamos?”. E isso sugere 
que a crença numa suposta neutralidade cien-
tífica ainda não foi completamente posta de 
parte. Além disso, sem uma sociologia pública 
(tradicional ou orgânica) perde-se uma boa 
parte da utilidade e da relevância da sociologia. 

Por sua vez, José Resende (E10), a este título, 
frisa o imperativo ético e moral de explicitação do 

posicionamento “partidário” do sociólogo ao referir 
não ver “mal algum em que haja intervenções mili-
tantes desde que o autor do trabalho torne explícito 
o tipo de implicação política e militante que tem 
perante o tipo de análise que está a realizar”. Já em 
Maria Manuel Vieira (E7), o “comprometimento com 
a sociedade (e com o poder político) será, pois, pro-
duzir, disponibilizar, divulgar produtos-conhecimento 
que contribuam para a ação informada”. 

Se as ciências sociais “provam a sua utilidade 
social quando intervêm com um ponto de vista 
próprio (assegurando) a sua autonomia relativa 
face a outros campos simbólicos” (Caria, E4), a 
perceção sobre a sua efetiva influência e as apro-
priações sociais e políticas do conhecimento que se 
produz geram sentimentos compósitos e algumas 
apreensões: 

do ponto de vista da divulgação e aceitação da 
perspetiva sociológica na análise e na tomada 
de decisão sobre os problemas educacionais, 
tenho algumas dúvidas. Talvez seja neces-
sário realizar uma pesquisa específica sobre 
a influência social da sociologia em geral 
e da sociologia da educação em particular. 
(Gomes, E6)

Estas reservas – “lutar para não a deixar desa-
parecer” (Gomes, E6) – são, de certo modo, miti-
gadas por outras perceções, talvez mais otimistas, 
que destacam o reconhecimento e a apropriação 
dos resultados da sociologia da educação por parte 
dos contextos escolares (Silva, E5), a “demonstra-
ção da mais-valia tanto no equacionamento como 
na resolução ou atenuação dos problemas sociais 
sentidos nos contextos reais” (Seabra, E9), os usos 
e efeitos sociais e políticos das reflexões socioló-
gicas nas políticas educativas (Resende, E10). De 
facto, como nota Pedro Abrantes, “os sociólogos 
estiveram profundamente associados a transforma-
ções de fundo. Não apenas tivemos três sociólogos 
como ministros da Educação, mas também muitos 
sociólogos estiveram envolvidos, a vários níveis, 
em programas educativos muito marcantes nas 
últimas décadas, em Portugal”, apesar de continuar 
a não ser invulgar o sentimento de que o discurso e 
prática sociológicos ora não são compreendidos ora 
raramente transpostos para os discursos e práticas 
das instituições (Abrantes, 2017). 

Há, porém, um trabalho interno ao próprio 
campo disciplinar e profissional dos sociólogos da 
educação no sentido de confecionar a utilidade, seja 
pela “intensificação dos laços entre a universidade e 
as instituições, associações, escolas [...] no sentido de 
comunicar mais e melhor com as escolas, pois é com 
elas que a mudança pode ser efetiva” (Seabra, E9), 
seja através de um “maior investimento das equipas 
e instituições em desenhar políticas de divulgação 
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e de comunicação que possam chegar próximo das 
audiências, gerais ou mais específicas” (Silva, E5). 

A luta pelo reconhecimento público e pela 
afirmação profissional não é exclusiva do sociólogo 
da educação. Se, como bem sinaliza Sérgio Grácio 
(E2), “os principais concorrentes no espaço escolar 
são os psicólogos e os assistentes sociais [...] reti-
rando espaço à intervenção dos sociólogos”, quer 
os psicólogos quer globalmente os “profissionais do 
social” (Vieira e Dionísio, 2012) estão sujeitos às 
dificuldades de afirmação da singularidade dos seus 
ofícios e aos percursos ziguezagueantes de reconhe-
cimento da sua utilidade dentro de um “santuário 
escolar” que frequentemente os captura ou testa 
os seus limites éticos e deontológicos. 

Mas os tempos que correm parecem dar 
alguns indícios de que esta escola (já) não é para 
sociólogos. Como diagnostica Abrantes (2017), 
os problemas educativos parecem sofrer de “uma 
economização no topo e de uma psicologização na 
base, em ambos os casos atomizando os atores e 
negligenciando o peso das estruturas e das dinâmicas 
sociais, a importância das interações, das culturas, 
das desigualdades”. Ora, por um lado, essa “psicolo-
gização na base” pode agudizar a patologização dos 
fenómenos educativos através de uma intervenção 
hipersingularizada, geradora de condições inóspitas 
ao trabalho para o sociólogo da educação que resiste 
à conversão do seu ofício num laboratório clínico. 
Por outro lado, a “economização no topo” interfere 
nas próprias condições de exercício profissional e na 
luta pela credibilidade da sociologia que será tanto 
maior quanto mais for capaz de “impor limites de 
razoabilidade científica em termos de prazos de 
realização, de desenhos metodológicos, de liberdade 
para expressão de resultados” (Vieira, E7). A dupla 
injunção à eficácia (“clínica” e “económica”), num 
mundo governado pela urgência no tratamento dos 
problemas, parece, pois, não ser compatível com 
um “exame calmo dos factos de sociedade” (Quéré, 
2002, p. 79). 

