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RESUMO 
 

O Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) é uma medida educativa que atua de 

forma transversal em três vertentes: educação, formação e reinserção social, possibilitando a 

(re) integração social e escolar de jovens e a consequente igualdade de oportunidades. Trata-

se de uma estrutura organizacional inovadora, onde os valores como a colaboração e a 

participação de toda a equipa de trabalho técnico-pedagógica são contributos para uma 

organização que funciona em rede através do estabelecimento de parcerias. 

 

Propomo-nos, neste trabalho, realizar um estudo de caso de um PIEF, na região de Cascais, 

através da análise do seu funcionamento, divulgando o contributo deste programa para o 

combate de fenómenos como o abandono escolar e o consequente trabalho infantil. 

 

Na primeira parte, fazemos menção ao papel do Estado na educação através de políticas 

educativas de combate à exclusão escolar, à Teorias do Capital Humano como forma de 

investimento no potencial humano e descrevemos a organização PIEF e a metodologia 

utilizada.  

Na segunda parte, procedemos à análise e interpretação dos dados recolhidos através de 

entrevistas e questionários, tendo em vista a resposta às perguntas inicialmente formuladas.  

Como consequência do nosso trabalho, registamos as conclusões finais sobre o nosso estudo 

e tecemos algumas recomendações que julgamos pertinentes.  

 

Palavras – chave: abandono escolar; trabalho infantil; papel do Estado; políticas educativas; 

capital humano; PIEF. 
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ABSTRACT 

 

The PIEF (Comprehensive Programme of Education and Formation) it’s an educational 

programme that unfolds into aspects of education, formation and also as a social policy since 

it enhances the (re)integration of teenagers and youngsters in the pursuit of equal 

opportunities. 

PIEF’s structure is innovative and the values of cooperation and participation underlie the 

whole work of the technical and pedagogic teaching team and constitute a major contribution 

to an organization that works through established partnerships. 

We intend, with this work, to analyse a case study of a PIEF group in Cascais area, 

considering its functioning and its success in preventing school’s drop out and child labor. 

In the first part we will mention both the government’s educational policies against exclusion at 

school and the human capital theories as a mean to invest in human potential. We will 

describe the PIEF’s organizational structures and methodology. 

In the second part, we will analyse interviews and questionnaires in order to answer to the 

formulated questions. Conclusions will be drawn and some recommendations will be 

presented. 

 

Key words: school dropout, child labour, government policies, educational policies, human 

resources, PIEF. 
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INTRODUÇÃO 

 

A nossa análise incidirá no estudo de caso do Programa Integrado de Educação e Formação 

(PIEF), no Agrupamento de Escolas de Alcabideche, sediado no concelho de Cascais, distrito 

de Lisboa. Procuramos verificar o contributo deste programa para o combate de fenómenos, 

como o abandono escolar e trabalho infantil, que incidem sobre o papel do indivíduo na 

sociedade e os fatores de sucesso e insucesso escolar. 

 

O objetivo do estudo centra-se na problemática do abandono e insucesso escolares, no 

trabalho infantil e nos mecanismos existentes a nível público para combater este fenómeno. 

Mais especificamente, procuraremos analisar o impacto do PIEF nos alunos do Agrupamento 

de Escolas de Alcabideche, aos quais foi diagnosticada uma situação de trabalho infantil, para 

além de abandono precoce e insucesso escolar. A análise da relação que os alunos 

estabelecem com o seu novo percurso escolar, as motivações, estratégias e representações 

sociais que apresentam face ao mesmo e as expectativas e projetos que esboçam para o seu 

futuro constitui, assim, o âmago deste estudo. 

 

O enfoque analítico adotado irá requerer o desenvolvimento de algumas abordagens de 

aproximação ao processo, sendo necessário um trabalho de compreensão das dinâmicas e 

dos posicionamentos dos diferentes atores (docentes, alunos e todo o círculo escolar), em 

presença no território educativo, de forma a percecionar a estrutura da participação de cada 

um dos atores, os fatores que influenciam e as implicações geradas nos processos de 

desenvolvimento de todo o PIEF, assim como a articulação entre o PIEF e a escola de ensino 

regular. Trata-se de um estudo de caso que partirá de dentro do programa, explorando as 

suas características e resultados no que respeita aos fatores de sucesso e insucesso escolar. 

 

Em Portugal, como em toda a Europa, os valores, escolhas ideológicas e os interesses 

particulares declarados nas políticas educativas e nos modos de administração da provisão 

pública da Educação, têm vindo a obter crescente protagonismo nas preocupações dos 

cidadãos, no debate público corrente e na agenda política mediática. No entanto, têm surgido 

tópicos na agenda política da educação que se organizam em temas como o papel do Estado, 

a importância da iniciativa privada e do mercado na oferta e procura de educação, a 

descentralização da administração educacional, o papel dos municípios e das iniciativas 

comunitárias das políticas educativas e da gestão da educação, a promoção da autonomia e 

da avaliação das escolas, e a defesa da autonomia profissional dos professores e do seu 
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controlo sobre a gestão escolar, entre outros. Em termos mais globais, o que está em causa é 

a discussão sobre o papel do Estado na educação, nomeadamente:  

 Deverá este assegurar a efetiva provisão do serviço através de escolas públicas por si 

administradas?  

 Deve assegurar a prática e a regulação do serviço, definindo normas, disponibilizando 

recursos e garantindo a prestação de contas, sem administrar diretamente o sistema?  

Estas são questões fulcrais que têm sido objeto de pesquisa e de reflexão um pouco por toda 

a Europa, e que se manifestam na problemática da Regulação da Educação.  

 

O trabalho infantil é um problema social que, de longa data, tem perturbado a sociedade 

portuguesa. Portugal é um dos países da Europa onde o fenómeno de inserção precoce de 

crianças e jovens no mercado de trabalho, continua a verificar-se, com consequências no 

percurso escolar, profissional e pessoal destes jovens que, prematuramente e sem 

qualificações, integram o mercado de trabalho. 

O abandono escolar, sem término de escolaridade obrigatória e a saída precoce do sistema 

educacional, sem qualquer qualificação formal, instituem-se como fatores críticos de 

coerência social e constantes desigualdades sociais. Com efeito, numa sociedade onde se 

abona, cada vez mais, as qualificações e as competências e se tem aumentado o número de 

anos de escolaridade obrigatória, aqueles que integram o mercado de trabalho, sem deterem 

um mínimo de capitais qualificadores, estão direcionados a permanecer nas margens da 

inclusão, a retratarem condições precárias de vida em sociedade, criando populações em 

situação de risco e de exclusão social. 

A estruturação do ser humano em sociedade obriga-se a construir alternativas para a sua 

sobrevivência e a forma como se estabelecem e se transformam as relações sociais, 

económicas e políticas é um objeto de estudo muito descortinado. 

Durante as últimas cinco décadas, os sistemas educativos viveram sob o domínio do 

paradigma económico. A educação valia pela sua função altamente económica. Aos fatores 

de produção clássicos – capital, terra e trabalho – a inteligência económica passou a juntar o 

investimento em tecnologia e conhecimento. A euforia económica do pós-guerra, enraizada 

na convicção de um crescimento sem limites nem fronteiras, proporcionou o aparecimento da 

modernidade industrial centralizada na figura do Estado-Nação e nas relações de troca 

efetuadas num mercado ativo, organizado num mecanismo produtivo, por um lado, e num 

sistema de consumidores, por outro (Carneiro, 1994).  
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Num contexto de otimismo internacional, a economia capitalista e a doutrina constituída por 

um conjunto de "nações industrializadas", aliadas sob a bandeira da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), conduziu os principais fatores mundiais 

de crescimento: capital, ciência e tecnologia, trabalho qualificado, mercados de bens e 

serviços e conceitos de gestão.  

Aquele que foi considerado modelo educativo "politicamente correto" foi, perentoriamente, 

influenciado pelas teorias do capital humano formuladas a partir de 1960 (Schultz, Becker), 

que assentavam no valor económico da educação, como suporte ao pleno emprego e 

condicionador para as altas taxas de rentabilidade social e privada. Foi nesta altura que, em 

particular, as classes médias em ascensão social passaram a procurar uma resposta 

educativa em conformidade com o seu crescimento económico. Surge a convicção de que o 

saber escolar é sinónimo de sucesso para o futuro criando uma explosão de número de 

escolas. Esta explosão quantitativa do consumo da educação reporta para a criação do 

chamado Estado - Providência, que se encarrega de responder às necessidades das 

populações na realização do seu bem-estar em diversas áreas como a educação, a saúde, a 

habitação e segurança social. 

  

A convicção generalizada de um Estado providencial com recursos ilimitados e gratuitos, 

capaz de promover a igualdade de oportunidades para todos e a democratização escolar 

através de uma educação em massa, reflete uma figura organizacional de educação 

orientada para o consumo. 

 

O esforço do Estado - Providência em servir toda a população numa tentativa de democratizar 

do ensino, alastrou-se aos mais escondidos lugares, fora dos aglomerados, urbanos e 

desenvolveu políticas de combate às desigualdades sociais. O retorno do investimento 

educativo é profundo e a rentabilidade do esforço financeiro na educação é muito maior nos 

países menos desenvolvidos do que nos países onde o rendimento per capita é mais elevado. 

Todos os progressos verificados na educação produziram "externalidades" importantes, 

impelindo benefícios claros em áreas como a saúde, participação cívica e a tendência à 

inovação, que conduzem ao valor acrescentado económico. A relação entre o 

desenvolvimento dos recursos humanos e o crescimento económico assumiu, sempre, 

particular proeminência no âmbito da ciência económica, enfatizado nos anos 1960. 
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Segundo Rodrigues (1994), as contribuições de Theodore Shultz (1961), Gary Becker (1964) 

e Denison (1967) deram destaque à importância do capital humano, nomeadamente no 

crescimento económico. Mas o interesse no retorno ao investimento em capital humano não 

se limita à bibliografia macroeconómica. Na década de 1990, também a microeconomia e a 

economia do trabalho estudaram este assunto. Esta linha de investigação teve como ponto de 

partida o modelo de Mincer (1974) que reconhece o aumento no nível médio de escolaridade 

como determinante para o aumento do rendimento.  

Theodore W. Schultz, com sua obra Investment in Human Capital (1961), apresentou 

escolhas para se alcançar o desenvolvimento económico através do acréscimo da qualidade 

do capital humano e das competências profissionais requeridas pela produção. O treino e a 

educação respondem pela propagação do paradigma da modernização, pelo 

desenvolvimento de posturas, competências e habilidades essenciais à atividade de papéis 

sociais diferenciados e ainda pela difusão de conhecimentos técnicos impostos para a 

verificação da produtividade e crescimento económico. 

 

Com a Era do Conhecimento e o avanço da Tecnologia de Informação e da Comunicação, 

que proporcionaram novas formas e técnicas organizacionais, houve um aumento da 

produtividade e, naturalmente, passou-se a racionalizar os processos e a reduzir a 

necessidade de mão de obra, o que ocasionou o desemprego tecnológico naqueles 

trabalhadores com qualificações arcaicas ou sem perfil profissional. Nesta ótica, o processo 

educativo foi circunscrito ao papel de originar um conjunto de habilidades intelectuais, 

desenvolvimento de determinadas atitudes, propagação de um determinado volume de 

conhecimentos, ocasionando a capacidade de trabalho e, por consequência, de produção. 

Segundo Frigotto (2000), na teoria do capital humano as pessoas possuem características 

(inteligência, habilidades intrínsecas, saúde, entre outras) que as individualizam, podendo 

aumentá-las através da educação e, dessa forma, aumentar sua produtividade. O trabalhador 

tem a opção de aumentar seu capital humano por via da qualificação profissional, custeando-

as pessoalmente, na expectativa de elevar seus rendimentos no futuro, ou não melhorar a 

sua força de trabalho e permanecer com seu salário atual. Assim, segundo essa teoria, num 

círculo vicioso, a pobreza e os salários baixos são resultado direto da diminuta produtividade 

que, por sua vez, é explicada pelo baixo investimento em capital humano. Não representando 

uma rutura com a teoria neoclássica, Chagas (1989), no contexto da mesma, diz-nos que as 

teorias do capital humano conduzem ao aumento do valor acrescentado, defendendo a não 

homogeneidade do fator trabalho em função, entre outros aspetos, da escolaridade e da 
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formação possuídas. Por outro lado, reconhecem que a atividade produtiva é um processo 

simultaneamente social e técnico, por meio do qual se produzem conjuntamente bens e 

aptidões. A velocidade da mudança na nossa sociedade tem sido, de tal forma, elevada nas 

últimas décadas que a formação, nas instituições educacionais, não consegue acompanhar a 

dinâmica criando novos fenómenos de exclusão social. 

Giddens (2004) considera que para conhecer o objeto é necessário distanciarmo-nos dele. E 

como nos conseguimos afastar da realidade onde intervimos? Será apenas ter “muita” 

capacidade teórica? Quer dizer que para construir uma teoria da prática é essencial ter 

competência teórica e analítica, capacidade de distanciamento do objeto, mas 

simultaneamente, como diz Guerra (2002), ter capacidade de mergulhar nele, com 

capacidade lógica, comunicativa e reflexiva. Este estudo de caso pretende analisar o papel do 

Estado na educação, problematizando-o a partir de alguns elementos que o compõem. Para 

efetuar esta problematização selecionaram-se três elementos fundamentais: a intervenção do 

estado, a teoria do capital humano e as políticas educativas, com especial ênfase na inclusão 

social. 

O processo de transformação, construção e reflexão de emergência de uma sociedade pós-

tradicional, exige “ (…) uma interconexão extraordinária entre as decisões quotidianas e as 

consequências globais e o seu inverso, a influência das ordens globais sobre a vida individual 

(Giddens, 2000, p.55)”,e, consequentemente, aprece-nos dizer que existe uma interconexão 

entre a ação humana e o sistema social, as regras, os princípios e os valores, entre a ciência 

e a prática. 

Segundo Barroso (2005, p.741), na área da educação, a influência das ideias neoliberais fez-

se sentir quer por meio de complexas reformas estruturais, de extensão e amplitude 

divergentes, dispostas a reduzir a intervenção do Estado na provisão e administração do 

serviço educativo, quer por meio de discursos (dos políticos, dos meios de informação entre 

outros) de crítica ao serviço público estatal e de “encorajamento” do mercado. Este 

“encorajamento” do mercado traduz-se, principalmente, na sujeição das políticas de educação 

a uma lógica estritamente económica; na introdução de valores e modelos de gestão 

empresarial, como alusivos para a “modernização” do serviço público de educação. Ainda na 

ideia do autor, assiste-se, por isso, à tentativa de criar mercados (ou quase-mercados) 

educativos remodelando a ideia de serviço público em serviços para clientes, onde aquele 

que apelidamos de “bem comum educativo” para todos é suprido por bens distintos, 

diferentemente acessíveis.  
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O objeto de estudo centra-se no papel do Estado na educação e a questão fundamental que 

serve de ponto de partida para o desenvolvimento de toda a investigação, coloca-se: sabendo 

que em todas as escolas existem casos de sucesso, qual a relação existente entre os casos 

de sucesso dos alunos das turmas PIEF, no caso do Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche? Que fatores contribuem para os casos de sucesso e insucesso dentro das 

Turmas PIEF? 

O objetivo principal desta investigação é o de aferir quais os fatores que contribuem para o 

sucesso ou insucesso escolar dos alunos da turma PIEF, no Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche. O presente trabalho desenvolve-se de acordo com um plano organizado em 

duas partes diferentes mas articuladas. Na primeira parte, abordamos o papel do Estado na 

educação bem como as políticas educativas que permitem uma sociedade mais equitativa. Na 

segunda parte, apresentaremos a metodologia da investigação empírica seguida do estudo 

de caso. Usámos inquéritos por questionários aos alunos da turma PIEF de segundo ciclo do 

ensino básico; realizámos entrevistas aos docentes desses alunos e ao Técnico de 

Intervenção Local (TIL). Pudemos, assim, efetuar uma triangulação para retratar este estudo 

de forma mais completa.  

No capítulo seguinte, descreveremos e analisaremos os dados obtidos. 

Finalmente, apresentaremos as apreciações finais e algumas considerações baseadas nos 

dados encontrados à luz do enquadramento teórico, de forma a encontrar novos caminhos 

para outras investigações. 

Não podemos deixar de expor as limitações deste estudo: 

- o espaço de tempo definido para este trabalho e a sua abrangência; 

- ser um Estudo de Caso o que limita a generalização das conclusões.  
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CAPÍTULO I – O PAPEL DO ESTADO NA EDUCAÇÃO 

 

Neste capítulo abordaremos a questão do desafio da escola da atualidade tendo em conta o 

que alguns autores escreveram sobre o assunto. Analisaremos a evolução da reforma 

administrativa do Estado, através do New Public Management considerando a gestão de 

performance e a produtividade no setor público.  

1. O desafio da Escola Atual 

 

Tal como Carneiro (2000, p.30), podemos considerar desconcertante a passagem do final do 

século XX para o século em que vivemos. Para o autor, a “ complexidade destronou a eficácia 

do pensamento linear ”. O aumento significativo da desigualdade social foi permitido pelas 

inúmeras alterações a nível socioeconómico, o declínio de velhas formas de socialização, o 

desenvolvimento das ciências, a inovação das tecnologias, a globalização, as desigualdades 

na partilha do conhecimento, a Internet, a deslocalização e relocalização das empresas entre 

outros. 

Para alguns autores, nomeadamente Carneiro (2000), o modelo capitalista de 

desenvolvimento está a viver uma crise estrutural baseada, em simultâneo, pelas dificuldades 

de funcionamento das instituições responsáveis pela coesão social (crise do Estado-

Providência), pelas relações entre a economia e a sociedade, pela crise do sujeito, implicando 

a constituição das instituições individuais e coletivas, o descambar das instâncias clássicas da 

sociedade (família e escola), entre outras que “tornam o futuro obscuro (Carneiro, 2000, 

p.30)”. 

Segundo Carneiro (2000, p.31), existem cinco fatores positivos que envolvem a educação. A 

saber: 

 Apesar das catástrofes do século XX e do aumento triplicado da população, a maioria 

das pessoas melhorou a sua condição de vida, tendo acesso generalizado “a bens e 

serviços, entre os quais aquele que garante as maiores oportunidades de vida – a 

Educação”, 

 Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria da população sabe ler e 

escrever. “Este avanço educativo tornou as pessoas mais livres, capazes de exercer 

as suas escolhas e, por isso, potencialmente mais felizes”, 
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 A emancipação da mulher, a sua ascensão em todas as esferas da vida pública e 

privada, apoiando-se no “alargamento da sua participação na vida educativa das 

nações e das sociedades”, 

 O enorme mercado para a educação: zonas geográficas que necessitam de 

democratizar o acesso ao ensino; a tendência, em zonas de declínio geográfico, para 

os jovens passarem mais tempo a estudar; a enorme subida das necessidades de 

formação profissional ao longo da vida, 

 Devido à escolarização da mulher, a taxa de fecundidade apresenta uma grande 

queda. A retenção, por mais tempo, dos jovens na escola ou a opção, por parte da 

família, em não ter filhos, pode ser uma clara forma de fazer contenção económica. 

 

Morin (2000, pp.14-18) advogou o que, na sua opinião, deveria fazer parte da educação 

de todos os indivíduos, seja qual for a sociedade e cultura a que pertençam. Estabeleceu 

que os problemas centrais ou fundamentais que continuam ignorados ou esquecidos 

devem ser ensinados através, do que denominou, de sete saberes necessários à 

educação do futuro, sendo eles: 

 As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão – “É necessário introduzir e 

desenvolver na educação o estudo das características cerebrais, mentais, culturais 

dos conhecimentos humanos, (…)”; 

 Os princípios do conhecimento pertinente – “(…) ensino dos métodos que 

permitam estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as 

partes e o todo em um mundo complexo”; 

 Ensinar a condição humana – Com base nas disciplinas, é possível reconhecer a 

unidade e a complexidade humana, reunindo e organizando conhecimentos 

espalhados pelas diferentes disciplinas; 

 Enfrentar incertezas – Preparar a mente humana para esperar e defrontar o 

inesperado; 

 Ensinar a compreensão – Dar a conhecer as causas do racismo, xenofobia e 

desprezo para que se possam reformar as mentalidades no intuito de alcançar a 

paz; 

 A ética do género humano – “A educação deve contribuir não somente para a 

tomada de consciência da nossa Terra - Pátria, mas também permitir que esta 

consciência se traduza em vontade de realizara a cidadania terrena”. 
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Para poder dar resposta, àquilo que é o conjunto das suas missões “a educação deve 

organizar-se em torno de quatro aprendizagens que, ao longo de toda a vida, serão de 

algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto 

é adquirir instrumentos de compreensão, aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em 

todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes” (Delors, 2003, pp.89-90). 

 

Os quatro pilares fundamentais da educação do futuro são a base da educação no sentido 

em que esta se deve adaptar constantemente às transformações da sociedade. A 

aprendizagem ao longo da vida deve ser um juízo transmitido e detido pelos alunos, de 

forma entusiástica para que se preparem para enfrentar qualquer desafio ou dificuldade. 

Este é um desafio que exige aos professores uma formação adequada e não 

ultrapassada, já que têm sido vítimas da formação em massas para uma escola de 

massas, que ensina a todos como se de um só se tratasse (Barroso, 1996). 

 

Os desafios da escola são complexos e variados. Uma escola de massas terá que se 

adaptar à mudança da sociedade e passar a ministrar um ensino que se direcione para 

cada um dos alunos. Ciente de que esta massificação não permitiu a igualdade de acesso 

e sucesso escolar, a escola enfrenta hoje elevadas taxas de insucesso e abandono 

escolar.  
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2. Os Modelos de Gestão Pública 

 

Abordaremos, neste ponto, a importância no New Public Management como um novo 

paradigma da gestão dos serviços públicos, em Portugal, bem como a relevância que a 

gestão da perfomance tem vindo a adquirir ao longo dos tempos e a sua abordagem nos 

serviços anteriormente apontados. 

2.1 New Public Management 

 

O New Public Management (NPM), um novo paradigma da gestão de serviços públicos 

emergiu nos anos de 1980 e foi, principalmente, adotado nos países anglo-saxónicos 

introduzindo uma visão dissemelhante quanto à organização e responsabilidade no setor 

público, privilegiando os resultados em detrimento dos processos. Esta tendência que se fez 

sentir, na generalidade, nos países da OCDE, não deixou Portugal alheio. A terminologia 

NPM é adotada pelos países da OCDE e tem como princípios fundamentais: a privatização 

dos serviços e a diminuição do peso do Estado, a adoção de métodos de gestão empresarial 

e a desburocratização e descentralização, com base num modelo que enfatiza os serviços, a 

participação, os resultados e um sistema aberto (Hood, 1991). Este modelo de gestão 

caracteriza-se pela utilização das ferramentas do setor privado na Administração Pública 

tentando introduzir o fator concorrência enfatizando a racionalidade económica e a orientação 

para o resultado. 

A reforma administrativa em Portugal foi, terminantemente, influenciada pelas ideias base do 

NPM e por reformas efetuadas noutros países, o que teve um grande impacto na estrutura e 

funcionamento do governo. No início dos anos de 1990, a reforma resumia-se, em primeiro 

lugar, a elaborar um programa que promovesse culturalmente a mudança encarando o 

cidadão como cliente, criando uma relação aberta com eles, sendo que este propósito passou 

a ser a prioridade na reforma administrativa portuguesa. Esta reforma administrativa 

encontrou uma forte resistência à mudança: a burocracia, revelada por vários autores 

segundo os quais a reforma administrativa não se orientou num sentido gestionário, mas no 

sentido de alterar o anterior paradigma burocrático (Rocha, 2000; Pollit, 2000). 

Até à década de 80, no século XX, apesar de fazer parte da agenda dos governos, a 

modernização na Administração Pública apenas sofreu mudanças pontuais. A instabilidade 

política e a fraca liderança (além de outros fatores) condicionaram a implementação dos 
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vários planos para a reforma. Ajustou-se, estruturalmente, o sistema administrativo de acordo 

com os novos objetivos e políticas públicas. Para Araújo (2004), perante a situação 

anteriormente descrita, o modelo tradicional da Administração é questionável, o que permite a 

uma reestruturação que coloca os cidadãos no centro da reforma tendo sido criado um 

programa de modernização que visa reduzir os protocolos e aumentar clareza administrativa.  

Segundo Hood (1991), para que se verifique uma organização que maximize os valores a que 

se propõe é necessário ter em conta que deverão existir múltiplos objetivos, em prol de um 

único objetivo; deverá ser criada uma medida de “folga” que permita a reposição de 

aprendizagem ou implementação em caso de crise1, ter uma estrutura de gestão de pessoal 

que promova a coesão, uma estrutura de responsabilidade e um quadro de controlo de 

trabalho, que incida sobre a entrada de processos ao invés da saída de medidas. 

O paradigma de gestão tem dominado as iniciativas de reforma. A preocupação com a 

qualidade dos serviços públicos, a adoção de inovações quanto ao fornecimento desses 

serviços, a crescente relação bidirecional entre a administração e os cidadãos bem como a 

procura de um maior envolvimento das organizações sem fins lucrativos na implementação de 

políticas públicas são algumas referências que podemos identificar como a aposta da nova 

ênfase à reforma administrativa. 

De acordo com Araújo (2004), concentrados na eficiência económica, temo-nos vindo a 

deparar com cortes orçamentais e com a adoção de uma gestão de recursos cada vez mais 

exigente o que induz algumas dificuldades de funcionamento em determinados serviços 

públicos. Para Bilhim (2000, p.14), “o resultado global da economia e do desenvolvimento 

social depende da interligação e complementaridade entre os setores público, privado e 

social”. 

Os mecanismos de esforço, para reformar a administração pública, têm-se revelado, por 

exemplo, através das Lojas do Cidadão, estruturas que permitem uma desburocratização e 

racionalização administrativas e dos respetivos procedimentos. Permitir num só local, ter 

acesso aos mais diversos serviços públicos, é uma mais-valia para o utente, pois permite uma 

poupança de tempo, dinheiro e deslocação para a resolução dos seus problemas. A reforma 

administrativa em Portugal está, no entanto, condicionada, por pressões de ordem económica 

e financeira derivada à conjuntura de crise internacional, a que o País, naturalmente, não é 

alheio. 

                                                           
1
 Tendo em conta a atual conjuntura económica que o mundo atravessa, este objetivo é deveras relevante. 
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Hood e Peters (2004) afirmam que os reformistas do NPM, muitas vezes, mencionaram que a 

utilização das reformas se deviam fazer com base em aprendizagem, mas na prática 

inclinaram-se a ser aplicadas sem esta base. Todo o idealismo do movimento está ligado à 

falta de condições associadas à aprendizagem efetiva, tendo como base one-size-fits-all. Ou 

seja, na generalidade, o NPM é aplicado, de forma igual, a todos. 

 Clifton, Comín e Fuentes (2005) afirmam que em termos de aplicação podemos encontrar 

pontos comuns nomeadamente no discurso e na aproximação ideológica, assim como nas 

estratégias, prioridades, métodos e estilos usados, no entanto, os resultados obtidos 

diferenciam-se substancialmente.  

 

O NPM tem influenciado a reforma do Setor Público em Portugal, em especial, com a 

introdução da medição do desempenho e a definição de indicadores. Subjacente a esta 

ideia está a convicção de que, uma vez admitidas as ferramentas da gestão privada nas 

organizações públicas, o desempenho organizacional irá melhorar. A avaliação de 

desempenho para Bouckaert (2006, p.3) assenta na assumpção de que se não podes medir 

não o podes gerir, no entanto, Deming, (1994, p.35) defende que é “errado supor que se não 

podes medir, não o podes gerir – um mito dispendioso”. Sendo que, na teoria do NPM , a 

promoção da avaliação de desempenho está entre os seus objetivos, para Bilhim (2000), 

Araújo (2000), Clarke (1993) e Suleiman (2003) a avaliação das organizações públicas 

resultou da crença geral de que o Estado era altamente gastador, não fazendo um uso 

eficiente dos dinheiros públicos. 

 

Para Micheli, Neely, Kennerley (2005) a ênfase da reforma administrativa tem sido colocada 

no Value-for-Money, dando-se especial enfoque à preocupação com os impostos pagos 

pelos contribuintes (ibidem) e, naturalmente, à necessidade de se avaliar as atividades 

governamentais – tidas como cruciais (Bourn, 1992). Esta relevância está ligada à  ideia do 

que deverá ser a democracia, em que as organizações públicas e os seus executores 

devem ser responsáveis pelas políticas que abraçam e pelo modo como as implementam 

(ibidem). 

 

O modelo de gestão denominado Reinventing Government surge com David Osborne e Ted 

Gaebler em 1992 com a publicitação do livro intitulado Reinventing Government: How the 

entrepreneurial spirit is transforming the public setor from scholhouse to statehouse, city hall 

to pentagon, no qual identificam os dez princípios de uma administração empresarial e 
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elucidam para uma mudança cultural e comportamental na administração do Governo, 

deixando de lado a administração burocrática para adotar uma administração empresarial 

(entrepreneurial government). Os objetivos principais deste paradigma reportam à 

eliminação da burocracia, dando competências aos funcionários para que possam atingir os 

resultados propostos colocando ênfase nos clientes (cidadãos). Para Carvalho (2001), desta 

forma é possível atingir uma melhor Administração por menos dinheiro. 

 

Para Denhardt e Denhardt (2000), a formulação e implementação das políticas públicas não 

são apenas responsabilidade dos governos. Nos dias de hoje, este processo apresenta-se 

mais participativo, contempla mais os indivíduos, grupos e instituições de dentro e fora do 

governo. Existe um envolvimento nacional e local no desenvolvimento e implementação das 

políticas em conjunto com as centenas de milhares de cidadãos, institutos públicos, setor 

privado e organizações sem fins lucrativos, resultando uma aliança entre os intervenientes, 

direcionada para valores comuns.  

Ateoria da administração pública e a prática que se aborda intitula-se, para os autores, New 

Public Service. Para Cole e Parston (2006, p.6) Public Service deve ser uma definição 

inclusiva que aponta para o objetivo comum a todas as organizações de prestar serviço aos 

cidadãos que, em parte, é pago pelos seus impostos. Colocámos a questão, que a nosso 

ver é de todo pertinente: porque se torna tão difícil medir os resultados desta união de 

esforços centrados no cliente/cidadão? Para Cole e Parston (2006, pp.45-46), os governos 

consideram mais simples medir inputs, processos e resultados ao avaliarem o seu 

desempenho, ao invés de se concentrarem em resultados virados para os cidadãos, isto 

porque os resultados levam muito tempo a ser adquiridos; por sua vez os gestores públicos 

e os políticos focam a sua atenção em ciclos de curto prazo com resultados provisórios das 

eleições. As forças policiais podem definir a redução da criminalidade como um resultado, 

mas as taxas de desemprego, o rendimento familiar e o desempenho escolar, são fatores 

que influenciam as taxas de criminalidade mas que se encontram fora do controle de 

qualquer força policial. 

 

Aliando as constantes mudanças na nossa sociedade o EGovernment – Governo Eletrónico, 

tem vindo a assumir particular relevo na economia de quase todos os países. Para que as 

tecnologias se tornem um fator de excelência e desenvolvimento da economia de qualquer 

país, é preciso que as organizações originem serviços e conteúdos que potenciem a criação 

de valor, a repartição de desenvolvimento, o aumento da produtividade e a transparência. 
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Devem ser criadas infraestruturas ao serviço da sociedade da informação ultrapassando 

obstáculos como a geografia.  

 

Para Rocha et al (2005) o E Government deve potenciar o surgimento de novos paradigmas 

de funcionamento das instituições com base na oferta de serviços on-line que, 

anteriormente, apenas se encontravam disponíveis de forma presencial. É a oportunidade 

que potencia as reformas dos serviços em duas vertentes: a primeira remete para uma 

reorganização de todo o back office que apoia o conjunto de serviços, proporcionando o 

surgimento de novos paradigmas de funcionamento e organização das instituições; a 

segunda, surge com a definição de um front office que, com a adaptação dos antigos 

serviços e a implementação de novos, disponibiliza aos cidadãos novas formas de acesso à 

Administração Pública, sendo o cidadão o decisor final de escolha do canal a utilizar. 

 

Podemos afirmar que este processo não é de todo linear, pelo que, a não aceitação do 

formato digital, por parte de alguns intervenientes, o que implica a existência de duas 

realidades paralelas: o formato digital e o formato em papel. Este inconveniente funciona 

como uma quebra no processo de workflow devendo, para tal, o Governo canalizar os seus 

esforços na formação dos seus quadros, tendo por base a reengenharia dos processos 

(Campos & Marques, 2004).  

 

2.2 Gestão da Performance  

 

Faremos, neste ponto, uma abordagem da gestão da performance com um enfoque especial 

à sua aplicação nos serviços públicos. 

Temos assistido, nos últimos anos, no setor público, a uma crescente utilização de 

informação sobre performance, em paralelo com a execução de reformas com características 

de gestão orientada por objetivos. Reconhecemos que a utilização correta de informação 

sobre performance é um condicionante crítico para a melhoria do desempenho do setor 

público e para a obtenção de ganhos de eficiência e eficácia da despesa pública. Esta 

primeira década do século XXI confirmou (e continua a confirmar) ainda mais a necessidade 

crucial das organizações se adaptarem à realidade – é preciso manter uma visão integrada da 

performance, implicando estratégias consistentes, ter a capacidade de as comunicar, 
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executar, monitorar e avaliar a sua execução através de modelos fáceis de entender e 

apoiados em soluções tecnológicas integradas. 

 

A complexidade associada à rápida mudança do valor do capital humano e da informação, 

tem forçado as organizações a encarar a gestão da performance como um verdadeiro 

sistema, composto por ferramentas, metodologias e soluções, devidamente integradas, 

interagindo para tornar as organizações, quer públicas quer privadas, mais competitivas, mais 

eficientes e geradoras de mais valor para todos os seus stakeholders. No conjunto de 

ferramentas tem vindo a destacar-se a metodologia Balanced Scorecard (BSC). Foi criado no 

início dos anos noventa, do século XX, pelos professores Robert Kaplan e David Norton da 

Universidade de Harvard. Apesar de estar, inicialmente, direcionado para as empresas, 

começou a ganhar adeptos e a ser observado, atentamente, pelos serviços públicos e 

organizações sem fins lucrativos. No final desse século, após algumas alterações, foi 

adaptada a sua “ geografia” de perspetivas e começou a expandir-se e a implementar-se 

nestas organizações.  

Para Pinto (2006), existem, definitivamente, diferenças entre o setor público e o setor privado 

que, por vezes, são sobrevalorizadas. Em comum temos a procura da eficiência, da inovação 

e da qualidade do serviço que são uma constante. Se analisarmos as várias tipologias de 

medidas de performance – financeiras, de processo, de serviço, de projeto e desenvolvimento 

de pessoas – facilmente se constata que na financeira, na perspetiva dos lucros, é divergente 

no setor público. 

Ao compararmos indicadores operacionais, ou mesmo de otimização de custos, existem 

muitas semelhanças. Na organização privada, temos o objetivo de rentabilidade do 

investimento, enquanto no setor público o output final, é a qualidade do serviço que, no que 

respeita ao investimento, é mais complicado de medir. As diferentes perspetivas de gestão 

que têm imperado ao longo dos tempos refletem-se. O setor privado sempre se direcionou 

mais nos outputs (resultados financeiros e qualidade do serviço) e o setor público nos inputs 

(orçamento e processo). Mas na atualidade, vivemos um claro contexto de convergência 

onde, em último, os outputs predominam sobre os inputs, até mesmo no setor público. 

Cokins (2004b) arroga que a gestão da performance se traduz no conjunto de processos para 

gerir a execução da estratégia de uma organização ou a forma como os planos representam 

os resultados. No fundo, a gestão de performance não é mais do que uma estrutura de 

alinhamento das pessoas e dos serviços com os objetivos estratégicos, de 
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aperfeiçoamento/avaliação dos resultados e de desenvolvimento de competências individuais 

e coletivas.  

 

2.2.1 Abordagem da gestão da performance nos serviços públicos 

 

Desde do início dos anos de 1990 o conceito de New Public Management se tem traduzido 

num conjunto de filosofias de gestão, ideias e práticas desenvolvidas para melhorar a 

performance dos serviços públicos. Ao longo destes últimos anos quase todas as 

administrações públicas lançaram iniciativas que melhoram a performance, existindo casos de 

sucesso que se transformam em verdadeiros case studie. Parece-nos aceitável afirmar que 

todas as experiências parecem evidenciar que a criação de sistemas para a melhoria e 

gestão da performance, produzam, verdadeiramente, resultados nos serviços públicos, são 

um trabalho muito complexo. 

Os constrangimentos que podem dificultar a melhoria da performance são extensos e 

conhecidos por quem tem ou já teve responsabilidades na gestão dos serviços públicos. Os 

modelos, sistemas e soluções existem e funcionam, desde há muito, no setor privado, mas 

não têm sido implementados com a celeridade, frequência e taxa de sucesso que os 

stakeholders esperam e exigem do setor público. 

Os serviços públicos portugueses atravessam uma época de mudança. Medidas recentes que 

estão em fase de implementação, como o PRACE e Simplex são anunciadas. Umas com a 

possibilidade de emergirem a curto prazo, outras a médio prazo. Apesar de os cidadãos 

valorizarem um ou outro caso de inovação, divulgado pelos media, exigem resultados visíveis 

de grande dimensão que se traduzam em serviços públicos eficientes, de qualidade e 

adequados ao nível de impostos que são cobrados. A utilização generalizada de informação 

sobre performance, no setor público, é um método recente e Portugal tem como objetivos 

centrais, melhorar a qualidade do serviço prestado pelos organismos públicos e cooperar para 

uma melhoria da eficiência e eficácia da despesa pública. As experiências internacionais, em 

especial desenvolvidas pelos países da OCDE, poderão estabelecer uma base de boas 

práticas a seguir, neste âmbito, sendo que não existe um modelo exclusivo a seguir pelos 

diferentes países; ao invés, a abordagem a seguir na utilização de informação sobre 

performance deve ser adaptada ao contexto político e institucional de cada país e 

considerada como um processo de aprendizagem. 
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Na nossa perspetiva, o objetivo final da gestão da performance na Administração Pública é 

contribuir para a melhoria do serviço prestado ao cidadão, ao menor custo. De forma 

sucinta, o setor público é uma realidade vasta e, acima de tudo, heterogénea. Gerir a 

performance na Educação, na Saúde ou na Justiça não se pode fazer da mesma forma, 

embora devam existir princípios estratégicos comuns. A sua implementação necessita, 

sempre, de se adequar aos diferentes contextos e é aqui que as maiores dificuldades 

ocorrem. Talvez por isso, não se deva encarar a Administração Pública como sendo uma 

realidade única, mas como o total de variadas realidades, com objetivos e performances 

diferentes.  

É importante monitorizar os inputs, mas, no final, tanto no setor privado como no setor 

público, os resultados finais é que contam. De que serve ter uma distinta performance nos 

inputs (sejam humanos, orçamentais ou de processo), se os resultados na melhoria do 

serviço não forem patentes? Esta é uma mudança de extraordinária importância no setor 

público: passar de uma orientação direcionada para o orçamento para uma orientação 

direcionada para os resultados. A evolução da informação de gestão de performance vai, 

cada vez mais, possibilitar o equilíbrio entre inputs e outputs. Eleger indicadores de 

qualidade/custo, que foquem conjuntamente os organismos e serviços na melhoria da 

qualidade e na minimização dos custos seria o ideal. 

 

3. Teoria do Capital Humano 

 

Apresenta-se aqui, inicialmente, a origem e a evolução da Teoria do Capital Humano e, 

seguidamente, são apresentadas as críticas formuladas a esta teoria. Posteriormente, 

falamos das abordagens dissemelhantes à definição do capital humanos e as suas 

características, analisando os processos e retornos possíveis do capital humano. 

 

3.1 Origem e Evolução 

 

A Teoria do Capital Humano surgiu nos finais da década de 1950, início da década de 1960, 

do século XX, através de trabalhos realizados, principalmente, por um grupo de economistas 

neoclássicos da Escola de Chicago, dos quais se destacam Theodore Schultz (1961), Jacob 

Mincer (1958), Gary Becker (1960) e Milton Friedman (1955). 
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Com a apresentação do conceito, houve uma difusão rápida sobre os estudos do Capital 

Humano não só nos Estados Unidos mas também em outros países. 

 

Em 1963, Theodore Schultz trouxe a público a sua obra The economic value of education e 

em 1964, a obra Human Capital foi publicada por Gary Becker. Esta última tornou-se uma 

referência nos estudos sobre os investimentos na formação dos indivíduos trabalhadores nos 

quais a discussão se amplifica com o desenvolvimento do estudo sobre a economia da 

família, tendo como base de investigação, a teoria do capital humano. 

Na verdade, esta teoria teve um enorme impacto tanto na literatura económica como na ação 

política educacional e foi introduzida, rapidamente, nos programas de expansão educacional, 

nos anos 60 do século XX, na maioria dos países da OCDE sendo, mais tarde, adotado por 

outras agências internacionais como a United Nation Education, Scientific and cultural 

Organization (UNESCO) e o Banco Mundial, tornando-se essencial para a estandardização 

das estratégias de desenvolvimentos nos países mais pobres (Marginson, 1993, p.31). 

 

Schultz (1961) elaborou um artigo de grande reflexão académica denominado, Investment in 

Human Capital, onde definiu o conceito de capital humano tentando estabelecer a essência 

do conceito e as condições da sua formação. Esta ideia conduziu a uma nova noção de 

trabalho para a teoria económica ao compreender o trabalho como uma forma de capital e, ao 

mesmo tempo, criticando a noção clássica que entendia o trabalho e/ou os recursos humanos 

como um meio de produção (tal como uma infraestrutura ou uma máquina). Os trabalhadores 

eram pensados e vistos como uma entidade homogénea com habilidades para realizar, 

apenas, trabalho manual que obrigava a pouco conhecimento e especialização. O autor 

(ibidem, p.3) diz-nos que esse entendimento, “essa noção de trabalho estava errada no 

período clássico e está evidentemente errada agora”. As suas ideias foram inovadoras e, 

refletem-se até hoje, na medida em que a ideia do homem como um bem análogo a outras 

formas de “capital”, lança-nos para a urgência de uma “sociedade de serviços”, para uma 

“sociedade de conhecimento” e para uma “sociedade pós-industrial”. 

Ao lado do conceito de capital humano, Becker incrementa toda uma teoria de 

comportamento que se centra, não apenas no indivíduo como tal mas no indivíduo que 

pertence a uma família que se integra num contexto social e económico. Em 2002, o autor 

(ibidem), num dos seus mais recentes artigos La Inversión en Talento como valor de futuro, 

define capital humano como la inversión en dar conocimientos, formación e información a las 
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personas; esta inversión permite a la gente dar un mayor rendimiento y productividad en la 

economia moderna y aprovecha el talento de las personas (Becker, 2002, p.26). 