Porém, esta atmosfera mais ou menos adversa 
não curto-circuita a possibilidade de se descortinarem 
outros horizontes para a intervenção. Grácio (E2) 
considera que uma auscultação mais precisa sobre a 
atividade dos sociólogos na escola, alargada a outros 
campos de exercício como as autarquias e institui-
ções centrais ou locais de educação e formação, 
ajudaria a mapear “possibilidades de intervenção 
não exploradas ou insuficientemente exploradas”. A 
“monitorização permanente do sistema de ensino e a 
avaliação da implementação de políticas educativas” 
(Vieira, E7) continuam a ser um campo fértil de 
possibilidades, além da exploração de novas frentes, 
como a figura do “sociólogo mediador” (Resende, 
E10), por exemplo, no quadro da reorganização dos 
territórios escolares, como é o caso dos designados 
mega-agrupamentos. 

A escola tem uma relação cronicamente 
ambivalente, quiçá bipolar, com a sociologia. O 
contrário também não será menos verdadeiro. 
Desocultar a “caixa negra” inquieta; desconstruir 
abala rotinas; dessacralizar rui os alicerces do 
santuário escolar. Como observa Teresa Seabra 
(E9), “o tópico da igualdade de oportunidades é, 
em muitos contextos, perturbador e incómodo”. O 
compromisso histórico da sociologia da educação 
com as grandes bandeiras políticas da modernidade 
educativa é evidente. Das promessas que essas 
bandeiras ergueram, umas cumpriram-se, outras 
metamorfosearam-se, enfraquecendo os termos 
em que a crítica sociológica se sustentava desde 
os anos 1960. Isso acentua a necessidade de 
recomposição da crítica e de se “repensar os ideais 
da justiça educativa” (Derouet, 2005) à medida 
que a “preferência pelas desigualdades” (Dubet, 
2014) obriga a refundar os laços de solidariedade 
no mundo educativo. 

Se, hoje, a “sociologia dos grandes indi- 
cadores” é útil para compreender, numa perspe- 
tiva comparada, as grandes dinâmicas educa- 
tivas num universo globalizado, ela não é suficiente 
para dar conta, numa perspetiva etnográfica, 
das “artes de fazer o comum” (Resende, E10) 
numa escola singularizada. Como remata João 
Sebastião, 

a sociologia da educação só se continuará a 
desenvolver se conseguir manter o seu foco 
nos processos sociais complexos que hoje se 
desenvolvem nas escolas portuguesas e [se]
compreender como estes estabelecem liga-
ções com os processos sociais mais amplos. 
Em particular há uma efetiva necessidade de 
“regressar” às escolas, à compreensão dos 
processos educativos e dos desafios que hoje 
se lhes colocam, assim como renovar a capa-
cidade de intervenção dos sociólogos nesses 
processos. (Sebastião, 2017, p. 8)

Afirmar a intervenção do sociólogo da educação 
no quadro de uma escola singularizada, à escala 
individual, só é uma heresia se não se olhar para o 
singularismo como uma “forma inédita de consciência 
social de si próprio” e, por isso mesmo, uma “fábrica 
formidável de exigência igualitária” (Martuccelli, 
2008). Longe dos dourados anos 1960/70, outros 
horizontes da intervenção se vislumbram. Parafra-
seando Dubet (2011, p. 100), se já não é possível 
definir o que é a boa escola, devemos esforçar-
-nos por pensar o que será uma escola boa para 
as pessoas. Nessa perspetiva, não só esta ainda é 
uma escola para sociólogos como, porventura, a 
sua intervenção nunca foi tão útil.
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Notas

1 O autor beneficia  de uma bolsa de pós-doutoramento 
(SFRH/BPD/109136/2015), concedida pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior de Portugal.