Apraz-nos analisar esta definição, do autor, como uma clara referência à informação e ao 

talento, como elementos principais nos processos económicos e sociais dos nossos dias 

tendo bem presente as alterações que têm sucedido a nível social, político, económico e 

cultural. Exemplo disso é a globalização e o impacto produtivo das novas tecnologias da 

informação, entre outros fenómenos atuais, cujo crescimento atribuiu às pessoas um papel 

central, nesses mesmos processos e nas mudanças que decorrem atualmente.  

 

Mincer (1958), num dos seus artigos, estudou a questão do capital humano numa ótica 

econométrica, procurando a relação existente entre o investimento na formação do 

trabalhador e a distribuição do rendimento de cada indivíduo. Este estudo demonstrou que a 

decisão de dedicar tempo para melhorar o desempenho no trabalho resultava de uma escolha 

individual e racional. A teoria do capital humano defendida por Mincer, polindo o quadro 

neoclássico em que se encontra, admite a diversidade do trabalho quando considera o 

investimento realizado em capital humano como um fator que explica a diferença salarial 

entre trabalhadores, providos de produtividades diferentes (Teixeira, 2007).  

 
Face à observação elaborada, anteriormente, às três perspetivas essenciais da teoria do 

capital humano, importa verificar os pressupostos principais que esclarecem esta teoria. Em 

primeiro lugar, verificamos o pressuposto que nos conduz a que o capital humano é algo 

produzido, ou seja, é o resultado de decisões ponderadas de investimento em educação ou 

formação. Em segundo lugar, é-nos permitido verificar que o indivíduo é detentor de 

características pessoais (umas inatas outras que vão sendo adquiridas ao longo da vida) e 

que vão contribuir para o aumento da sua produtividade, e, naturalmente, para os salários 

auferidos ao longo do seu ciclo de vida. 

 

Para Teixeira (1999) e Fernandes (2000), o resultado da educação, como investimento, 

obedece a uma escolha racional entre os custos atuais e os rendimentos futuros, no âmbito 

mais alargado da maximização do retorno individual e social.  
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O raciocínio da teoria do capital humano pode ser resumido em três pontos: 

i) As pessoas educam-se, 

ii) A educação tem como principal resultado mudar as capacidades e conhecimentos 

das pessoas; 

iii) Quanto mais a pessoa estuda, maior é a sua habilidade cognitiva e mais produz. 

Mais produtividade permite maiores rendimentos. 

 

Após esta análise, é possível constatar que, nas últimas décadas, o capital humano tem 

elaborado uma prioridade política, económica e social para a generalidade das economias do 

mundo e, em particular, para os países ditos “industrializados”. Um elevado número de 

cidades e regiões por todo o mundo estão a colocar a aprendizagem, o conhecimento, a 

educação, a investigação e a inovação no centro das suas estratégias de desenvolvimento, 

juntando em torno de um mesmo objetivo decisores políticos, setor privado e sociedade 

(OCDE, 1998, p7). 

 

3.2 Conceito de Capital Humano 

 

Dando continuidade à análise elaborada até aqui, é fundamental centrarmo-nos no conceito 

de capital humano. Podemos, de acordo com o contexto em que se encontra inserido, 

englobar o Capital Humano em duas vertentes: a primeira, que remete apenas para o nível de 

escolaridade que é formalmente adquirida; a segunda, com um nível mais abrangente de 

investimentos que irão influenciar o bem-estar, a produtividade dos indivíduos tais como as 

ações de formação profissional adquiridas fora do sistema normal de ensino (Teixeira, 1999, 

p.10). Também é muito comum existirem referências ao Capital Humano como pertencendo 

às qualidades e características do indivíduo de uma organização, querendo com isto dizer 

que o capital humano é equiparado aos objetivos tangíveis e intangíveis das organizações: 

tangíveis quando equiparamos o capital humano à produção, aos salários (entre outros); 

intangíveis quando falamos em educação, escolarização, saúde, condições de vida e de 

trabalho, informação, etc.  

 

Becker (1964), como outros autores, adiciona a personalidade, a reputação, a aparência e as 

credenciais como indicadores do capital humano. 

Davenport (1999) apresenta-nos uma outra definição de capital humano, separando em 

quatro elementos: a capacidade, o comportamento, o esforço e o tempo. 
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Teixeira (1999, pp.10-11) refere duas características, essenciais, do capital humano: a 

primeira é que, na sua essência, o capital humano não é, de todo visível, e o que é 

observável são os seus efeitos; a segunda diz-nos que o capital humano é específico, que 

não pode ser separado da pessoa que o têm, não pode ser comprado nem vendido. 

 

O capital humano não deve ser confundido com o capital social; o primeiro constitui uma 

característica intangível com a capacidade de melhorar e apoiar a produtividade, a 

empregabilidade e a inovação. Pode aumentar, diminuir ou até mesmo tornar-se insignificante 

e tem diversas fontes e influências: Os atributos como a competência, o conhecimento e 

aptidão coligam-se de diferentes formas consoante os contextos individuais e sociais mas não 

podemos alienar estes atributos das capacidades inatas dos indivíduos como, por exemplo, a 

capacidade de trabalho em equipa, a motivação e a abertura a novas ideias. Dada a sua 

complexidade, o conceito de capital humano pode arrogar muitas definições, tornando-se, 

assim, algo vago e de reconhecimento complexo. 

A OCDE (2001, p.18) por exemplo, caracteriza o capital humano como sendo knowledge, 

skills, competencies and attributes embodied in individuals that facilitate the creation of 

personal, social and economic well-being.  

 

Já outros autores adotam a definição de capital humano de diferentes formas. A título de 

exemplo temos Svean-Age Westphalen (1999, p.10) que nos diz que o capital humano é 

Knowledge that individuals acquire during their life and use to produce goods, services and 

ideas in market or non market circumstances.  

Fernando Zeballos (2004, p.4), define capital humano como el valor económico estimado o de 

las calificaciones, del conocimiento científico y técnico, de las capacidades y de la experiencia 

de los indivíduos y que son de su propiedad exclusiva (aunque temporalmente pueda estar 

controlodo por un empresário). Reforçando esta ideia citamos Johan Roos et al. (2001, p.64-

70) que crê que El valor del Capital Humano surge de la competência, de la actitud y de la 

agilidad intelectual. 

 

No contexto do nosso trabalho definimos o Capital Humano como o conjunto das aptidões e 

conhecimentos dos indivíduos que, agregadas a outras características pessoais e empenho, 

possibilitam a produção de bem-estar pessoal, social e económico. Incluímos o nível de 

escolaridade, formação e investimento na área da saúde aliado a um conjunto de 

infraestruturas de educação, desenvolvimento, formação e investigação. Verifica-se um mix 
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de investimentos que atuam no bem-estar e produtividade dos indivíduos e da sociedade em 

geral. 

 

3.3 Investimento e Retorno em Capital Humano 

 

Como referimos, o capital humano é adquirido através do investimento nas pessoas, que 

ocorre ao longo da vida, assumindo variadas formas e ocorrendo em diferentes contextos. 

 

Analisando o relatório da OCDE (1998, p.35), o número de investimento, nesta forma de 

capital, pode ser medido através dois recursos expostos à aprendizagem: o tempo e o 

dinheiro. Debate-se que tanto o investimento em tempo como em dinheiro, por parte dos 

indivíduos, empresas/organizações e governos em educação e formação são medidas 

indiretas da formação do capital humano; no entanto, consideram-se insuficientes já que não 

têm em conta a aprendizagem para além do sistema formal, onde a visão dos investimentos é 

menor. Ainda assim, permite-nos uma ideia de como os diferentes países organizam o 

investimento em capital humano em termos de tipo, nível e duração. 

No mesmo relatório (OCDE, 1998, p.36-42) podemos verificar algumas ideias que nos 

indicam de como se pode medir o investimento em tempo e dinheiro de forma a aumentar o 

stock de capital humano, o que apresentaremos de seguida. 

Neste sentido o investimento pode ser medido através: 

 

i) do total dos gastos públicos em educação e formação inicial (percentagem do PIB 

gasto nestes indicadores) ou, opcionalmente, o gasto por estudante de acordo com 

o PIB per capita (inclui a dimensão da população jovem, a taxa de participação, a 

duração dos programas e os custos anuais por estudante); 

ii) dos gastos públicos em formação para adultos dentro do contexto de mercado de 

trabalho (os programas ativos dentro do mercado de trabalho incluem ações de 

formação bem como esboços de emprego temporário e auxílios de recrutamento; 

iii) do investimento privado das organizações e empresas que estabelece uma parte 

fundamental do investimento em capital humano (este investimento é, 

extensivamente, direcionado para o desenvolvimento de aptidões e competências 

com mais-valia económica): das famílias em atividades que possam influenciar o 

desenvolvimento do capital humano nos seus filhos. Não falamos apenas do 
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investimento financeiro mas do que se investe no tempo e promoção de hábitos e 

atitudes de aprendizagem, essenciais para a criação do capital humano. 

Poderemos assim, analisar mais cuidadosamente quais os principais retornos que se podem 

alcançar através do investimento em capital humano, como se medem esses efeitos e a 

relação existente entre os diferentes tipos de investimento e os seus efeitos. 

 

Em concordância com os dados da OCDE (1998, p.68), os retornos de investimento em 

educação, públicos e privados, têm sido medidos tendo em conta o equilíbrio entre os custos 

de investimento e o valor dos benefícios resultantes. Os retornos privados da educação 

apenas têm em conta os custos privados admissíveis para os indivíduos e ganhos 

económicos, após o pagamento de todos os impostos. Tal significa que os retornos privados 

influenciam a resolução dos indivíduos de investir, ou não, na educação/formação. 

Os retornos “sociais” da educação comportam tanto os custos privados como os públicos. Se 

verificarmos os rendimentos individuais, observamos que o cálculo inclui uma componente de 

benefício público: o ganho vindo dos elevados impostos que os indivíduos pagam com 

elevados rendimentos, em detrimento da sua elevada escolaridade. 

O investimento financeiro na educação, por parte das instituições públicas, é influenciado 

pelos benefícios sociais do investimento em educação; se considerarmos o pagamento de 

uma taxa mais elevada de impostos, uma menor criminalidade ou maior coesão social, estes 

retornos indicarão se a despesa pública atribuída à educação será ou não recuperada, a 

longo prazo, em benefícios públicos (OCDE, 1998, p.69). 

  

Para Teixeira (1999, p.10) existe distinção entre retornos internos e externos do capital 

humano. Os primeiros têm sido mais estudados que os segundos, embora estes últimos 

tenham vindo a aumentar num largo número de países. A autora (ibidem) defende, por um 

lado, que os efeitos internos do investimento em capital humano se restringem, normalmente, 

ao indivíduo que detém o capital humano, espelhando-se, no impacto do nível de 

escolaridade, da formação ou experiência profissional, nos rendimentos, na saúde (no caso 

dos trabalhadores por conta de outrem) ou nos rendimentos decorrentes da atividade (no 

caso dos empregos por conta própria); por outro lado, os efeitos externos abrangem grupos 

de pessoas, sociedade e até mesmo de países, que podem ser observáveis, de forma 

empírica, na relação entre o nível médio de escolaridade da população de determinado país 

(e o crescimento dessa população) e na diminuição das taxas de criminalidade. 
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Podemos concluir, pela literatura apresentada, que a Educação pode originar diversos efeitos: 

mudança de preferências individuais; ou mudança dos obstáculos e incómodos com que os 

quais os indivíduos se confrontam, ou pelo aumento do conhecimento e informação nos quais 

baseiam os seus comportamentos e atuações. Será possível argumentar que os benefícios 

que ocorrem do investimento em capital humano podem ser de natureza económica (melhor 

emprego, rendimento mais elevado, maior produtividade) ou de natureza social (saúde, baixa 

taxa de criminalidade e melhor coesão social), sendo os primeiros os mais visíveis e, por 

conseguinte, mais estudados. 

 

É preciso realçar, que o reconhecimento geral dos benefícios da educação e de outras formas 

de aprendizagem não deve levar os governos, organizações/empresas e indivíduos a 

investirem, desenfreadamente, em capital humano (OCDE, 1998, p.53). Os projetos de 

investimento, face à competição por fontes de capitais escassos, devem demonstrar uma taxa 

de retorno adequada, com base no cálculo de dados consistentes quer nos fluxos de custos 

como nos de benefícios (OCDE, 1998, p.68).    

 

3.4 Críticas à Teoria do Capital Humano 

  

O pressuposto central da Teoria do Capital Humano é de que existe algo que é sempre 

produzido, em resultado de decisões consideradas de investimento em educação ou 

formação. Em todas as economias modernas o grau de educação que o indivíduo possui 

correlaciona-se, de uma forma positiva, com os rendimentos que aufere. 

Blaug (1971, p.21) afirma que “uma educação adicional elevará os rendimentos futuros e, 

neste sentido, a aquisição da educação é da natureza de um investimento privado em 

rendimentos futuros”. Denota-se uma conformidade entre a produtividade física do capital e a 

educação, justificando-se o tratamento analítico da educação como capital humano, já que se 

torna parte da pessoa que o recebe. 

Shaffer (1961) sustenta que, na generalidade, não é aconselhável tratar o indivíduo como 

capital humano, tomando partido dos autores que acreditam que, moralmente, é errado 

aplicar-se os conceitos de investimentos e de capital às pessoas. Atesta a sua preocupação 

da utilização inadequada desse mesmo conceito nas decisões políticas na área educacional.  
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Sen (1997) enfatiza o erro de compreender o crescimento da educação (e a saúde), somente 

como uma forma das pessoas se tornarem mais produtivas, considerando apenas o aspeto 

de melhoria dos recursos humanos, segundo a qual as pessoas são meios de produção e 

depreciando que sejam o elo final do processo de melhor educação. O autor considera que o 

aperfeiçoamento em variáveis como educação não é apenas uma forma de geração do 

crescimento económico (valor instrumental), mas também um elemento constitutivo das 

capacidades das pessoas (valor intrínseco). Diante disso, Sen (2000) qualifica a diferença 

entre o capital humano e a capacidade humana, apresentando a distinção de valor que se 

relaciona com a diferença entre os meios e os fins humanos. Logo, os seres humanos não 

são meramente meios, mas o fim do exercício. 

Wiseman (1965) fundamenta a sua crítica à Teoria do Capital Humano nas proposições da 

ciência económica tradicional e na conceção humanista de que a economia não pode 

sustentar-se na visão de que a vida é observada como um balanço comercial, em que o seu 

valor apenas pode ser atribuído a partir do binómio carência - satisfação. O autor refere in 

The Southern Economic Journal (1965) “ porque nós, na verdade, não tomamos as nossas 

necessidades como algo final…O homem, num sentido real, cria os valores”. O autor (ibidem) 

afirma que as capacidades técnicas adquiridas que aumentam os rendimentos pessoais 

futuros deixam de ter significado financeiro à medida que a educação muda as atitudes, os 

padrões de expectativas e preferências. Mostra a sua preocupação, essencialmente, com a 

avaliação implícita na educação e as suas consequências, o que considera estar ausente na 

análise analítica dos teóricos do capital humano. 

Crawford (1994) e Pereira (2001), referem que a principal crítica à teoria do capital humano 

decorre da rejeição de tratar o homem como "capital", uma vez que tal raciocínio é adverso a 

questões éticas e morais aos seres humanos. No entanto, esse paradigma começou a ser 

desacreditado, a partir da década de 1960, sobretudo, em função dos trabalhos realizados por 

Theodore Schultz.  

Assim, entre as diversas críticas sobre a Teoria do Capital Humano, as principais consideram-

se sob duas formas:  

 - a primeira será que a educação significa só uma forma de qualificação da mão de 

obra para introdução no mercado de trabalho, servindo como uma ferramenta para aproveitar 

o excedente do trabalhador ao sistema capitalista;  
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 - a outra considera que existem outros fatores que influenciam no rendimento dos 

indivíduos, além da escolaridade, tal como sua inteligência individual, o seu nível social e, até 

mesmo, a segmentação dos mercados (Lima, 1980; Almeida e Pereira, 2000). 

Becker (1993) refere que, mesmo existindo inúmeras pesquisas que comprovam as 

contribuições positivas do capital humano ao indivíduo e à população, alguns autores alegam 

que a Teoria do Capital Humano não é exata, uma vez que essa forma de capital também é 

um mecanismo de exploração do trabalho pelo capital. Assim, os portadores do capital "físico" 

e "financeiro" utilizam esse outro tipo de capital "humano" mais como uma opção de 

exploração da mão de obra, fazendo com que o capital humano seja somente uma ferramenta 

de preparação do conhecimento a favor do capital. Outras teorias discutem o capital humano 

como uma forma de selecionar os indivíduos, pouco contribuindo para a redução das 

desigualdades socioeconómicas e para o aumento dos rendimentos pessoais como um todo.  

De acordo com Almeida e Pereira (2000), os marxistas, críticos da Teoria do Capital Humano, 

concordam que o aumento da escolarização permite elevar a produtividade no trabalho mas 

não proporciona novos conhecimentos e habilidades. Isso deve-se a três fatores: a) a escola 

adapta o indivíduo para a disciplina, preparando-o para desenvolver as atividades, de acordo 

com as normas do sistema capitalista; b) a escolarização aumenta o número de opções do 

empregador para que este escolha os empregados; c) o indivíduo com maior grau de 

escolaridade, ao ter um maior nível de remuneração, está segmentado, de acordo com o seu 

rendimento e status, o que impede a formação de alianças de trabalhadores contra o sistema 

capitalista. Perante o cenário apresentado e, mesmo não havendo unanimidade entre os 

estudiosos e críticos da Teoria do Capital Humano, concorda-se que o nível de capital 

humano existente num país é um fator de grande influência na sociedade, criando condições 

para um ambiente favorável ao crescimento e ao progresso económico.  

De uma forma sucinta, a Teoria do Capital Humano direciona-se: as pessoas adquirem 

educação; a educação tem como principal efeito mudar as suas aptidões e saber; quanto 

mais o individuo estuda maior é a sua capacidade cognitiva bem como a sua produtividade; 

quanto mais produzir maior será o seu rendimento. 
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CAPÍTULO II – POLÍTICAS EDUCATIVAS QUE PROMOVEM A IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES 

 

Neste capítulo abordaremos o tema atual da igualdade de oportunidades, no contexto do 

sistema educativo, face ao cenário económico em que nos encontramos. 

4. A Igualdade de Oportunidades 

 

O sistema educativo tem sido confrontado, ao longo dos últimos anos, com inúmeras 

mudanças. Parece-nos credível afirmar que a pressão exercida pelo panorama económico 

sobre a escola, tem obrigado as políticas educativas a centrar a sua atuação na melhoria da 

qualificação da população estudantil para a construção de um futuro melhor. 

É neste sentido que, o paradigma da educação para todos, que promove a igualdade de 

oportunidades no acesso à educação, tem sido alvo de especial atenção por parte de 

organismos internacionais. 

 

A UNESCO, criou em 1990, em resultado de uma convenção mundial, o Programa Educação 

Para Todos, que estabelece o acesso gratuito à educação básica a todas as crianças e a 

redução das taxas de analfabetismo, entre adultos, até ao final da década. Em 2000, no 

Fórum Mundial da Educação, em Dakar, restabeleceu uma nova data, já que os objetivos não 

tinham sido atingidos, e, até 2015 todas as crianças teriam de ter acesso à educação básica 

gratuita.  

 

No Programa Educação Para Todos, da UNESCO,  a educação deve ser defendida como 

domínio prioritário para que ocorra o progresso em todas as sociedades. Todos os Estados 

devem incrementar planos nacionais de ação, elaborando estratégias de desenvolvimento 

dentro do setor educação. 

 

O Programa Educação Para Todos contempla os seguintes objetivos: 

“1 – Desenvolver e melhorar a proteção e a educação da primeira infância, nomeadamente 

das crianças mais vulneráveis e desfavorecidas, 

2 – Proceder para que, até 2015, todas as crianças tenham acesso a um ensino primário 

obrigatório, gratuito e de boa qualidade, 
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3 – Responder às necessidades educativas de todos os jovens e adultos, tendo por objetivo a 

aquisição de competências necessárias, 

4 -.Melhorar em 50% os níveis de alfabetização dos adultos, até 2015, 

5 – Eliminar a disparidade do género no acesso à educação primária e secundária até 2015 e 

instaurar a igualdade nesse domínio em 2015, 

6 – Melhorar a qualidade da educação.” 

Analisando o relatório, EFA Global Monitoring Report 2005, realizado pela UNESCO, é 

possível reconhecer o cumprimento da maior parte dos objetivos referidos, do Programa 

Educação Para Todos, pelos países da América do Norte e da Europa Ocidental (onde se 

inclui Portugal). 

O acesso gratuito à escola básica estava a ser cumprido mas a conclusão do ensino 

secundário, por parte da população, revelou-se um problema e uma realidade difícil de 

cumprir em alguns países. 

Subjacente a este relatório está a noção de que o acesso à educação não é, forçosamente, 

sinónimo de sucesso. Só o acesso a uma educação de qualidade pode trazer benefícios 

individuais e sociais para a população. 

  

De acordo com a OCDE, no seu relatório Education at a Glance 2006, onde se encontra o 

estudo PISA (Programme for International Studente Assessment) realizado em 2003, foram 

avaliadas as competências em Matemáticas dos alunos de 15 anos, nos países da OCDE. A 

Finlândia, a Coreia e os Países Baixos obtiveram resultados superiores à média dos outros 

países da OCDE. A Áustria, Alemanha, Irlanda e República Eslovaca obtiveram resultados 

próximos da média da OCDE e os restantes 11 países mostraram resultados inferiores a essa 

média. 

Em média, nos países da OCDE, somente 42% da população adulta completou o Ensino 

Secundário, 30% dos adultos completaram o Ensino Básico e apenas 25% completou o 

Ensino Superior. 

 

No estudo, cuja medida do capital humano é demarcada pela literacia, é possível demonstrar 

que um país que apresenta capacidade para atingir níveis de literacia superiores a 1%, em 

relação à média internacional, irá conseguir atingir níveis de produtividade de trabalho, de 

2,5% e PIB per capita, 1,5%, superiores, em relação aos outros países. O estudo acentua que 

o impacto dos fatores sociais, económicos, culturais e educacionais refletem os resultados e 

que o desempenho dos alunos deve ser equacionado. 



__________________________________________________________________________________ 
O papel do Estado na Educação: Fatores de Sucesso e Insucesso escolar no Programa Integrado de Educação e Formação 

33 
 

Em Portugal, os baixos índices de desempenho escolar analisados remetem para uma 

preocupação e revelam um grave problema de défice de qualificações da população em idade 

escolar e que abrange a população trabalhadora. 

 

Não podemos nem devemos, deixar de realçar a importância que o papel das políticas 

públicas tem numa sociedade equitativa. A abordagem que as políticas públicas se traduzem 

apenas em leis, regulamentos e orientações definidas pelos governos, contrapõe a posição 

que, segundo Birkland (2001, p.20), afirma que “as políticas se revelam através de textos, 

práticas, comportamentos, símbolos e discursos que definem, divulgam e disponibilizam 

valores, bens e serviços, bem como regulamentações, investimentos, estatutos e outros 

atributos valorativos positivos e negativos”. É neste processo que se demonstra que, após a 

formação e publicação da legislação, se continua a desenvolver a preparação e a 

concretização das políticas através de quem as vai implementar, ou seja, quem, de que 

forma, com que meios e através de quem, estas medidas beneficiarão. Apesar de se 

considerar que o Estado é o agente por excelência, na elaboração das políticas públicas, os 

atores não-oficiais assumem uma importância vital no processo de produção das políticas 

públicas, inclusive no processo de eleição ou rejeição das mesmas (Birkland, 2001, p.77). 

Cardim (2006), consolidada nos contributos de Ferman e O´Toole, nomeadamente na 

necessidade de autenticar o caráter multiator da ação política, cujos atores não são meros 

recetores inativos exigindo colaboração e ordem, remete para uma geração sobre 

implementação, na qual “a combinação de uma grande ênfase na orientação democrática, 

relativamente à Implementação, enquadra-se mais numa orientação e metodologia pós 

positivista e numa perspetiva realista sobre o que a Implementação pode proporcionar e 

permitir, em oposição ao que ela pode prometer (Cardim, p.70)”. 
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CAPÍTULO III – INSUCESSO E ABANDONO ESCOLAR 

 

Este capítulo conduz-nos até à questão do (in) sucesso e abandono escolar, abordando os 

programas e medidas de combate a estes fenómenos. 

5. A Questão do (In) Sucesso Escolar e Abandono Escolar 

 

Ao longo dos últimos anos, a escola, como organização, tornou-se um objecto de estudo 

privilegiado das Ciências da Educação, com diversos estudos efectuados por investigadores 

de diferentes áreas. Na atualidade, o acesso à educação é considerado natural pela maioria 

da população, no entanto a educação envolvendo a instrução de alunos em espaços 

construídos para o efeito, levou muito tempo a surgir. 

 

Durante séculos, a educação formal esteve, apenas, ao alcance dos que tinham dinheiro e 

tempo para a mesma. Verificou-se um sem número de mudanças, fruto do processo de 

industrialização, até que, nos nossos dias, a literacia continua elevada com a maioria das 

pessoas a saberem ler e escrever ao nível básico. A qualificação tornou-se primordial para as 

oportunidades de emprego e ascensão na carreira. Giddens (2004, p.496) espera que as 

escolas e as universidades alarguem as mentes e as perspetivas dos indivíduos e que “(…) 

preparem as novas gerações para a participação na vida económica”. 

Considera-se, assim, que o progresso económico caminhe a par do aumento da 

escolarização, fazendo com que a educação passe a ter um papel essencial na conceção das 

bases em que assenta o desenvolvimento económico. Não obstante, existem estudos macro 

sociológicos que dão conta de fenómenos de desigualdade no acesso à educação entre 

grupos sociais. Assim sendo, a escola pode funcionar como um importante pólo de 

socialização, com a função de proporcionar o acesso a todos ao ensino, mas também como 

um aparelho discriminatório que mantém e multiplica as fragmentações sociais (Duarte, 

2000). 

 

A grande maioria dos países ocidentais, no pós-guerra, fez um grande esforço na educação. 

Prolongaram a escolaridade obrigatória, alargaram a rede escolar e as condições económicas 

das pessoas melhoraram. Portugal tem estado, nas últimas décadas, a viver o que os outros 

países viveram nas décadas de 1950 e 1960 e, apesar da evolução geral das condições de 

vida, o acesso e sucesso escolar revelam desigualdades sociais muito consideráveis (Pinto, 
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1995). Portugal não conseguiu acompanhar a evolução. O desfasamento temporal resulta de 

um fracasso na implementação de políticas de escolaridade obrigatória e da ineficácia do 

processo de escolarização. Regista-se, aqui, um atraso significativo que precisa de ser 

recuperado no intuito de se poder equiparar aos padrões médios dos países com maior 

desenvolvimento. Os indicadores do atraso português, face à escolarização, refletem-se no 

insucesso escolar, medido pela taxa de reprovações e dificuldades de aprendizagem. No que 

respeita ao abandono escolar, a sua definição aparece, geralmente, associada à interrupção 

da frequência do sistema de ensino por um período considerado de tempo, o suficiente para 

que a ausência se transforme num afastamento quase irreversível. 

 

Pode-se dizer que existe insucesso escolar quando alguns dos objetivos da educação não 

são, de todo, alcançados. O intuito da educação passa por instruir, estimular e socializar os 

alunos ou seja, propõe-se à aquisição de determinados conhecimentos e técnicas, ao 

desenvolvimento equilibrado da personalidade do aluno e à interiorização de determinados 

princípios e valores, tendo em conta a vida em sociedade. 

Ainda dentro deste âmbito, existem fatores de destaque que se centram nos alunos 

considerando que o insucesso é, predominantemente, do aluno e outros que se centram na 

escola, sendo que nesta última o insucesso é fruto de uma estrutura escolar e não das 

carências socioeconómicas dos alunos; existem autores que defendem que o insucesso 

escolar pode estar relacionado com a própria estrutura social no seu todo, observando uma 

sociedade estratificada e hierárquica em vez de uma sociedade igualitária (Pires et al, 1991). 

  

Segundo Benavente (1981), o insucesso escolar fundamenta-se pelas explicações 

psicológicas, o que faz depender da capacidade e inteligência dos alunos, dos seus dotes 

naturais. Na teoria do handicap sociocultural, Pinto (1995) refere que a origem social doa 

alunos determina, em muito, a sua sobrevivência escolar, o que associa as melhoras 

prestações educacionais aos grupos sociais mais favorecidos, ou seja, o insucesso escolar 

varia mediante o estrato social, evidenciando que este fenómeno afeta, em particular, as 

classes socialmente mais desfavorecidas, encontrando-se os fatores explicativos 

concentrados nas variáveis económicas, sociais e culturais do meio envolvente. Assim sendo, 

o défice de recursos culturais que compõem o contexto familiar e social irão fomentar atraso 

no desenvolvimento intelectual do indivíduo. Revela-se a importância de existir uma relação 

entre as práticas culturais de um meio social e o processo de escolarização das crianças que 

dele provêm. 
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Bourdieu (1982) arroga que os “herdeiros” das camadas sociais ricas em capital cultural têm 

probabilidades muito maiores de ingressarem nas formações socialmente mais valorizadas do 

que os indivíduos de classes mais baixas. E, como o capital cultural se traduz em capital 

económico, são esses “herdeiros” que acedem aos lugares mais favoráveis na estrutura 

social. Dito de outra forma esta ideologia faz crer que apenas a estratificação social determina 

o sucesso escolar obscurecendo o facto empírico que é a eliminação dos indivíduos de 

classes mais baixas das carreiras escolares que são socialmente mais valorizadas. 

 

Os estudos acerca do abandono escolar são uniformes no que respeita à existência de 

múltiplas causas, tendo em conta os países, os contextos socioeconómicos, sociais e 

familiares e o grau de ensino, a que se reportam. Em Portugal o fenómeno do abandono 

escolar tem-se mantido ao longo de várias décadas, atingindo níveis de preocupação quer 

pela proporção quer pelas repercussões que instala no indivíduo e na sociedade. Para Castro 

(2007, p.19), “uma sociedade cada vez mais escolarizada, o abandono escolar precoce 

reveste-se de uma maior “gravidade social” e a sua prevenção e remediação constituem uma 

prioridade”. Já para Azevedo (1999), a designação abandono escolar remete apenas para as 

saídas do sistema de ensino e formação, por parte dos alunos que não terminaram o 9º ano 

de escolaridade e antes de completaram os 15 anos de idade. O abandono escolar ao longo 

da escolaridade obrigatória revela uma profunda crise na instituição escola, e que “resulta da 

sua aparente democratização e é vivida, de uma modo mais trágico que no passado, pelas 

consequências pessoais e sociais que provoca” (Castro, 2007, p.25). Sendo assim, torna-se 

indispensável conhecer as causas e as consequências deste problema social para se 

definirem estratégias e se concretizarem ações para a sua extinção. 

 

Azevedo (1999) afirma que os percursos escolares negativos, marcados pelo insucesso 

escolar e por dificuldades de integração dos alunos, no espaço escolar, são fatores que 

contribuem para uma saída antecipada da escola, resultando numa inserção precoce e 

desfavorecida no mercado de trabalho. Considera, também, que o abandono escolar é um 

fenómeno sistémico que agrupa o subsistema indivíduo, família, escola e meio envolvente e, 

por conseguinte, as causas que determinam o abandono estão relacionadas com a qualidade 

e força das interações dos subsistemas. Perante estes cenários, podemos considerar que as 

saídas precoces e os abandonos escolares são, na atualidade, uma expressão de 

desigualdades sociais, revelando o fosso existente entre aqueles que se inserem no mercado 

de trabalho com certidões escolares e devidamente qualificados e aqueles que ingressam 
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desqualificados escolar e profissionalmente. Os jovens que optam pelo abandono escolar 

irão, previsivelmente, deparar-se com consequências negativas a curto prazo, tal como a 

exploração infantil, comportamentos desviantes e exclusão social. 

 

6. (In) Sucesso escolar 

6.1 Em torno do conceito de (in) sucesso escolar 

 

O conceito de insucesso escolar é recente na História da Educação da Sociedade Ocidental e 

emerge articulado à implementação da obrigatoriedade escolar, que resulta das exigências da 

Sociedade Industrial. A sua ideia conceptual assume-se nos meandros da rede política e 

económica do século XX, com a organização das escolas com currículos estruturados, que 

conjetura metas de aprendizagem. Ao conduzir a transmissão do saber edificado, a escola 

propõe a obtenção desse saber, através de metas e limites que balizam as fronteiras reais 

entre sucesso e insucesso escolar. Para Benavente (1976), quando um aluno “fica para trás, 

já está em insucesso [visto] que não atingiu alguma coisa que é suposto ser atingida por 

todos os alunos”. 

 

6.2 As causas do (in) sucesso escolar 

 

Para Benavente (1990, p.118) o insucesso é um problema “constante” na escola; de “massas” 

porque diz respeito a um grande número de alunos e “precoce, socialmente seletivo e 

cumulativo”. Estudos divulgam que o insucesso surge no segundo ano do primeiro ciclo – e 

vai até à Universidade - em alunos de meios sociais, económicos e familiares problemáticos 

“meios proletários, urbanos ou rurais” e, normalmente, o aluno que reprova, tem mais 

probabilidade de voltar a reprovar. 

A autora (ibidem, 1990, p.109) aponta as seguintes causas de insucesso escolar ou 

“obstáculos ao sucesso de certos alunos”: atividades e práticas da escola muito dependentes 

de decisões de órgãos centrais do ministério e, naturalmente, afastadas do meio em que a 

escola se encontra inserida; determinadas atitudes e certos critérios usados pelos docentes e 

as relações escola-família-comunidade dominantes. Exemplifica que as incoerências que 

existem entre condições materiais e carências pedagógicas de uma escola tornam “a ligação 

entre a escola e o meio de vida dos alunos ainda mais difícil e não facilita a implicação dos 

docentes na mudança das suas práticas”. 
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Para compreender o aluno, através do seu entendimento e de si mesmo, sem perder de vista 

que nada é inalterável e que é possível fortificar o autoconceito daqueles que precisam, 

nunca é demais lembrar a crença de Barros (1988) considerando que o fenómeno do 

insucesso é reversível. Numa mesma perspetiva, Costa (1991, p.367) não duvida que “o ser 

humano não é uma entidade estática, detendo capacidades para mudar e se desenvolver ao 

longo da vida”. No que respeita ao desenvolvimento da personalidade “tem-se constatado que 

as mudanças psicológicas cognitivas e sociais constituem na adolescência um período natural 

de desequilíbrio”. 

  

7. O Abandono Escolar  

 

7.1 Conceito de Abandono 

 

O fenómeno do insucesso escolar atraiu mais cedo as atenções de investigadores, que o 

fenómeno de abandono escolar. No entanto, com o decorrer do tempo, os estudos que se 

foram realizando revelaram a urgência em encontrar os problemas que contribuem para a sua 

existência e atuar de forma a evitá-los. O abandono escolar, porque impede o 

desenvolvimento do País, constitui uma preocupação, uma emergência. Tem vindo a 

aumentar devido à massificação do ensino e alguns estudos realizados no ensino superior 

comprovam que se manifesta já neste nível de ensino e de forma também preocupante. Para 

Benavente (1994, p.30) “as elevadas taxas de abandono prejudicam a produtividade da 

Nação e representam um trágico desperdício de vidas jovens”. Na Europa, considera-se que 

“todo o atraso em que um país incorra no desenvolvimento dos conhecimentos dos jovens, 

futuros agentes de produção, coloca esse país numa situação muito delicada relativamente 

aos seus vizinhos e concorrentes” (Benavente, 1994, p.30). 

 

7.2 Causas e Consequências do Abandono Escolar 

 

Nos dias de hoje, a escola tem que dar resposta à diversidade de alunos que a frequentam, 

como consequência da exigência imposta pelo papel institucional que detém na sociedade 

atual. Cada aluno é um indivíduo por si só e a sua origem socioeconómica e cultural atua 

sobre a sua forma de ser e de estar. A organização escola deve estar apta para prevenir 
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situações de exclusão e de afastamento de todos os alunos, em especial aqueles que são 

provenientes de meios sociais mais problemáticos e que, na sua maioria, demonstram 

desinteresse escolar, comportamentos desadequados e agressividade dos quais tenderá a 

resultar em insucesso escolar. 

Para Nóvoa (2005, p.17): 

 

“Uma sociedade que se diz do conhecimento tem de criar redes e instituições que, 

para além da escola, se ocupem da formação, da cultura, da ciência, da arte, do 

desporto. Estou a pensar no que tenho designado de espaço público da educação, 

um espaço que integra a escola como um dos seus pólos principais, mas que é 

ocupado por uma diversidade de outras instâncias familiares e sociais.  

Reinstituir a escola obriga-nos a imaginar novas modalidades de organização, formais 

e informais, num esforço lento e persistente de inovação (…)”. 

O acesso à escola como um direito, a construção de escolas de segundo e terceiro ciclos 

mais perto das populações, incidindo nos concelhos (em sede), trouxe consigo a massificação 

e, como consequência, o insucesso escolar.  

 

7.3 Programas de Combate ao Abandono Escolar 

 

A escola, como organização provida de autonomia e capacidade de gestão, é o campo 

favorito para pôr em prática as ações de intervenção relacionadas com o combate à exclusão 

social e à promoção da igualdade de oportunidades. Embora já existam, em Portugal, 

algumas medidas educativas tendentes a combater a desistência da escola, estes últimos 

tempos têm sido abastados no que respeita à implementação de iniciativas de combate à 

exclusão escolar, muito por culpa da pressão da comunidade internacional, designadamente 

através da frequência de cursos de educação e formação. 
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7.3.1 Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 

 

Os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) foram criados pelo Despacho nº 

147-B/ME/96 que nos diz que: “o processo educativo nas sociedades democráticas tem como 

finalidade o desenvolvimento e a formação de todos os cidadãos em condições de igualdade 

de oportunidades e no respeito pela diferença e autonomia de cada um.” 

Tal linha de orientação encontra-se expressa nos princípios consagrados no Programa do 

Governo, importando, por isso, criar condições que permitam garantir da universalização a 

educação básica de qualidade e promover o sucesso educativo de todos os alunos e, muito 

particularmente, das crianças e dos jovens que hoje se encontram em situações de risco de 

exclusão social e escolar.” 

 

Os TEIP visam a integração de escolas de três ciclos de escolaridade do ensino básico 

(incluindo o pré-escolar) numa determinada área geográfica social e economicamente 

desfavorecida, tendo como principal objetivo a promoção do sucesso escolar de todos os 

alunos que se encontram em situação de abandono escolar. As parcerias com a comunidade 

local são fundamentais para que esta medida tenha resultados concretos e, ao mesmo tempo, 

permitam criar o projeto educativo como um instrumento indispensável à organização e 

gestão da política educativa do território.  

 

Inicialmente, a organização e implementação das TEIP vinha colidir com o modelo e estrutura 

organizacional dos agrupamentos verticais de escolas mas, em 2006, o Ministério da 

Educação relançou esta medida para o ano letivo de 2006-2007, adaptando os seus objetivos 

no âmbito do contexto socioeducativo. Foram selecionadas 32 escolas das áreas de Lisboa e 

Porto, onde se verificava uma maior exclusão social. Ficou a cargo de cada escola apresentar 

o seu projeto educativo, com as principais linhas de orientação pretendidas, à respetiva 

Direção Regional de Educação, que teve como função aprovar, acompanhar e avaliar o 

projeto.   

 

7.3.2 Currículos Alternativos e Percursos Curriculares Alternativos 

 

Os Currículos Alternativos surgiram em 1996, através do Despacho nº 22/SEEI/96, sendo 

mais uma medida educativa que emergiu em consequência da massificação da escola, tendo 
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em vista a possibilidade de criar mais oportunidades aos desfavorecidos. Eram destinados, 

essencialmente, aos alunos do ensino básico, com mais de 15 anos e que tivessem um 

historial de insucesso escolar repetido, problemas na integração da comunidade escolar, um 

alto risco de abandono e dificuldades condicionantes de aprendizagem. As turmas que se 

enquadram nestes Currículos não podem conter mais de 15 alunos e existe uma componente 

teórica e outra de formação vocacional de acordo com o interesse dos jovens. 

 

Em 2006, o despacho que regulamenta os Currículos Alternativos é revogado pelo Despacho 

Normativo nº1/2006 do Ministério da Educação, e a medida apresenta-nos “ Percursos 

Curriculares Alternativos.  

Verificamos algumas diferenças face à anterior legislação: o público-alvo são os alunos mais 

novos, tendo até quinze anos de idade, estando, também, em risco de exclusão escolar e 

tendo como objetivo a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares. Pretende-

se a prevenção numa fase mais precoce e não a correção dos problemas do abandono e 

insucesso escolares. 

 

7.3.3 Iniciativas Novas Oportunidades 

 

Seguindo numa ótica de estratégias de intervenção, surgiu em 2006 a iniciativa Novas 

Oportunidades direcionada a jovens e adultos que pretendiam aumentar o seu nível de 

escolarização e qualificação. 

 

Numa primeira fase, esta iniciativa envolveu jovens que atingiram os quinze anos de idade e 

que ainda não tinham concluído o 9º ano (escolaridade obrigatória), possibilitando a 

frequência de Cursos de Educação e Formação (CEF), quem àqueles que não acabaram o 

ensino secundário ou não quiseram prosseguir os estudos. Pretende-se, com este eixo 

direcionado aos jovens, “(…) dar resposta aos baixos níveis de escolarização dos jovens 

através da diversificação das vias de educação e formação, pelo reforço do número de vagas 

de natureza profissionalizantes e da exigência em garantir melhores taxas de aproveitamento 

escolar (…) destaca-se o objetivo de inverter a tendência do aumento do número de jovens 

que não conclui o ensino secundário e, simultaneamente, a valorização das aprendizagens 

proporcionadas por este nível de ensino”. A estrutura destes cursos, que associa a teoria à 

prática, detém uma forte componente profissionalizante, que permite a inclusão no mundo do 
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trabalho com uma qualificação adequada. Num outro eixo de intervenção, esta iniciativa tem 

como objetivo o aumento dos níveis de qualificação da população adulta, através de duas 

medidas: o Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) e a oferta de 

formação profissionalizante direcionada a adultos pouco escolarizados. 