2 Parte-se do pressuposto de que a sociologia da educa-
ção é um campo científico na medida em que constitui 
um espaço de vida social com uma estrutura própria 
e relativamente autónoma que se organiza em torno 
de objetivos e práticas específicas, apresentando uma 
lógica própria de funcionamento que estrutura as rela-
ções entre os agentes no seu interior, de acordo com a 
conceptualização de Pierre Bourdieu (2004).
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metendo-se a informar os autores sobre a decisão. 
A decisão é apoiada num processo de apreciação dos 
artigos com base num sistema anónimo de arbitra-
gem científica realizado em duas fases sucessivas:

1. Os artigos propostos são submetidos a uma 
primeira análise por parte do Conselho de 
Redação, que decide sobre a passagem 
dos artigos à fase seguinte de submissão a 
parecer de especialistas. Esta decisão tem 
em consideração a pertinência, o interesse 
e a qualidade dos artigos, assim como os 
critérios definidos de acordo com a política 

editorial da revista e as normas para a 
apresentação de originais.

2. Os artigos selecionados na primeira fase 
são submetidos ao parecer de avaliadores, 
num mínimo de 2, em regime de anonimato 
bilateral. Os pareceres dos avaliadores irão 
fundamentar a decisão final do Conselho de 
Redação no que respeita à publicação dos 
respetivos artigos.

O Conselho de Redação envia os pareceres dos 
avaliadores aos autores de forma anónima, sugerindo 
a realização das alterações ou correções propostas 
nos referidos pareceres, podendo condicionar a 

Normas para apresentação de originais

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS
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publicação dos artigos a uma nova apreciação das 
versões revistas.

Caso os artigos que passem à segunda fase 
de apreciação não sejam aceites para publicação, a 
Forum Sociológico informará os autores acerca dos 
motivos dessa decisão, podendo enviar os respetivos 
pareceres dos avaliadores.

A decisão final de publicação é da responsa-
bilidade do Conselho de Redação, com base nos 
pareceres emitidos pelos avaliadores e a partir de 
critérios previamente estabelecidos pelo Conselho 
de Redação. 

Os textos publicados são da responsabilidade 
dos respetivos autores.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE DOSSIÊS TEMÁTICOS

A Forum Sociológico poderá publicar dossiês 
temáticos sobre temas relevantes no âmbito das 
Ciências Sociais.

As propostas de dossiês temáticos deverão ser 
enviadas para o email da revista (forum@fcsh.unl.pt) 
e deverão conter as seguintes informações: 

• Título proposto para o dossiê;
• Nome do(s) coordenador(es) do dossiê 

juntamente com a(s) sua(s) respetiva(s) 
afiliação(ões) institucional(is), indicada(s) a 
três níveis (Universidade, Faculdade; Depar-
tamento ou Centro), e email(s) de contacto;

• Um pequeno texto de apresentação que 
identifique o tema do dossiê, a sua relevân-
cia e articulação com o domínio científico de 
publicação da Forum Sociológico.

A coordenação deverá indicar uma data pre-
vista para a publicação do dossiê e também para 
a entrega dos artigos e deverá informar o número 
de artigos previstos para o dossiê;

As propostas de artigos deverão ser enviadas 
para o email da revista (forum@fcsh.unl.pt) e 
deverão cumprir as normas de publicação adotadas 
pela revista.

Todos os artigos propostos serão submetidos ao 
processo de arbitragem científica da revista. A coor- 
denação ficará responsável pela seleção de pelo me- 
nos dois árbitros científicos por artigo, os quais fi- 

cam sujeitos à aprovação do Conselho de Redação. Ca- 
da um dos coordenadores poderá avaliar apenas um 
artigo;

A revista ficará responsável pela gestão do 
processo de avaliação científica (receção de arti-
gos; envio de convite aos árbitros científicos; envio 
de pareceres aos autores; envio de artigos ao(s) 
coordenador(es) do dossiê);

Os artigos a integrar os dossiês temáticos 
serão publicados segundo os critérios do processo 
de arbitragem científica adotados pela revista. Em 
complemento, a coordenação do dossiê poderá fazer 
convites de publicação a especialistas no domínio 
em causa, os quais ficam sujeitos à aprovação do 
Conselho de Redação;

No caso de os árbitros científicos sugerirem 
aos autores alterações ou correções, o Conselho de 
Redação zelará pela efetiva introdução das mesmas. 
A decisão final de publicação é da responsabilidade 
do Conselho de Redação, com base nos pareceres 
emitidos pelos referees, a partir de critérios previa-
mente estabelecidos pela revista;

A coordenação ficará responsável pela organi-
zação e revisão final dos artigos a serem publicados 
e por escreverem o Editorial;

A publicação do dossiê temático no ano em que 
é feita a sua submissão estará sempre dependente 
so calendário da revista planeado pelo Conselho 
de Redação.

Morada: 
Revista Forum Sociológico 
CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 
Edifício I&D, Avenida de Berna, 2 
1069-061 Lisboa, Portugal. 
 
E-mail: forum@fcsh.unl.pt 
Telefone: 00351 21 790 83 00 (ext. 1488)
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