 

7.3.4 Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) 

 

O Programa Integrado de Educação e Formação, criado pelo Despacho Conjunto nº 882/99 

do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, tendo sido revisto 

e reformulado pelo Despacho Conjunto nº 948/2003 dos Ministérios da Educação e da 

Segurança Social e do Trabalho, publicado a 26 de setembro, Diário da República nº 223, II 

Série, tem como objetivo favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória a menores e 

a certificação escolar e profissional de menores a partir dos 15 anos, em situação de 

exploração de trabalho infantil e ainda beneficiar o cumprimento da escolaridade obrigatória 

associada a uma qualificação profissional a menores com idade igual ou superior a 16 anos 

que celebrem contratos de trabalho. A intervenção deste Programa tem vindo a ser alargada 

a jovens em abandono escolar ou em risco de abandono devido a diversas causas. 

 

As turmas PIEF podem integrar jovens com o 1º ou o 2º Ciclo incompletos, sendo-lhes 

conferida no final, certificação escolar de 2º ciclo. Considerado uma medida de inclusão 

social, o Programa Integrado de Educação e Formação consubstancia-se através de Planos 

de Educação e Formação individualizados que integram uma componente de escolarização 

que favorece o cumprimento da escolaridade obrigatória, uma componente de formação 

para a ocupação e orientação vocacional, de acordo com os interesses e expectativas 

demonstradas durante a intervenção e uma componente de educação para a cidadania, 

com o desenvolvimento de atividades de interesse social, comunitário e de solidariedade, 

com o intuito de fomentar a integração social, com a mobilização de saberes relacionais e 

sociais. Para os jovens com idade igual ou superior a 16 anos, os Planos de Educação e 

Formação individualizados integram uma componente de escolarização, que favorece o 

cumprimento da escolaridade obrigatória e uma componente de formação em contexto de 

trabalho, de acordo com os interesses e expectativas evidenciadas por cada menor durante 

a intervenção. 
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CAPÍTULO IV – O PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

8. Definição do Conceito de Programa Integrado de Educação e Formação 

 

No decorrer da investigação, pretende-se percorrer a trajetória do papel do Estado na 

educação, elaborando uma análise mais profunda, para um Programa normativo que se 

direciona para a Inclusão e Cidadania e que centra a sua atenção nos jovens. 

Trata-se de uma política pública, com a vertente educativa e formativa, direcionada a jovens, 

que visa a reintegração escolar e o futuro ingresso no mercado de trabalho com as 

competências adequadas associadas à qualificação profissional. 

 

Os principais objetivos do PIEF são os seguintes: 

 Favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória a menores e a certificação 

escolar e profissional de menores a partir dos 15 anos, em situação de exploração de 

trabalho infantil; 

 Favorecer o cumprimento da escolaridade obrigatória associada a uma qualificação 

profissional relativamente a menores com idade igual ou superior a 16 anos que 

celebrem contratos de trabalho. 

 

Estrutura do Ensino PIEF 

 

Existem dois tipos de PIEF: um que confere formação até ao 6º ano (PIEF tipo 1), sobre o 

qual recai o nosso estudo, e outro até ao 9º ano (PIEF tipo 2). Os professores deste 

programa são normalmente destacados, embora haja muitos que se dedicam só a PIEF. O 

referencial dos currículos do PIEF e o ensino regular diverge, havendo todavia alguma 

flexibilidade a nível dos conteúdos programáticos, que se devem adaptar as realidades dos 

alunos. A formação engloba várias áreas, desde a de cariz sociocultural a vocacional. 

Alguns dos alunos de PIEF (maiores de 16 anos) estão inseridos em “PIEC empresa”, ou 

seja, passam apenas 40% do tempo em formação na escola e os restantes 60% em 

formação em contexto de trabalho numa empresa (dispõem de uma bolsa de formação, 

paga pelas empresas). Existe também o “PIEC comunidade” em que os menores, dedicam 

uma tarde por semana a atividades de voluntariado, úteis para si e para os outros – em 

lares, jardins de infância, associações, corporações de bombeiros, etc. 
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9. Metodologia de Intervenção do PIEF 

 

Esta Medida direciona-se a: 

 Menores em situação de exploração de trabalho infantil (incluindo vítimas das formas 

intoleráveis de exploração) com o objetivo de favorecer o cumprimento da 

escolaridade obrigatória; 

 Jovens com idade igual ou superior a 16 anos que celebrem contratos de trabalho, 

para uma certificação escolar e profissional; 

O PIEF consubstancia, relativamente a cada menor, e mediante a elaboração de um Plano de 

Educação e Formação (PEF), que se subordina aos seguintes princípios: 

 “Particularização”, tendo em conta a idade, a situação pessoal, os interesses e as 

necessidades de inserção escolar e social do menor, com base em diagnóstico inicial; 

 “Acessibilidade”, permitindo a intervenção e a integração do menor em qualquer 

momento do ano letivo; 

 “Flexibilidade”, permitindo a integração do menor em percursos de educação e 

formação ou de educação extraescolar, nomeadamente em ações passíveis de 

certificação ou de creditação no quadro de percurso subsequente; 

 “Continuidade”, assegurando uma intervenção permanente e integrada, através da 

frequência de atividades de desenvolvimento de competências, designadamente de 

caráter vocacional, de acordo com os recursos e as ofertas dos serviços e entidades 

tutelados ou apoiados pelos Ministérios da Educação e da Segurança Social e do 

Trabalho, em especial quando concluído o 2.º ciclo do ensino básico e sem 

possibilidade de ingresso imediato em percurso subsequente; 

 “Faseamento” da execução, permitindo o desenvolvimento da intervenção por etapas 

estruturantes do percurso educativo e formativo do menor; 

 “Celeridade”, permitindo a obtenção de certificados escolares em período de tempo 

mais curto, nomeadamente de um ano e de dois anos para a conclusão dos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico, respetivamente; 

 “Atualização”, permitindo a revisão e alteração do plano, em função das mudanças de 

situação e de necessidades do menor, disponibilizando-lhe apoio psicopedagógico e 

favorecendo-lhe a frequência de atividades de orientação escolar e profissional. 

 

 



__________________________________________________________________________________ 
O papel do Estado na Educação: Fatores de Sucesso e Insucesso escolar no Programa Integrado de Educação e Formação 

45 
 

9.1 Características dos alunos de PIEF 
 

As sinalizações que chegam ao Programa para a Inclusão e Cidadania (PIEC) sustentam-

se, de acordo com Pereira (2007, p. 68) em abandono escolar, em trabalho infantil 

domiciliário ou esporádico na construção civil, na pesca, na restauração e em situações de 

criminalidade e marginalidade social – tráfico e prostituição. 

As famílias a que pertencem estes menores têm uma baixa escolarização, são carenciadas, 

desestruturadas, negligentes e sem bases de apoio económico e social. Na sua grande 

maioria são numerosas, não têm trabalho ou, se tem, é precário, por isso necessitam do 

dinheiro do trabalho dos filhos, embora não consigam (não saibam) dar a esse dinheiro o 

rumo mais adequado. Os problemas agravam-se nas famílias monoparentais e nas famílias 

de toxicodependentes ou de alcoólicos. 

O autor (ibidem) menciona que estes jovens, têm uma má relação com o pai ou padrasto e 

que, apesar de a mãe funcionar como “a figura de referência”, nem sempre presta atenção 

aos seus problemas deixando-o sem qualquer orientação e com poucas manifestações de 

afeto, a que se acrescenta baixa expectativa escolar. As famílias destes jovens são 

originárias de meios em que a violência doméstica acontece com frequência e é usual. 

Estudos comprovam que os descendentes de mulheres vítimas de violência doméstica ficam 

muito sujeitos ao insucesso escolar. Como referem Nóvoa e Silva (2003, p.84) o facto de 

testemunhar atos de violência doméstica conduz a consequências significativas na vida 

escolar, que se refletem na aprendizagem da criança ou do jovem. 

Perante este cenário, estes menores encontram outras prioridades, optam por uma vida 

mais fácil (diferente). Sem valores ético-morais padrão e de referência familiar, estes jovens 

acabam muitas vezes por fazer do valor dinheiro a sua principal referência, ficando sem 

disponibilidade para a frequência da escola, que encaram como desperdício de tempo. 

 

Os jovens das turmas PIEF, geralmente, de idades compreendidas entre os 15 e os 18 

anos, expressam de forma sublinhada, as características de agressividade e de instabilidade 

emocional próprias da sua idade – a puberdade e a adolescência. 

Evidenciam atitudes de luta pelo poder, desafiadoras da autoridade do adulto – o professor. 

Querem fazer as coisas à sua maneira, autonomamente, recusando com agressividade 

qualquer pedido. Na sala de aula dificilmente aceitam ordens; têm dificuldades de atenção e 

concentração; distraem-se e inquietam-se com facilidade. Não cumprem as regras. Revelam 

traços de  hiperactividade e, excepcionalmente, finalizam as suas tarefas (Pereira, 2008). 
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Cabe aos professores e aos técnicos de intervenção local (TIL) inverter este cenário e 

motivar estes alunos para a aprendizagem escolar. A adaptação não é fácil. As turmas 

pequenas possibilitam que surja, entre os alunos, alguma cumplicidade pela afinidade da 

sua experiência de vida. 

 

As expectativas dos jovens que integram turmas de PIEF alteram-se e muitos deles, depois 

do período complicado de adaptação, tornam-se mais sociáveis, mais comunicativos, 

aprendem a viver em grupo, a respeitar regras, ambicionam um objetivo a atingir, visionam 

um futuro. 

O contributo da TIL e dos professores é fundamental para estas mudanças de atitude face à 

escola. 

 As experiências que lhes são ministradas e o acompanhamento personalizado e adjacente 

que lhes é prestado são substanciais e primordiais para o sucesso de cada aluno. 

 

Em Roldão (2008, p. 110) podemos ler o seguinte testemunho:   

 

“Um jovem em PIEF consegue ser o centro das atenções de uma vasta equipa e 

encontrar um meio facilitador de relação e de confidência. Isto possibilita-nos saber 

«o que lhe vai na alma», as suas dificuldades pessoais, as suas vivências fora do 

contexto de atividades PIEF, nomeadamente as familiares e as de relação com os 

seus pares. Assim, é-nos possível avaliar a necessidade de intervenções de âmbito 

mais alargado do que as do dia a dia em PIEF. Tentando concretizar, se o jovem 

chega com fome, se a higiene pessoal foi descurada, se ninguém o acompanhou à 

consulta médica que sabíamos estar marcada, se tem problemas com a justiça, se 

está a viver pelos seus meios ou sem residência fixa, etc.” 
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CAPITULO I – METODOLOGIA DA INVESTIGAÇAO 

 

Neste capítulo desenvolveremos o tema dos procedimentos metodológicos que seguimos no 

desenvolvimento desta investigação:  

(1) a finalidade do estudo de caso; 

(2), a natureza do estudo;  

(3) as técnicas e instrumentos de pesquisa utilizados; 

(4) o tratamento e a apresentação dos dados; 

(5) a caracterização do contexto e da população envolvida no estudo. 

 

1. Finalidade do estudo de caso 

 

A problemática deste trabalho, Fatores de Sucesso e Insucesso escolar no Programa 

Integrado de Educação e Formação (PIEF), no Agrupamento de Escolas de Alcabideche, 

surge como resultado de um ciclo de questões, de procura de fundamentos teóricos e de 

reflexão sobre situações vividas em contexto escolar. 

A decisão de investigar determinado fenómeno educativo surge como uma preocupação em 

entender alguns factores podendo assim contribuir para a melhoria de procedimentos. Ao 

longo deste estudo foi possível verificar que muitas são as razões que levam ao insucesso e 

sucesso escolar. A comunidade educativa sente-se, em diversas ocasiões, impotentes 

perante as situações de insucesso escolar e da precoce saída do sistema educativo, mesmo 

com a existência dos programas educativos de combate à exclusão escolar que merecem a 

nossa consideração. 

Os fatores de sucesso e insucesso escolar, dentro da temática da exclusão social e escolar, 

são objeto de uma análise mais profunda de forma a podermos melhorar e entender a raiz 

destes problemas, tentando melhorar a prática pedagógica e social desenvolvida com os 

jovens inseridos no programa. 

A diligência de investigação é, de resto, justificada, em nossa opinião, pela fraca divulgação 

que esta medida de ensino tem merecido, não obstante apresentar uma estrutura 

organizacional que se nos afigura inovadora. 

Neste âmbito, a nossa investigação recai na análise de uma turma PIEF, no Agrupamento 

de Escolas de Alcabideche, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, e que é constituído 
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por quinze alunos, pelos respetivos docentes e pela técnica de intervenção local. 

Tentaremos, igualmente, compreender o funcionamento do PIEF com os seus recursos 

humanos, indispensáveis para a eficácia do programa. 

 

2. Natureza do estudo 

 

Numa tentativa de compreender o funcionamento do PIEF, onde interagem variados atores, 

revela-se essencial analisar o seu ambiente natural, pelo que o método de investigação que 

considerámos mais adequado foi a investigação qualitativa. Alguns autores deram o seu 

contributo para a análise de abordagem de investigação qualitativa em educação tais como 

Bogdan e Biklen (1994) e Carmo e Ferreira (2008). 

Para Bogdan et al. (1994, p.4) existem cinco características fundamentais à investigação 

qualitativa: 

1 – A fonte direta dos dados é o ambiente natural, sendo o investigador o 

instrumento principal: 

“Os investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo porque se preocupam 

com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor compreendidas quando 

são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência. Os locais têm de ser 

entendidos no contexto da história das instituições a que pertencem (…) Para o 

investigador qualitativo divorciar o ato, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder 

de vista o significado”.  

Assim, foi indispensável recolher dados relativos aos principais intervenientes do PIEF, 

contactando os docentes e os jovens envolvidos neste Programa, para que pudéssemos 

entender o seu funcionamento. Denota-se, aqui, que o contexto onde decorre o estudo é 

fundamental para que o investigador possa perceber o comportamento humano objeto do 

seu estudo. 
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 2- A investigação qualitativa é descritiva: 

“A palavra escrita assume particular importância na abordagem qualitativa, tanto para 

o registo dos dados como para a disseminação dos resultados (…) Ao recolher 

dados descritivos, os investigadores qualitativos abordam o mundo de forma 

minuciosa (…) Nada é considerado como um dado adquirido e nada escapa à 

avaliação (p. 49)”. 

Todos os dados recolhidos foram registados em formato de papel, no que respeita aos 

inquéritos por questionário, e em áudio em relação às entrevistas aos profissionais.  

 3 – Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados e produtos: 

“Como é que as pessoas negoceiam os significados? Como é que se começaram a 

utilizar certos termos e rótulos? Como é que determinadas noções começaram a 

fazer parte daquilo que consideramos ser “senso comum”? Qual a história natural da 

atividade ou acontecimentos que pretendemos estudar? (p. 49)”. 

A avaliar todo o trabalho desenvolvido pelos principais atores presentes no PIEF e verificar 

se o processo contribui para a reintegração dos jovens no sistema educativo, pareceu-nos, 

relevante para obter respostas a perguntas como, por exemplo, “Como é feito o 

recrutamento dos atores que trabalham no PIEF?” “Estes detêm alguma formação 

específica na área?”   

 4 – Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva: 

“(…) as abstrações são construídas à medida que os dados particulares que foram 

recolhidos se vão agrupando (…) Para um investigador qualitativo que planeie 

elaborar uma teoria sobre o seu objeto de estudo, a direção desta só se começa a 

estabelecer após a recolha dos dados e o passar de tempo com os sujeitos (…) Está 
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– se a construir um quadro que vai ganhando forma à medida que se recolhem e 

examinam as partes” (p. 50). 

Só a partir da recolha de inúmeros dados é que se poderá tirar algumas conclusões sobre o 

funcionamento do PIEF, pelo que não existiam juízos de valor antes do inicio desta 

investigação. Com a aplicação de questionários e elaboração das entrevistas, as 

informações foram-se acumulando e, ao mesmo tempo, o investigador começou a 

estabelecer uma teoria sobre o seu objeto de estudo. 

Foi necessário manter um certo distanciamento e uma postura adequada na obtenção de 

dados. 

 5 – O significado é de importância vital neste tipo de investigação: 

“Ao apreender as perspetivas dos participantes, a investigação qualitativa faz luz 

sobre a dinâmica interna das situações, dinâmica esta que é frequentemente invisível 

para o observador exterior (…) O processo de condução de investigação qualitativa 

reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respetivos sujeitos, dado 

estes não serem abordados por aqueles de uma forma neutra(p. 51)”. 

Para uma melhor compreensão de determinada situação, propusemo-nos questionar os 

alunos, os professores e o técnico mantendo sempre um diálogo aberto e franco. 

Carmo e Ferreira (2008) acrescentam alguns aspetos que poderão, também, definir o 

método qualitativo como: 

Holístico – durante este estudo os intervenientes do PIEF são vistos como um todo e não 

reduzidos a variáveis: existe uma realidade global. É estudado o presente e o passado dos 

atores sujeitos à investigação. 

O estudo de caso foi a investigação de eleição sendo que o objectivo do mesmo consiste 

em investigar e compreender determinado fenómeno no seu contexto natural, respondendo 

a perguntas “ como” e “porquê”. Sendo o investigador o “ instrumento” de recolha de dados, 

“a validade e a fiabilidade dos dados depende muito da sua sensibilidade, conhecimento e 
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experiência. A questão da objetividade do investigador constitui o principal problema de 

investigação qualitativa (Carmo e Ferreira, 2008, pp.198-199)”. 

Ponte (1994, p.3) caracteriza:  
 

“Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o seu “como” e os seus 

“porquês” evidenciando a sua unidade e identidade próprias. É uma investigação que 

se assume como particularista, isto é, debruça-se deliberadamente sobre uma 

situação específica que se supõe ser única em muitos aspetos, procurando descobrir 

o que há nela de mais essencial e característico”. 

Para Merriam (1988), “o estudo de caso qualitativo caracteriza-se pelo seu caráter 

descritivo, indutivo, particular e a sua natureza heurística pode levar à compreensão do 

próprio estudo. Segundo a mesma autora, um estudo de caso é um estudo sobre um 

fenómeno específico tal como um programa, um acontecimento, uma pessoa, um processo, 

uma instituição ou um grupo social (p.9)”. 

 

Yin (1994) arroga que neste tipo de investigação, o estudo de caso é muito utilizado quando 

não se consegue controlar os acontecimentos e, por esse motivo, não é possível compor as 

causas do comportamento dos atores. Segundo o autor (ibidem), um estudo de caso é uma 

investigação que se apoia, principalmente, no trabalho de campo, estudando uma pessoa, 

um programa ou uma instituição dentro da sua realidade, utilizando para isso, entrevistas, 

observações, documentos e questionários.  

 

Já Ludke e André (1986) afirmam que o interesse do estudo de caso recai naquilo que ele 

tem de único, de particular, mesmo que depois fiquem patentes certas semelhanças com 

outros casos ou situações. Estes autores acrescentam ainda que devemos escolher este 

tipo de estudo quando queremos estudar algo singular, que tenha um valor em si mesmo.  

 

Ponte (1991) responde-nos à questão de quando se deve utilizar ou não este tipo de 

metodologia, quando menciona que os estudos de caso se usam para compreender melhor 
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a particularidade de uma dada situação ou um fenómeno em estudo. Para Merriam (1988), 

um estudo de caso deve utilizar-se quando se aspira observar e descrever detalhada e 

profundamente um determinado fenómeno. 

 

3. Técnicas e Instrumentos de pesquisa 

 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2008), os principais métodos de recolha das informações 

são o inquérito por questionário, a observação direta e a recolha de dados preexistentes. 

Optámos por utilizar o inquérito por questionário e a entrevista semidirigida como métodos 

de recolha das informações que se pretendiam extrair aquando do estudo do PIEF, em 

ambiente natural. 

 

3.1 Diligências efetuadas 

 

Numa primeira fase procedeu-se às diligências necessárias para: 

 

 Obtenção de autorizações, da Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular - DGIDC e do Programa para a Inclusão e Cidadania – PIEC, com vista a 

podermos efectuar os questionários aos jovens nas Escolas; 

 Reunião com o Director do Agrupamento de Escolas de Alcabideche, com o 

objectivo de estabelecer articulação com a equipa do PIEC no terreno; 

 Reuniões com a equipa docente e o técnico de intervenção local, com vista à 

elaboração do processo de recolha de dados, eventual disponibilidade dos jovens 

para a entrega dos questionários e dos professores para a marcação das entrevistas; 

 Entrega das autorizações, aos Encarregados de Educação, para que os seus 

educandos pudessem responder ao questionário, uma vez que o universo é 

constituido por alunos menores de idade. 

 Foi-nos dada autorização, pelos Encarregados de Educação dos alunos, para os 

questionários bem como a autorização por parte da Direcção Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular (DGIDC): Todos os pedidos de autorização para 

aplicação de inquéritos/realização de estudos de investigação, em meio escolar, 

deverão ser submetidos através do sistema de monitorização de Inquéritos em Meio 
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Escolar, ao abrigo do Despacho N.º15847/2007 publicado no DR 2ª série n.º 140 de 

23 de julho, concebido especificamente para esse fim. 

 

3.2 O questionário  

 

Quivy e Campenhoudt (2008) descrevem o inquérito por questionário como o processo em 

que o investigador organiza uma série de perguntas a fazer ao investigado, no sentido de 

obter informações sobre aspetos pessoais e profissionais da sua vida, ou algo mais digno de 

relevo, segundo a perspetiva do investigador. O objetivo é conhecer melhor uma 

determinada população através das suas opiniões, modos de vida e comportamentos. 

No caso concreto do PIEF, preparámos um inquérito por questionário aos alunos, no sentido 

de obter algumas informações relevantes sobre a sua caracterização socioeconómica, o 

percurso de cada um e expectativas face ao PIEF. Tratou-se de um questionário de 

administração direta pelo facto do mesmo ter sido preenchido pelos próprios à frente do 

investigador que esclareceu dúvidas. De registar que dos vinte alunos inscritos apenas dez 

preencheram o inquérito em virtude de faltarem, incessantemente, às aulas e, apesar das 

nossas diversas visitas ao PIEF não nos foi possível recolher mais inquéritos preenchidos.  

 

3.3 A entrevista 

 

A entrevista semidirigida revelou-se uma outra proposta de inquérito de extrema importância 

para o estudo em causa. Foram efetuadas entrevistas aos docentes do PIEF e ao Técnico 

de Intervenção Local. A entrevista consiste no contacto direto entre o entrevistador e o 

entrevistado onde este último expõe as suas opiniões, experiências vivenciadas ou 

interpretações sobre determinado assunto. Optámos por aplicar entrevistas semidirigidas na 

medida em que as perguntas, de uma forma geral, não são muito precisas dando assim ao 

entrevistado a possibilidade de responder de forma isenta sem sentir qualquer tipo de 

constrangimento. No caso em que o entrevistado não consiga responder ou não tenha 

compreendido as perguntas o entrevistador deverá reformulá-las para que estas sejam de 

mais fácil entendimento. 

 

 

http://www.dgidc.min-edu.pt/data/dgidc/inqueritos_em_meio_escolar/Despacho_n_15_846_de_2007.pdf
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Para Quivy e Campenhoudt (2008), o método da entrevista mostra-se adequado para:  

“A análise do sentido que os atores dão às suas práticas e aos acontecimentos com 

os quais se veem confrontados: os seus sistemas de valores, as suas referências 

normativas, as suas interpretações de situações conflituosas ou não, as leituras que 

fazem das próprias experiências, etc. 

A análise de um problema específico: os dados do problema, os pontos de vista 

presentes, o que está em jogo, os sistemas de relações, o funcionamento de uma 

organização, etc. (2008, p.193)”. 

 

3.4 Pesquisa bibliográfica e Analise documental 

 

A pesquisa bibliográfica é, sem dúvida, uma das fontes mais importantes de pesquisa e 

compreende a etapa anterior a um processo de pesquisa, seja qual for o problema em 

estudo. Isto deve-se ao facto de ser absolutamente necessário, antes de iniciarmos qualquer 

estudo, proceder a um conhecimento prévio da fase em que se encontra um assunto, para 

não incorrermos no risco de pesquisar um tema que já foi amplamente explorado. 

 

A pesquisa bibliográfica verifica a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 

estudo, desde publicações isoladas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, dissertações, internet etc. Neste sentido, Köche (1997, p. 122) reforça o 

aspeto do objetivo da pesquisa bibliográfica em “conhecer e analisar as principais 

contribuições teóricas existentes sobre um determinado tema ou problema, tornando-se 

instrumento indispensável a qualquer tipo de pesquisa.” 

 

A análise documental foi deveras importante para conseguirmos contextualizar toda a 

informação recolhida, em especial, junto dos atores do PIEF, no Agrupamento de Escolas 

de Alcabideche, sobre os fatores de sucesso e insucesso neste programa.  
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4 Tratamento e apresentação dos dados 

 

Os dados recolhidos nas técnicas de pesquisa foram tratados através da técnica de análise 

de conteúdo que, segundo Bardin (2004, p.33), representa “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens”. Podemos caracterizar a abordagem qualitativa da análise de 

conteúdo como o procedimento utilizado neste estudo. 

 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2008), a análise de conteúdo “(…) oferece a possibilidade 

de tratar de forma metódica informações e testemunhos que apresentam um certo grau de 

profundidade e de complexidade, como, por exemplo, os relatórios de entrevistas pouco 

diretivas. (ibidem)”  

O subentendido é uma característica com a qual a análise de conteúdo lida com frequência, 

na medida em que vai tentar apresentar aquilo que não foi dito pelo entrevistado. 

 

Optámos pela utilização da análise de conteúdo para o trabalho de interpretação e 

associação resultante da aplicação das entrevistas. Através da análise de conteúdo 

pretende-se “compreender para lá das suas significações primeiras, as opiniões que são 

expressas sobre uma dada realidade (Desmet e Pourtois, 1997, pp.181-182)” ou seja, 

atendendo às características do estudo aqui em causa, ela assume-se numa postura de 

“vigilância crítica” permitindo, essencialmente, perceber as intenções dos produtores dessas 

comunicações. 

Deste modo, direcionamo-nos para um processo de construção e reconstrução de um 

sistema de categorização, cujo objetivo consistiu, particularmente, em descobrir e elaborar 

esquemas resultantes das situações que interpretámos, para descrever e explicar situações 

problemáticas. 

 

Não existindo hipóteses estruturadas à partida, não se ajustava de início o recurso a grelhas 

de categorias pré-determinadas. Considerámos assim, mais adequados serem os objetivos 

das próprias entrevistas a esboçar as primeiras categorias de análise que, posteriormente, e 

dependente dos discursos expressos, se foram reformulando e adequando. 

A intenção que nos orientou, considerando que a elaboração das categorias é uma etapa 

importante, foi que as categorias não têm de ser constituídas a priori, nem totalmente a 

posteriori. 
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Para Ghiglione et. al. (1980, p.4) a “(…) análise de conteúdo é, antes de tudo, uma prática 

inscrita numa pragmática” ou seja uma análise de conteúdo participa de um processo de 

investigação em que, num dado momento, estão implicados atores sociais. A análise é 

apenas parte desse processo que a ultrapassa e sobre determina, concedendo-lhe, assim, 

os seus critérios de pertinência. 

 

5 Descrição do contexto de investigação  

 

Escolhemos o nosso campo de estudo na sede do Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche, situada no concelho de Cascais, no distrito de Lisboa onde o PIEF funciona 

desde o início do ano letivo de 2004-2005. Aquando da sua constituição, o PIEF funcionou 

no espaço físico daquele e ali se mantém até aos dias de hoje, utilizando salas e refeitório e 

convivendo com todos os outros alunos do ensino regular. 

 

5.1 Caracterização do contexto 

 

Existem dois grupos de turma PIEF a funcionar na escola, um de Tipo 1 (certificação do 2º 

Ciclo) e o outro Tipo 2 (certificação de 3º ciclo). 

Resolvemos escolher o grupo de turma PIEF Tipo 1 como o objecto da nossa investigação, 

por ser considerado, na opinião da Técnica de Intervenção Local, dos docentes e do Diretor 

do Agrupamento, um caso de sucesso já que a componente de formação vocacional 

funcionava em pleno.  

Ao nível do enquadramento sociológico a sede do agrupamento está situada na freguesia de 

Alcabideche, onde existem alguns bairros sociais e, também, percentagem significativa de 

residentes oriundos de países africanos de língua oficial portuguesa. As instalações 

escolares do agrupamento, apesar de relativamente recentes (1984) revelam uma 

arquitectura escolar ultrapassada, denotando-se a deterioração de materiais e de espaços. 

As salas de aulas apresentam também condições de trabalho bastante rudimentares. 

A sala de aula onde a funciona a turma PIEF Tipo 1, é de dimensões reduzidas, (cerca de 

40 m2). Todas as disciplinas, à exceção de desporto, T.I.C. (tecnologias de informação e 

comunicação) e educação física são lecionadas nesta sala. Existem pelo menos dois 
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armários, na sala, para se poder guardar material didático e as paredes estão decoradas 

com os trabalhos elaborados pelos alunos, com fotos de atividades realizadas com os 

docentes e um esquema que representa os critérios de avaliação dos jovens. 

A aula de educação física e desporto é lecionada no pavilhão gimnodesportivo, dentro das 

instalações da escola e, relativamente, perto da sala de aula. O material para esta disciplina 

é de desgaste rápido e é adquirido no início de cada ano letivo: bolas e raquetes de 

badmington. Para a prática de ginástica o pavilhão tem colchões e material próprio para a 

lecionação da disciplina. O professor de T.I.C. tem uma sala própria (a mesma utilizada 

pelos alunos do ensino regular) com computadores ligados à internet um para cada aluno. 

A escola disponibiliza uma biblioteca, bufete, refeitório e um espaço de convívio para todos 

os alunos. Cada aluno deve adquirir um cartão magnético que permite o carregamento do 

cartão com dinheiro para efetuar a marcação dos almoços, lanches a meio da manhã e da 

tarde no bufete e ao sair da escola. Este cartão tem ainda uma componente de registo de 

entrada e saídas, permitindo um maior controlo da assiduidade dos alunos. 

A entrada na escola é feita por um portão, onde um funcionário de serviço à portaria controla 

as entradas e saídas através do sistema informático. O aluno passa o cartão no identificador 

e o computador dá a indicação se o aluno tem permissão para sair ou não. A escola dispõe 

de uma paragem de autocarro a vinte metros de distância do portão de entrada/saída. 

Os professores do PIEF partilham a sala de professores, a sala de diretores de turma e a 

sala de receção de encarregados de educação.  

Os alunos têm um espaço exterior bastante grande, devidamente pavimentado, e que tem 

sido alvo de melhorias ao longo destes últimos anos, devido ao empenho dos professores 

de Educação Tecnológica e respectivos alunos, que fizeram pinturas nos bancos e 

reutilizaram materiais diversos no intuito de embelezar o aspecto da escola. Já o interior do 

estabelecimento de ensino mostra uma área repleta de janelas, propícias à tentação de 

atirar objectos, por parte dos alunos, sendo um factor de risco. 
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5.2 A população interveniente   

 

A população alvo deste estudo é constituída, inicialmente, por vinte alunos, seis professores, 

uma técnica de intervenção local e os elementos diretamente relacionados com a 

implementação da turma PIEF Tipo 1. Dos seis professores, dois deles estão pelo sétimo 

ano consecutivo no PIEF, um pelo segundo ano consecutivo, um outro pelo quarto ano 

seguido (como diretor de turma) e os restantes dois estão pela primeira ano no PIEF. 

5.3.1 Alunos 

No quadro abaixo, apresentamos a caracterização socioeconómica dos dez jovens 

integrados na turma PIEF Tipo 1 e que frequentam as aulas para a certificação do 2º Ciclo: 

Quadro 1 

Idades Género Nacionalidade Residência 

14 15 16 17 Masculino Feminino Portugal Brasil  Guiné-

bissau 

Alcabideche Alcoitão Adroana Outra* 

zona 

0 3 2 5 80% 20% 70% 10% 20% 30% 10% 10% 50% 

 

Podemos afirmar que os alunos inquiridos são, maioritariamente, do sexo masculino, com 

nacionalidade portuguesa. Metade dos alunos residem numa outra zona, fora da área 

pedagógica do Agrupamento de Escolas de Alcabideche. 

5.3.2 Docentes 

Apresentamos, de seguida, os dados da caracterização dos professores, no quadro abaixo: 

Quadro2 

Género Idade Situação 
Profissional 

Anos de Serviço 

Masculino Feminino 30 a 40 41 a 50 51 a 60 Destacado Contratado 5 a 10 11 a 
20 

Mais 
de 20 

0% 100% 33,3% 33,3% 33,3% 50% 50% 16,6% 50% 33,3% 

 

Segundo os dados de caracterização dos professores, é visível que todos os docentes são 

do sexo feminino, pertencendo às faixas etárias entre os 40-50 e os 50-60, contabilizando 

50% de docentes com mais 20 anos de serviço docente. 
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5.3.3 Técnico de Intervenção Local 

O (a) Técnico (a) de Intervenção Local, que opera neste Agrupamento de Escolas, é uma 

jovem licenciada em Serviço Social, com 29 anos de idade. Encontra-se com um contrato 

com o Ministério da Segurança Social que inicia a cada ano letivo e termina no mês de julho. 

Esta técnica acompanha os alunos do Agrupamento de Escolas de Alcabideche desde 

outubro de 2006. 
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CAPITULO II – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo procedemos à análise e interpretação dos dados recolhidos através das 

ferramentas de recolha de informação. Elaborámos gráficos de análise dos dados obtidos 

através do questionário aplicado aos alunos e grelhas das entrevistas realizadas, 

contemplando:  

(1) a descrição dos elementos recolhidos,  

(2) a triangulação, através do cruzamento de dados e interpretação dos resultados obtidos, de 

forma a encontrar os fatores de sucesso e insucesso escolar no PIEF, objeto de estudo, 

perante as perspetivas dos diferentes intervenientes. 

 

6. Pressupostos de análise 

 

Os pressupostos que orientaram à análise de conteúdo combinam na crença de que, os 

discursos contêm um significado que ultrapassa o significante, percetível a partir da 

interpelação deste; que os discursos são intemporais na medida em que o seu sentido não é 

convertível ao tempo da sua produção mas que este se reatualiza no momento em que 

sobre ele se conjetura de uma forma interpretativa; e por último que no discurso há “um 

significado que sempre permanece, a que ainda é preciso conceder a palavra (Foucault, 

1994, p.15)”, onde o significado detido dos discursos é sempre tendencioso. Neste sentido, 

a análise de conteúdo assume-se, particularmente, como um instrumento de organização do 

texto, de forma a sistematizar um pouco mais as questões e as ideias referidas nas 

entrevistas e nos questionários. Todo o trabalho de interpretação que daqui resulta é um 

discurso que, de acordo com Foucault (2001, p.10), “é ao mesmo tempo mais arcaico e mais 

contemporâneo” onde se procura conjugar as exigências do rigor da metodologia e a 

capacidade interpretativa.  
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7. Análise do questionário aplicado aos alunos 

 

Dados dos questionários 

 

As respostas aos questionários entregues aos alunos foram de imediato objeto de leitura da 

nossa parte, após o preenchimento pelos jovens, para que não houvesse qualquer dúvida 

respeitante à caligrafia. 

Tal como foi referido anteriormente, conseguimos recolher dez questionários preenchidos 

pelos alunos. Após contacto com a Técnica de Intervenção Local e alguns docentes, fomos 

informados que a melhor altura para preencher os questionários seria às quartas-feiras, a 

partir das 14h00, hora a que correspondia a aula de tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). Seguimos o conselho e, numa quarta-feira, pelas 14h00, dirigimo-nos à 

sala de aula de TIC e entregamos os questionários aos alunos. Permanecemos na sala de 

aula, mostrando disponibilidade para o caso de surgir alguma dúvida. Desta forma, 

obtivemos questionários preenchidos de forma perceptível e direccionados para o nosso 

objectivo. 

Dividimos os nossos questionários em duas partes distintas2: 

 A primeira parte corresponde à caracterização socioeconómica de cada aluno onde, 

em primeira análise, procuramos caracterizar socialmente os nossos inquiridos, 

tentando avaliar a sua condição familiar;  

 a segunda parte remete para a experiência em PIEF onde analisaremos o percurso 

escolar dos jovens antes do PIEF, as diferenças entre o ensino regular e o PIEF e 

por fim, as opiniões dos jovens sobre o PIEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ver Anexo 1 
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50% 

40% 

10% 

Quantas pessoas moram na casa onde vives? 

3 

mais de 3 

Eu, os meus pais e 
irmãos 

80% 

20% 

Os teus irmãos moram contigo? 

Sim 

Não 

a) Caracterização Socioeconómica dos alunos PIEF 

Dado que a estrutura familiar e as condições que apresentam funcionam como um fator de 

extrema importância para o percurso escolar dos alunos, tentamos entender, de forma 

sucinta, como é composto o agregado familiar. 

Os resultados3, que vemos representados na figura 1, permitem-nos verificar que o número 

de pessoas que moram na casa onde estes jovens habitam, é igual ou superior a 3 pessoas 

(representando cerca de 40 % e 50%, respetivamente, da amostra).  

      

 

 

 

 

 

 

      

Ao analisarmos a Figura 2, podemos aferir que 80% dos inquiridos habitam nas suas casas 

com os seus irmãos, enquanto 20% respondeu negativamente4.  

 

    

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ver Anexo 6, Tabela 1 

4
 Ver Anexo 6, Tabela 2 

Figura 1      Fonte: Recolha própria 

Figura 2      Fonte: Recolha Própria 
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10% 

30% 

30% 

10% 

10% 
10% 

Qual a profissão da mãe? 

Desempregada 

Doméstica 

Empregada de Limpeza 

Empregada de Balcão 

Auxiliar de Cozinha 

Vendedora Ambulante 

10% 

10% 

30% 
10% 

40% 

Construção Civil 

Vendedor Ambulante 

Falecido 

Mecânico 

Não respondeu 

 No nosso entendimento seria relevante conseguir percepcionar a profissão que a mãe e o 

pai de cada inquirido têm. Na figura 3, verificamos que cerca de 30%, das progenitoras 

assumem funções de limpeza e outros 30% como doméstica. Os restantes 10% 

direccionam-se para as profissões de auxiliar de cozinha, empregada de balcão e 

vendedora ambulante.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ao analisarmos a figura 4, verificamos que a maior percentagem (40%) não respondeu à 

questão e cerca de 30% dos inquiridos já não tem pai. As outras profissões remetem para a 

construção civil, venda ambulante e mecânico6. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ver Anexo 6, Tabela 3 

6
 Ver Anexo 6, Tabela 4 

Figura 3                  Fonte: Recolha Própria 

Figura 4                 Fonte: Recolha Própria 
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80% 

10% 
10% 

Quem é o teu Encarregado de Educação? 

Mãe 

Pai 

Outro 

10% 
20% 

30% 

40% 

Que estudos tem o teu Encarregado de 
Educação? 

Não sabe ler nem escrever 

4º Ano de escolaridade 

6º Ano de escolaridade 

9º Ano de Escolaridade 

12º Ano de escolaridade 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

Pretendemos entender quem seria o encarregado de educação destes alunos. A figura 5 

permite-nos julgar que 80% dos alunos tem como encarregado de educação a mãe. Numa 

ínfima parte, cerca de 10% cada, o pai e outro (neste caso o tio) surgem-nos como 

encarregados de educação7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Julgamos ser necessário entender o nível literário dos encarregados de educação e, 

analisando a figura 6, registamos que a maioria dos encarregados de educação dos alunos 

inquiridos (90%) não apresentam mais que a escolaridade obrigatória como habilitação 

literária existindo, no entanto, 10% de encarregados de educação que concluíram os 

estudos liceais8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Ver Anexo 6, Tabela 5 

8
 Ver Anexo 6, Tabela 6 

Figura 5                 Fonte: Recolha Própria 

Figura 6                     Fonte: Recolha Própria 
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40% 

20% 

10% 

20% 

10% 

3 meses 6 meses 8 meses 1 ano e 6 
meses 

2 anos 

Há quanto tempo frequentas o PIEF? 

20% 20% 

10% 

50% 

0% 

Porque os 
meus pais 
quiseram 

Porque fui 
sinalizado 

pela escola 
onde 

estudava 

Porque tinha 
amigos que 

também 
estudaram 

no PIEF 

Por minha 
iniciativa 

Outros 

Que motivos te levaram a frequentar o PIEF? 

b) A experiência em PIEF  

Procuramos analisar o percurso escolar dos jovens antes do PIEF, as diferenças entre o 

ensino regular e o PIEF e por fim, as opiniões dos jovens sobre o PIEF. Na figura 7, 

podemos observar que cerca de 40% dos inquiridos frequenta o PIEF há 3 meses, existindo, 

no entanto, uma pequena percentagem (entre os 10% e os 20%)9 que frequentam este 

programa há mais de um ano. 

 

 

  

 

 

 

 

A figura 8 reporta aos motivos que levam os inquiridos a frequentar o PIEF. Cerca de 50% 

encontra-se neste programa por iniciativa própria, 20 % foram sinalizados pela escola onde 

estudavam anteriormente e, também, por imposição dos pais. Verificamos que apenas 10% 

dos inquiridos integrou este programa pelo facto de ter amigos que também estudaram no 

PIEF10. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Ver Anexo 6, Tabela 7 

10
 Ver Anexo 6, Tabela 8 

Figura 7            Fonte: Recolha Própria 

Figura 8                   Fonte: Recolha Própria 
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40% 

20% 

0% 

10% 

30% 

Não fazia 
nada 

Trabalhava 
em casa 

Ficava em 
casa a ver 
televisão 

Passava o dia 
na rua com os 
meus amigos 

Estudava 
noutra escola 

O que fazias antes de entrar no PIEF? 

40% 

10% 

20% 20% 

10% 

É um sitio fixe Gosto de 
estudar 

Gosto dos 
professores  

Gosto das 
actividades 

desenvolvidas 

Não gosto de 
estar nas aulas 

E agora como é a escola para ti? 

Através do gráfico apresentado na figura 9 podemos argumentar11 que 40% dos alunos 

inquiridos, antes de entrar para este programa, não fazia nada e os outros 30% estudavam 

em outra escola. O trabalho infantil aparece-nos aqui, no seio familiar, com 20% dos alunos 

a responder que trabalhava em casa. Podémos apurar que 10% dos alunos passava o dia 

na rua com os amigos. Revela-se, aqui, o abandono escolar e a exploração infantil, os dois 

pontos fundamentais que são objeto de eliminação por parte do PIEF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao colocarmos a questão “ E agora como é a escola para ti?”12 obtivemos cerca de 40% de 

respostas que consideram a escola com” um sítio fixe”. Consegue-se perceber, na figura 10, 

que as atividades desenvolvidas e a interação com os professores fazem parte dos gostos 

dos alunos inquiridos. Apenas 10% respondeu não gostar de estar nas aulas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Ver Anexo 6, Tabela 9 
12

 Ver Anexo 6, Tabela 10 

Figura 9                                       Fonte: Recolha Própria 

Figura 10                                       Fonte: Recolha Própria 
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50% 
40% 

0% 0% 
10% 

Gosto mais dos 
professores 

Fazemos mais 
actividades 

Gosto mais dos 
meus amigos 

Acho que é 
tudo igual: 
uma seca 

Na outra escola 
não fazíamos 
actividades 

O que achas de diferente no PIEF em relação á escola 
que frequentavas?  

100% 

0% 0% 

Sim Não  Não sei 

Achas que o PIEF é importante para conseguires 
acabar a escola? 

Foi possível entender algumas diferenças existentes entre a medida PIEF e a escola de 

ensino regular para os alunos do PIEF, no estudo em causa. Estes alunos mostraram13 que 

gostam mais dos professores (50%) e das atividades desenvolvidas (40%), face à escola de 

ensino regular. Denota-se, aqui, o ensino direcionado para as dificuldades de cada aluno: 

não só de aprendizagem mas também de socialização. Os trabalhos dos docentes, em 

conjunto com as atividades desenvolvidas, tornam-se o pilar para o caminho de sucesso 

deste programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao tentarmos entender a importância do PIEF para o sucesso dos nossos inquiridos, 

verificamos14 que todos os alunos consideram o programa importante para o término da sua 

escolaridade (ver figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ver Anexo 6, Tabela 11 
14

 Ver Anexo 6, Tabela 12 

Figura 11                               Fonte: Recolha Própria 

Figura 12                    Fonte: Recolha Própria 
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90% 

0% 

10% 

Sim Não  Não sei 

 Achas que o PIEF te vai ajudar a conseguir um 
trabalho? 

50% 50% 

0% 

Acho que vou 
conseguir um 

trabalho 

Acho que vai 
ajudar-me a 
continuar a 

estudar 

Acho que não há 
vantagens 
nenhumas 

Quais as vantagens que achas que tens ao frequentar o 
PIEF? 

Considerámos relevante tentar percecionar como os alunos observam esta medida como 

uma ferramenta essencial para que possam integrar o mundo do trabalho. Como podemos 

averiguar15, na figura 13, 90% dos alunos considera que o PIEF irá ajudar a conseguir um 

trabalho, enquanto apenas 10% não soube responder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 14 reforça a importância do PIEF na continuidade dos estudos e na integração no 

mundo do trabalho. Metade dos alunos considera que o PIEF os irá ajudar a conseguir um 

trabalho e os outros 50% que os ajudará a prosseguir os estudos. 

 

                                                           
15

 Ver Anexo 6, Tabela 13 

Figura 13                              Fonte: Recolha Própria 

Figura 14                                    Fonte: Recolha Própria 
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90% 

10% 

Sim Não  

Conheces outras pessoas que estejam (ou tenham 
estado) a estudar no PIEF?  

40% 

60% 

Sim Não  

Conheces alguém que tenha saído do PIEF sem ter 
sido certificado? 

Considerando o potencial desta medida, verificamos16 que os nossos inquiridos conhecem 

outras pessoas que estudam (ou já estudaram) no PIEF. A figura 15 revela-nos que 90% 

dos alunos conhece alguém na situação anteriormente referida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não obstante o sucesso que o PIEF tem obtido ao longo dos anos, existem casos de alunos 

que não terminam a escolaridade não obtendo a sua certificação. Os nossos inquiridos 

conhecem cerca de 40% de alunos que iniciaram o PIEF, mas que não obtiveram 

certificação17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Ver Anexo 6, Tabela 15 
17

 Ver Anexo 6, Tabela 16 

Figura 15       Fonte: Recolha Própria 

Figura 16           Fonte: Recolha Própria 
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90% 

10% 

Quando acabares este ano queres continuar a estudar? 

Sim 

Não  

Ao elaborar o nosso inquérito por questionário colocamos algumas questões de resposta 

aberta. Seria de todo o interesse para o nosso estudo tentar perceber o que os alunos mais 

gostam no PIEF e o que menos gostam. No que respeita ao que os alunos mais gostam as 

respostas foram quase unânimes: “ Gosto muito dos professores e dos passeio que 

fazemos” , “ Gosto muito dos passeios que damos”, Gosto da ajuda que os professores dão 

não só nos estudos mas também ao nível da vida em geral” e “ Gosto muito das aulas , do 

apoio e da alegria dos professores”, sendo que estas respostas representam 80% dos 

inquiridos.  A hipótese de ter contacto com o mundo do trabalho, segundo um dos inquiridos: 

“O que gosto mais no PIEF é que posso estagiar na empresa”, é uma das causas que 

agrada aos alunos. 

Colocando a questão do que menos agrada no PIEF as opiniões divergem. Obtivemos 

respostas tais como: “ Não gosto de ver alguns colegas a terem atitudes menos corretas 

para com os professores e até mesmo com os outros colegas”, “ As confusões e as brigas”, 

“ Gosto menos dos colegas”, “ De sair às 5 horas da tarde”, “ De não poder fumar e ter que 

andar atrás dos professores” e “ Acho que algumas regras são um bocado rígidas”. De 

referir que obtivemos 20% de respostas cuja opinião é de que não existe nada de que 

gostem menos18. 
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 Ver Anexo 6, Tabela 17 

Figura 17                    Fonte: Recolha Própria 
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Através das respostas às últimas questões que colocamos, entendemos qual o objetivo final 

que estes alunos têm, que perceção têm da oportunidade que lhes é dada para continuarem 

os estudos e/ou integração no mercado de trabalho. A figura 17 apresenta-nos uma elevada 

taxa de pretensão de continuidade dos estudos, com 90% dos inquiridos a responder de 

uma forma positiva sendo que os 10% correspondem aos alunos que apenas pretendem 

adquirir o 2º ciclo de escolaridade para, posteriormente irem trabalhar. 

 

8. Analise das entrevistas realizadas  

 

Dados das entrevistas 

 

No que diz respeito aos Professores, a finalidade da entrevista19 visava: 

a) Caracterizar a conceção e expectativas dos professores sobre os alunos do PIEF 

(como os definem, quem são, que expectativas) 

b) Que saberes da/na escola? Qual a utilidade dos saberes da escola (para quê?) 

c) Que tipo de relação com o saber promove e como? 

Ao utilizar a entrevista sem dirigida aos docentes do PIEF consideramos quatro aspetos que 

consideramos relevantes para compreender a representação destes atores no contexto de 

estudo. Os aspetos são: 

i) Situação Profissional face à problemática da turma PIEF 

ii) Evidenciar as representações dos docentes sobre os fatores de sucesso e 

insucesso escolar 

iii) Experiência com os fatores que influenciam o sucesso /insucesso escolar 

iv) Identificar a posição dos atores sociais face ao PIEF na educação do jovem e 

propostas que poderão alterar o vivido. 
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 Ver Anexo 2 e 3 



__________________________________________________________________________________ 
O papel do Estado na Educação: Fatores de Sucesso e Insucesso escolar no Programa Integrado de Educação e Formação 

73 
 

i) Situação Profissional face à problemática da turma PIEF20 

 

Número Anos a 

trabalhar no PIEF 

Formação base Formação 

Especializada 

Funções 

desempenhadas no 

PIEF 

7 anos Licenciatura em Economia Não Docente 

7 anos Licenciatura em Ensino Básico 

na variante Educação Musical 

Não Docente e Animador de 

Projeto 

4 anos A terminar a Licenciatura em 

Educação 

Não Docente e Diretora de 

Turma 

2 anos Licenciatura em Línguas e 

Literaturas – Estudos Inglês e 

Português 

Não Docente 

1 ano Licenciatura em 1º Ciclo do 

Ensino Básico 

Não Docente 

1 Ano Licenciatura em Ensino Básico 

na variante Educação Física 

Não Docente 

 

No que respeita ao primeiro aspeto que consideramos, foi possível notar que a formação 

base dos docentes que lecionam os alunos da turma PIEF Tipo 1 é bastante direcionada 

para as áreas de maior dificuldade apresentadas pelos alunos. 

Existe uma docente com licenciatura em Economia, duas com formação base de ensino de 

1º Ciclo e mais duas docentes, uma com licenciatura em ensino de Educação Física e 

Desporto e outra com licenciatura em Línguas e Literaturas – Estudos Inglês e Português. 

Uma das docentes está a terminar a sua licenciatura em Educação, pela Universidade 

Aberta. 

A formação especializada, fator de extrema importância, revelou-se inexistente. Nenhum 

dos professores inquiridos tem qualquer formação especializada para trabalhar com estes 

alunos. Revelam que apenas têm ações de formação, promovidas pelo Ministério da 

Educação, incidindo “sobre a problematização dos campos de trabalho docente neste 

contexto particular”. 

                                                           
20

 Ver Anexo 7, Tabela 1 
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ii) Evidenciar as representações dos docentes sobre os fatores de sucesso e 

insucesso escolar21 

 

Mudança/dificuldades 

com os jovens das 

turmas PIEF 

Oferta formativa 

versus 

expectativas 

jovens e mercado 

trabalho 

Principais 

contributos do 

PIEF e do 

programa de 

estágios 

Razões que levam as 

empresas a 

proporcionarem 

estágios profissionais a 

estes jovens 

Apreensão e receio 

inicial 

Metodologia de Projeto 

 Par Pedagógico 

Inexistência de manuais 

escolares 

O ensino centrado no 

aluno 

Adquirir 

competências 

sociais, pessoais, 

cognitivas  

  Orientação 

Profissional 

 Regras de 

conduta no mercado 

de trabalho 

 Competências 

necessárias ao nível 

do 2º Ciclo do 

ensino básico 

 Contributo social 

 Preocupação social 

 

iii) Experiência com os fatores que influenciam o sucesso /insucesso escolar22 

Quais as competências que estes jovens 

desenvolveram (ou tem vindo a desenvolver) no 

PIEF? 

Quais as maiores dificuldades sentidas na 

integração destes jovens quando são inseridos 

no PIEF? 

 Competências nível social, pessoal e 

cognitivas 

 Regras de conduta no mercado de trabalho 

 Conhecimento e experiência de diferentes 

profissões 

 Competências necessárias à certificação do 2º 

Ciclo 

 Orientação Profissional 

 O cumprimento de regras 

 Assiduidade 

 Pontualidade 

 

                                                           
21

 Ver Anexo 7, Tabela 2 
22

 Ver anexo 7, Tabela 3 
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iv) Identificar a posição dos atores sociais face ao PIEF na educação do jovem e 

propostas que poderão alterar o vivido23 

 

A melhor resposta 

educativa/formativa 

encontra-se na escola 

regular ou no PIEF? 

Que condições 

deve ter a escola 

regular para poder 

trabalhar em 

conjunto com o 

PIEF? 

Que articulação 

deve existir entre 

os diferentes 

serviços? 

Que propostas faria para alterar 

a oferta educativa/formativa, 

dos jovens, com vista a uma 

continuidade nos estudos ou à 

melhor integração no mercado 

de trabalho? 

 Face à problemática 

dos jovens o PIEF é 

considerada a melhor 

resposta educativa. 

Maior 

Recetividade quer 

a nível físico quer 

a nível humano; 

 Sala de aula fixa  

 

 Coordenador 

do PIEF deve ter 

assento no 

Conselho 

Pedagógico; 

 Interação 

entre os 

diferentes atores 

no meio escolar 

 Maior articulação entre os 

vários parceiros sociais; 

 Alteração da idade mínima 

dos 15 anos (possibilidade de 

os jovens serem inseridos no 

PIEF mais cedo) 
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 Ver Anexo 7, Tabela 4 
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De uma forma sucinta, apraz-nos estabelecer alguns pontos fortes e fracos que resultam do 

conjunto de questões colocadas aos docentes do PIEF, permitindo-nos, num futuro próximo, 

intervir nos pontos mais fracos e que poderão abonar na melhoria contínua deste programa. 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Autonomia pedagógica dos professores Ausência de formação específica dos professores e do Técnico de 

Intervenção Local 

- Experiência profissional dos professores Processo de recrutamento de professores 

Estrutura organizacional facilitadora de 

aprendizagem 

Comunicação interna sobre a metodologia de ensino do PIEF 

O papel do técnico como ator de referência Pouca articulação entre os parceiros sociais que permita uma 

resposta eficaz ao percurso escolar dos alunos 

O papel do docente diferenciado do ensino 

regular 

Idade mínima de 15 anos para a integração neste programa 

Metodologia de ensino direcionada  

Espaço físico apropriado para aprendizagem  
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O (a) Técnico (a) de Intervenção Local (TIL) 

Em relação ao Técnico (a) de intervenção Local, na entrevista24 efetuada pretendemos: 

 

a) Obter as características predominantes dos alunos que frequentam o PIEF 

b) Se as formações específicas estão direcionadas para as aprendizagens e 

dificuldades do alunos 

c) Com base em anos anteriores, se podemos considerar esta medida como caso de 

sucesso 

d) Quais os fatores que contribuem para o sucesso/insucesso escolar neste 

Agrupamento. 

  

Para Roldão (2007), o Técnico de Intervenção Local (TIL) desempenha funções a nível 

local, ou seja no espaço da escola onde está inserida a turma PIEF. A partir da integração 

do jovem em PIEF, o TIL irá acompanhar sempre de perto a sua evolução e tratar das 

necessidades básicas dos jovens na área social. As funções do TIL podem ainda passar por 

apoiar, administrativamente, o Diretor de Turma, participar na assembleia de turma e no 

conselho de turma e à eventual mediação de conflitos entre intervenientes no PIEF, sempre 

numa perspetiva de articulação, entre todos os atores que intervêm direta ou indiretamente 

no PIEF. 

 

Num contexto da avaliação da eficácia e sucesso do programa de intervenção, torna-se 

fundamental, que o TIL seja detentor da confiança e da informação, tornando-se, 

gradualmente, um vínculo poderoso na dinâmica do trabalho multidisciplinar e em rede, uma 

vez que cruzar conhecimentos e informações pode ser a solução para quem realiza um 

trabalho social.  

Como podemos verificar na transcrição da entrevista, a TIL considera que “A maioria dos 

nossos jovens têm em comum uma enorme desmotivação e desvalorização quanto à 

escola. Não acreditam no que esta lhes pode dar quer no presente, quer no futuro.” 
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 Ver Anexo 4 e 5 
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Tendo em conta a nossa pergunta de partida do estudo a que nos propusemos, 

consideramos relevante colocar a questão relativa aos fatores que contribuem para o 

sucesso/insucesso do PIEF no Agrupamento de Escolas de Alcabideche e, desde logo, a 

técnica considerou que a equipa de trabalho, a comunidade educativa, os parceiros sociais, 

as famílias e, em especial, os jovens são os fatores essenciais e potenciadores do sucesso 

desta medida. Quanto aos fatores que influenciam e possibilitam o insucesso do PIEF, 

mesmo remetendo para uma contradição, a TIL dirige-se para o ambiente envolvente, às 

famílias, parceiros sociais e alguns membros da comunidade educativa que não estão 

habituados ao PIEF. 

Durante a entrevista constatamos que esta profissional se dedica na íntegra às turmas PIEF e 

que consegue fazer a ponte entre os alunos e toda a comunidade educativa. Foi possível 

aferir que a sua opinião sobre os alunos difere em alguns pontos no que respeita à 

aprendizagem. Considera que “-Não podemos afirmar que a maioria tem dificuldades de 

aprendizagem, pois é um engano, bem pelo contrário…alguns destacam-se positivamente 

pelos seus saberes e aprendizagens, mas revelam uma enorme carência ao nível das 

competências pessoais e sociais.”. 

No seu entender “-Não temos alunos perfeitos ou imperfeitos, mas temos jovens fruto de 

uma sociedade quase” isenta” de responsabilidades que são exigidas às escolas, quando as 

escolas não são tudo, ou pelo menos, não deveriam ser.” De forma a tentar contornar os 

fatores que contribuem para o insucesso, considera que “era importante que o corpo 

docente desta Escola percebesse a importância do PIEF e, sobretudo, o trabalho que é 

desenvolvido.” 
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9. Triangulação dos dados e discussão 

 

As opiniões dos alunos, sobre o PIEF, surgem-nos com duas vertentes bem distinta: em 

primeiro lugar verifica-se, que no seu conjunto, quando confrontados com a questão “ O que 

gostas mais no PIEF?”, 60% dos inquiridos respondeu “ dos professores” enquanto 20% 

remeteram para as atividades desenvolvidas ao longo do ano, 10 % pela possibilidade de 

estagiar numa empresa e os restantes 10% esperam ter “ mais oportunidades para estudar 

e ser uma pessoa na vida”. Em segundo lugar, foi colocada a questão “ o que gostas menos 

no PIEF?” onde nos deparamos com diferentes respostas. O facto de os colegas serem 

apontados como aquilo que menos gostam no PIEF foi uma resposta muito comum (cerca 

de 30%), a preocupação com o barulho, de sair da escola às 17h00 e da intervenção da 

técnica foram alguns doas aspetos apontados como negativos. Referimos, no entanto, que 

20% dos alunos respondeu que “ - é tudo bom” e “-não há nada que não goste”.  

No que respeita aos atores entrevistados, constatamos que as opiniões são divergentes 

quanto ao funcionamento do PIEF, mas se colocarmos a tónica no processo de reintegração 

dos jovens no sistema educativo, as opiniões são uniformes ao reconhecer que o balanço, 

que se faz, é positivo, “ eles adquirem competências de socialização”. 

Considerando as opiniões emitidas pelos alunos através dos questionários, dos docentes e 

da TIL, através das entrevistas, é-nos possível estabelecer uma ligação que conduz, ou não, 

ao sucesso do Programa PIEF: os alunos adquirem competências sociais, humanas e de 

aprendizagem obtendo uma certificação que lhes permite uma continuidade pedagógica. A 

equipa de docentes do PIEF reúne esforços, canaliza e centra a sua atenção nas 

dificuldades sociais e de aprendizagem que os alunos revelam. A TIL dá-nos o indício de ser 

o elo de ligação entre ambas as partes: alunos e docentes.  

No seu conjunto, denota-se um trabalho de equipa que se traduz num objetivo fundamental: 

preparar os alunos para um percurso escolar ou para a inserção no mercado de trabalho, 

evitando o abandono escolar e a exploração infantil, dotando-os de capacidades sociais que 

lhes permitam ser indivíduos produtivos. O resultado é positivo fruto de um esforço conjunto, 

traduzindo o sucesso de uma medida educativa. 

O objetivo do PIEF de trazer os jovens para a escola parece estar a ser concretizado e 

como tal é necessário continuar a melhorar a vida dos jovens, proporcionando-lhes não só o 

acesso à educação, mas também o usufruto de um espaço neutro, onde possam sentir que 
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estão de facto a caminhar para um futuro melhor, quebrando ciclos viciosos de reprodução 

de estilos de vida. (Jerónimo & Malta, 2008). 

 

Uma reflexão sobre o processo geral de exclusão permite-nos afirmar que os argumentos 

apresentados pelos jovens e a experiência neles refletida mostram-nos a “complexidade e 

heterogeneidade” (Costa, 1988), da natureza da experiência de exclusão, revelando-se esta 

no quotidiano real dos indivíduos, sobretudo na vertente das carências económicas, que 

está na base do poder de compra, do acesso a níveis de consumo e da capacidade 

aquisitiva (Amaro, 2000) numa sociedade de consumo. 

As razões que levam os jovens a abandonar a escola também podem ser entendidas como 

um processo de exclusão social. Existe uma situação de “dependência” que combina na 

espera da melhoria das notas e de uma estruturação de relações com todos os 

intervenientes da comunidade escolar, mas que, todavia, nunca ocorre facto que aliado à 

pressão de alguns pais, de incidentes ou ruturas familiares, acaba por promover a rutura, 

que conduz à decisão do abandono. 

Não querendo com isto dizer que os indivíduos estejam completamente à margem da 

sociedade, dado que, segundo Hespanha, e Moller (2002, p.56), a sociedade é 

funcionalmente diferenciada e estes jovens, estando excluídos da escola ou autoexcluindo-

se dela, podem todavia integrar-se noutros sistemas. E é isso que eles fazem ao 

ingressarem no mundo do trabalho, onde se encontram inseridos ainda que precariamente. 

 

O percurso de exclusão dos jovens, a saída da escola, a entrada e exclusão no mercado de 

trabalho e regresso à escola do PIEF está marcado por aquilo que Gualejac e Léonetti-

Taboada (1994) designam de desinserção social isto porque se verifica, em primeiro lugar, 

um abandono da escola pelos jovens, em segundo lugar uma entrada no mundo do trabalho 

e por fim, novamente de uma “desinserção”. Esta instabilidade provoca, na identidade dos 

indivíduos, danos irreparáveis uma vez que se perdem partes da identidade edificada no 

seio das relações em que se encontravam incluídos. 

Segundo Amaro (2000) a entrada no mundo do trabalho se, por um lado, está ligada à 

dimensão “do fazer” aos jovens que se encontram nela inseridos, por outro lado encontra-se 

marcada pela tipologia que distingue os estatutos em função da propriedade do trabalho, 

colocando estes jovens numa “zona de vulnerabilidade”, associada à precariedade do 

trabalho, a fragilidade relacional, em grande parte, graças à sua condição de criança/jovem. 

Paralelamente, todo o percurso da experiência destes jovens arrasta consigo formas de 
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exclusão cultural (Costa, 1988), quando são discriminados na escola ou noutros espaços 

dado que a exclusão também se refere a discriminação. Ou sendo alvo dos efeitos 

identitários e das lógicas de designação e rotulagem (Paugam, 1999), a que estão sujeitos, 

a exclusão reflete-se ao nível da sua personalidade, da sua dignidade, da sua autoestima e 

do auto reconhecimento individual (Amaro, 2000). 

 

Segundo Giddens (1992), existe uma cidadania reclamada que se deve a uma reflexividade 

social pelo facto de as pessoas decidirem a sua “gestão existencial”. 

Esta experiência de exclusão dos jovens do PIEF está ainda muito enraizada no modo como 

a escola distribui e ordena as oportunidades (Dubet, 2003, p.31).  

 

Para Dubet (2003, p.34), estamos num seio de um círculo vicioso onde as “desigualdades 

sociais comandam a entrada nas carreiras escolares e os processos escolares reproduzem 

por sua vez as desigualdades sociais”, atuando segundo uma lógica de mercado que é a 

origem da integração e da exclusão. Para Clavel (2004, p.105) a pedagogia coletiva e 

subordinada ao princípio da homogeneidade e que remete, inevitavelmente, para o 

insucesso escolar, não se resume exclusivamente a um problema pedagógico (aquisição de 

saberes) mas sim a um fenómeno social que enraíza uma situação social injusta. 

 

Em resposta à pergunta de partida com que iniciamos este estudo de caso, Que fatores 

contribuem para os casos de sucesso e insucesso dentro das turmas PIEF?, foi-nos 

possível aferir os fatores que permitem o sucesso ou insucesso dos alunos da turma PIEF 

Tipo 1, no Agrupamento de Escolas de Alcabideche. De acordo com a análise de conteúdo 

efetuada às entrevistas realizadas aos docentes, consideramos duas áreas fundamentais. 

Em primeiro lugar encaramos os professores como os elementos chave para os resultados 

desta medida, ou seja, a sua dedicação, atenção e a componente social e educativa que 

canalizam para todos os alunos, de acordo com as suas dificuldades sociais e cognitivas. 

Para que os Planos de Educação e Formação individualizados a que se propõe esta medida 

e que integram uma componente de escolarização favorecendo o cumprimento da 

escolaridade obrigatória, uma componente de orientação vocacional, de acordo com os 

interesses e expectativas verificadas durante a intervenção, e uma componente de 

educação para a cidadania com o desenvolvimento de atividades de interesse social, 

comunitário e de solidariedade, será possível a integração social. É neste contexto que se 

destaca a importância do corpo docente que trabalha com este tipo de alunos. Em segundo 
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lugar, consideramos toda a envolvente escolar como outro fator chave. A comunidade 

educativa e o espaço escolar onde esta medida opera deve ser local recetivo. No nosso 

estudo verificamos que o PIEF Tipo 1, apesar de ter apenas uma sala de aula, os alunos e 

os professores convivem com todos os outros alunos e docentes utilizam as instalações da 

escola não havendo um espaço reservado apenas para os alunos do PIEF. Isto remete para 

a ideia que estes alunos pertencem ao ambiente escola não permitindo, assim, um espaço 

de diferenciação face ao ensino regular. 

Nas sociedades capitalistas avançadas, a educação escolar está colocada como uma 

ferramenta para a manutenção do poder do capital. A educação na sociedade atual articula-

se direta e indiretamente com os interesses capitalistas, pois a educação é um espaço de 

luta pela supremacia possibilitando e oferecendo, às classes dominantes, mecanismos para 

se manterem. 

 

Schultz (1971, p.33) arroga que ao investirem em si mesmas, as pessoas podem ampliar o 

raio de escolha posto à disposição. Esta é uma das maneiras por que os homens livres 

podem aumentar o seu bem-estar. Verifica-se, de forma clara, que o aumento no 

investimento no capital humano é um importante fator para o desenvolvimento económico e, 

segundo o autor, pode aumentar os ganhos produtivos do trabalhador, tanto económicos 

como sociais. 

 

Frigotto (1993, p.44) vai além ao dizer que, a escola é uma instituição social que mediante 

suas práticas no campo do conhecimento, valores, atitudes e, mesmo, por sua 

desqualificação, articula determinados interesses e desarticula outros. A educação 

apresenta-se com um papel estratégico no contexto neoliberal, formar o trabalhador para o 

processo de produção. E, assim sendo, para o autor (1993, p.26) a educação dos diferentes 

grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los técnica, social e 

ideologicamente para o trabalho.  

 

Ao analisarmos estes pressupostos podemos explicar que a Teoria do Capital Humano 

considera os investimentos na área da educação como uma forma de retorno para o 

trabalho e para o capital, esta teoria é àquela que anuncia e coloca fortemente o 

investimento na educação como a forma de induzir uma mudança social. Na teoria do 

capital humano, a educação é fundamental para “criar e aumentar” o capital humano. É o 

processo educativo que produzirá algumas atitudes e conhecimentos para o indivíduo se 
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habilitar para o trabalho. Neste ponto de vista, a educação é tida como um dos fatores que 

auxiliam no desenvolvimento e na distribuição social do rendimento. A educação tem sido 

influenciada pelos padrões do 'mercado', centrada seus princípios e práticas, na 

racionalidade mercantil, produtividade, competitividade e flexibilidade. Adapta-se aos 

modelos da “condição pós-moderna”, originada por valores mediáticos e por ideais de ilusão 

da realidade e assim, surge a busca por uma proposta de educação escolar que espelhe a 

atual situação e proponha uma rutura visando uma educação que alcance a todos. 

 

Toda a análise, elaborada anteriormente, remete-nos para o campo da ação pública 

considerado vasto. Segundo Fontoura (2008) a ação pública engloba o que está antes da 

decisão, a elaboração das agendas a partir das expectativas e imposições da população, a 

antecipação e a gestão das mobilizações que os projetos originam; inclui a ativação de 

redes de atores que constroem a forma de decisão, formal ou informal, e o desenvolvimento 

de fases sucessivas de um processo, feito de interdependências, em diferentes níveis 

institucionais. Regularmente costuma-se pensar o campo das políticas públicas unicamente 

caracterizadas como administrativo ou técnico, e assim livre, portanto, do aspeto “político” 

propriamente dito, que é mais evidenciado na atividade partidária e eleitoral. Trata-se sim de 

uma área técnico-administrativa, a esfera das políticas públicas, que também possui uma 

dimensão política uma vez que está relacionada ao processo de decisão. Ou seja, o Estado 

é crucial a fazer escolhas sobre que área social atuar, onde o fazer, por que quando fazer. 

Estas escolhas, por parte do Estado, que se transformam em decisões, são condicionadas 

por interesses de diversos grupos sociais. 

 

Algumas limitações ao estudo 
 

Não podemos deixar de anotar algumas limitações que, acreditamos, se encontram numa 

investigação desta natureza. Como sublinha Kaufmann (1996), as entrevistas servem, quer 

como “suporte de exploração”, quer como “recolha de informação”, não havendo portanto a 

intenção de fazer generalizações a partir desta investigação. A intenção que se encontra 

subjacente não é tanto a de comprovar ou contrariar conjeturas prévias mas, antes a de 

compreender as razões que, por vezes ocultas, se manifestam nos discursos produzidos. 

Interessa-nos, sobretudo, a perceção que os interlocutores têm das atividades e do trabalho 

em que têm estado envolvidos (jovens, professores e equipa técnica), as formas como os 
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viveram, os efeitos por eles gerados e as relações desses projetos, na construção da 

experiência da exclusão, dos jovens do PIEF. 

Não devemos todavia esquecer algumas dificuldades que se encontram ligadas à entrevista 

nomeadamente: “por um lado, o da verbalização da experiência e da recolha de informação, 

por outro, a passagem do individual ao coletivo na análise dos dados” (Clapier-Valladon, 

1995, p.152), sabendo-se à partida que, por vários motivos, nem sempre a verbalização da 

experiência coincide com a realidade e que não é possível generalizar a partir de opiniões 

pessoais. Paralelamente, também se deve ter em conta as limitações inerentes à utilização 

da análise de conteúdo. 

  

Kaufmann (1996, p.18) é da opinião que é absolutamente impensável, através da leitura de 

análise de conteúdo, podermos dar conta de toda a riqueza e complexidade que a mesma 

contém, afirmando mesmo que “toda a entrevista é de uma riqueza sem fim e de uma 

complexidade infinita, pelo que é estritamente impensável poder dar conta da totalidade. Por 

isso, qualquer que seja a técnica de análise de conteúdo ela é uma redução e uma 

interpretação do conteúdo e não uma restituição da sua integralidade ou da verdade 

escondida”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde a criação do despacho conjunto nº 948/2003 dos Ministros da Educação e da 

Segurança Social e do Trabalho, de 25 de agosto que regulamentou o PIEF, há oito anos, o 

número de PIEF tem aumentado, pelo que podemos assumir que existe a convicção, por 

parte do poder político, que o programa representa uma mais-valia para os jovens em 

situação de exclusão social e escolar. 

Pelo que atrás expusemos, julgamos poder atestar que o trabalho desenvolvido pelos 

técnicos e professores do PIEF, junto dos jovens, é um constante desafio. Inúmeras 

dificuldades são vivenciadas diariamente por todos os intervenientes que só com muito 

empenho e perseverança se conseguem ultrapassar. 

O nosso estudo de caso centrou-se no Agrupamento de Escolas de Alcabideche. A nossa 

opção por este estabelecimento de ensino assentou no interesse que a direção, os docentes 

e alunos do PIEF demonstraram, de imediato, quando confrontados com a possibilidade de 

elaboração de um estudo. É nossa intenção que este estudo de caso possa refletir a 

interação, a dedicação e a realidade a que todos os atores envolvidos se propõem, 

contribuindo assim para a inclusão social permitindo indivíduos melhores e, 

consequentemente, uma sociedade mais rica. 

Metodologicamente fizemos uso de pesquisa bibliográfica e de análise documental com 

especial destaque na revisão do estado da arte. Posteriormente e, para fundamentar o 

benefício atribuído ao investimento no capital humano e na utilização adequada das políticas 

educativas, realizámos inquéritos por questionário aos alunos que frequentavam o ano letivo 

2010/2011, no PIEF da turma Tipo1 permitindo-nos uma caracterização socioeconómica e a 

sua experiência em PIEF, entrevistas semidirigidas aos docentes dando a oportunidade de 

entender as suas expectativas, receios, formação e visão futura e à Técnica de Intervenção 

Local possibilitando-nos aferir que é um elemento com extrema importância já que acaba 

por se tornar no elo de ligação entre a escola, os docentes, a família e o PIEC. 

 

No que respeita à eficácia do PIEF como organização, verificamos que os objetivos 

inicialmente conjeturados - a (re) integração dos jovens no sistema educativo, a conclusão 

da escolaridade obrigatória sempre que possível e a faculdade de proporcionar aos jovens 

integrados em PIEF uma inserção qualificada na vida ativa - estão em constante execução 

mas com dificuldade na sua concretização. As entradas e saídas dos jovens ao longo do 
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programa vão dependendo dos ritmos de aprendizagem de cada um pelo que uns são 

certificados mais cedo do que outros, dando lugar a mais jovens que vão iniciar o programa. 

Não podemos descurar e ter em conta que a vontade própria dos jovens em (re) ingressar à 

escola é um aspeto indispensável para o êxito deste programa. 

 

Na nossa ótica, o principal fator de sucesso no PIEF, enquanto organização, está nos seus 

recursos humanos e na sua estrutura organizacional conforme referimos nos pontos fortes: 

o modelo teórico, a equipa de trabalho técnico-pedagógica, a autonomia pedagógica dos 

professores, o papel do TIL e a metodologia de ensino. No entanto, como em qualquer 

organização, a operacionalização de todos os recursos educativos que giram à volta do 

PIEF não são fáceis de gerir. 

Salientámos, anteriormente, alguns pontos fracos do PIEF que, de acordo com a análise dos 

dados recolhidos, merecem algum período de reflexão por parte de todos os atores 

envolvidos. Entendemos que uma política de formação interna dos recursos humanos é um 

aspeto fundamental a corrigir rapidamente. Caso não haja uma aposta forte na formação, o 

conflito será sempre um fator a ter em conta no seio da equipa técnico-pedagógica. 

 

Bilhim (1996) refere que, segundo alguns peritos, o conflito pode ter efeitos saudáveis nas 

organizações, desde que seja bem gerido, porque pode originar mudanças e inovações. As 

características hostis de alguns jovens que frequentam o PIEF afiguram-se um potencial 

fator de conflito entre professores e alunos. Para o autor (ibidem, p.193), quando existe um 

conflito “Desperdiça-se o tempo que podia ser utilizado em tarefas úteis, escondem-se 

informações importantes, impedindo que os indivíduos desempenhem eficazmente as 

tarefas que lhes competem”. 

 

Para Roldão (2008, p.29) “ Qualquer hipótese de sucesso passa por uma conjugação de 

esforços. O trabalho em equipa é fundamental. A compreensão dos objetivos propostos é 

essencial. A coesão do grupo de trabalho é necessária e o planeamento das tarefas em 

conjunto não pode deixar de ser uma realidade. Um projeto deste tipo não pode viver da 

coincidência, da sorte ou do acaso. É necessário criar equipas de trabalho que tenham um 

perfil adequado às circunstâncias.” 

Como Azevedo (2005) somos de opinião que há necessidade de intervir na escola e 

sobretudo há necessidade de intervir na sociedade promovendo a escolarização de todos e 
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de cada um. Intervir na escola para, com exigência, ser capaz de captar este tipo de alunos 

e intervir em simultâneo na sociedade, através dos agentes locais. 

 

Concluímos por tudo quanto atrás fica registado que a medida PIEF, pelos apoios que 

proporciona, ajudando as famílias e pela existência da monitora (TIL) que tem como função 

acompanhar todos e cada um dos alunos, consegue com sucesso atingir os objetivos: fazer 

regressar à escola, jovens em abandono escolar e tirar do trabalho infantil jovens em 

abandono escolar que ainda não concluíram qualquer ciclo de escolaridade, fazendo-os 

retomar os estudos. Com esta medida PIEF, a escola e as entidades locais associam-se, 

coordenam-se e atuam em conjunto, em parceria, permitindo assim ajudar as famílias e os 

alunos que integram as turmas PIEF. 

 

Do ponto de vista social, a questão central do trabalho com os jovens do PIEF, à 

semelhança de muitas outras situações sociais, é reconhecer os fatores que influenciam o 

sucesso/insucesso desta medida. A questão do reconhecimento remete-nos para a questão 

do respeito que é indexado às particularidades individuais e naturais obrigando o 

reconhecimento de características e de experiências específicas dos indivíduos. O não 

reconhecimento leva geralmente à desconsideração, isto é, quando o sujeito é reduzido ao 

seu papel, não é reconhecido. Acontece porém que os indivíduos não aceitam ser reduzidos 

ao status de casos sociais, isto é serem ignorados. 

Nos últimos vinte anos, toda a intervenção social, quer ideológica quer dedutiva, propôs-se 

trabalhar a unidade, a coesão, a integridade da sociedade como condição da sua 

continuidade social sendo que a maioria das declarações políticas e programas sociais 

enraizaram-se nesta representação dominante da sociedade como que atravessada por 

uma linha que separa os ´insiders` e os ´outsider`. 

 

Para Fontoura (2008, p.6) a ação social institucionalizada atua através duma ação pública 

que, procurando individualizar a compreensão dos problemas e o seu tratamento social, não 

o faz a priori, mas fá-lo a posteriori, pelo reconhecimento das faltas, das deficiências, das 

debilidades que se revelam nos sujeitos. São caracterizados pelos problemas tal como são 

definidos pelas políticas sociais que deles se ocupam, tais como, pobres, desempregados, 

imigrantes, famílias “desestruturadas”, etc. Paradoxalmente os indivíduos tornam-se 

responsáveis pela sua situação quando na realidade deveriam, na lógica do 
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reconhecimento, autoestruturar-se pela sua vontade, recursos e um trabalho sobre eles 

mesmos se existisse uma ação a priori. 

A capacidade de instaurar procedimentos sustentados por atores institucionais, públicos e 

privados, com o propósito de corroborar a constituição da individualidade como forma de 

organização da vida e como responsabilidade, tornam-se o ponto central do trabalho social, 

mesmo quando os indivíduos se encontram à beira do abismo e da miséria. Neste sentido a 

relação social torna-se um trabalho individual, um trabalho sobre a relação do sujeito sobre 

o sujeito e, por conseguinte com os outros. Motivar a individualidade participante, neste 

sentido, é produzir a sociedade. 

 

Para Astier (1997), procura-se restaurar a relação arruinada sujeito-sociedade, ainda que o 

esforço pedido às pessoas para se inserirem seja considerável, tratando-se, nada menos, 

nada mais, do que interrogar-se e demonstrar a sua capacidade “de entrar em sociedade”. 

No que concerne ao trabalho social desenvolvido pelo PIEC não basta afastar as crianças 

das alçadas do trabalho, e colocá-los no espaço escolar, ou noutra via qualquer. 

A questão é muito mais complicada e, é nessa ótica, que a diferença entre uma lógica de 

serviço e uma lógica no âmbito do reconhecimento introduz uma abertura profunda no modo 

de trabalhar o social. Enquanto o modo de trabalho, assenta numa lógica de “ serviço” 

pretende apenas distribuir ajudas ou ofertas de serviço (s), a lógica do reconhecimento 

admite o reconhecimento/solidariedade face ao outro. Se até então o modo de trabalhar o 

social era edificar uma relação de serviço baseada na resposta às necessidades dos 

indivíduos, agora importa, sobretudo, construir espaços relacionais que apontem os sujeitos 

numa lógica de reconhecimento, ou seja, o interveniente não tem a oferecer mais do que a 

própria relação. 

 

Todo o discurso transmitido pelos professores admite que o seu trabalho pedagógico 

assenta, sobretudo, num processo de (re)socialização ou, se quisermos, o facto de haver 

uma inexistência de socialização primária ativa leva a que o trabalho pedagógico recaia, 

sobretudo, nesta vertente. Nesta perspetiva, a exclusão dirige-se à questão da socialização, 

à sua definição e ao seu processo, dado que, de certa maneira, é ela que origina os 

"excluídos", resultado dos "insucessos da própria socialização", dado que estes não 

souberam, em prol de uma série de constrangimentos, adaptar-se às condições da 

sociedade contemporânea, nomeadamente em termos de concorrência, de rentabilidade, e 

de eficácia. As condições de vida em que os “excluídos” se encontram é vista, socialmente, 
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como resultado direto de um processo de desajustamento às condições de vida da 

sociedade contemporânea e a uma inaptidão de entrar no jogo da interação social 

respeitando as regras. Deste modo, interrogamo-nos sobre o conceito de socialização, 

sobre o seu conteúdo e sobre a sua forma. Para Bajoit, (2003), Dubar, (1997) Durkheim, 

(1983) e Rocher, (1968) o conceito “socialização” é um processo que se propõe a interiorizar 

as normas e valores dominantes, as maneiras de agir, pensar e sentir na sociedade para 

poder dirigir-se livremente e fazer parte dela. O fracasso da socialização é patente nos 

processos de exclusão, isto porque não permite aos excluídos, participar num assunto que 

tem adquirido a capacidade de falar e de agir e por conseguinte a de participar nos 

processos de intercompreensão e atestar a sua própria identidade ou seja “ (…) a ação 

comunicativa tem por função formar identidades pessoais. As estruturas simbólicas do 

mundo vivido se reproduzem pelas vias da manutenção de um saber válido, da estabilização 

de solidariedades de grupo e da formação de atores responsáveis.” (Habermas, 1987, 

p.435). 

 

De acordo com os professores, o que se pretende com o PIEF, é tornar estes jovens bons 

cidadãos. Nesta perspetiva, os professores encontram nos jovens do PIEF, uma 

socialização deficiente que é necessário corrigir. Esta socialização deficitária, segundo 

Tedesco (1998), constitui-se como um dos problemas mais sérios relativos à formação do 

cidadão. Segundo o autor, a família e a escola estão a perder a habilidade para difundir, 

com eficácia, os valores e as normas culturais de coesão social. Podemos afirmar que existe 

um modelo de intervenção pedagógica por parte dos professores do PIEF, que leva os 

objetivos ao mínimo e em que as competências sociais são o “forte” do processo de 

aprendizagem. O sentido proposto pelos professores é o sentido sobre o qual os 

professores acham que os alunos vão encontrar algum sentido, situação que pode ou não 

coincidir com o manifestado pelos alunos. A tónica que os professores colocam nas 

propostas de trabalho com estes alunos, nomeadamente, a responsabilidade, a assiduidade 

e a pontualidade, mais do que serem indicadores ou vias da construção de uma boa 

aprendizagem são, sobretudo, formulas de fazer valer e autojustificar o trabalho dos 

professores face aos eventuais posicionamentos com que estes se confrontam. 

 

A relação pedagógica que se estabelece no âmbito do PIEF põe em prática um modelo de 

ensino cujos traços passam pela implementação de uma pedagogia uniforme que ignora as 

diferenças individuais (relativamente aos conhecimentos prévios, ritmos de aprendizagem 
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etc.) e onde a palavra do professor corresponde à memorização do aluno, através de uma 

pura transmissão de conteúdos pré-definidos de regras e comportamentos, não de saberes. 

Não nos podemos, todavia, esquecer que os professores/as estabelecem a linha da frente 

das escolas e se a exclusão é realizada pelas escolas, certamente, ocorre, em boa parte, 

através daquilo que os/as professores/as fazem. Sabemos também que a prática dos 

professores/as é regida, principalmente, pelas determinações institucionais da escola como 

um local de trabalho. A educação, como um empreendimento cultural, assume-se através do 

seu trabalho que é a arena onde se condensam as grandes discordâncias em torno da 

educação e da justiça. 

 

No seu poema , Bertolt Brecht, que diz que do rio que tudo arrasta, diz-se que é violento. 

Mas ninguém chama violentas às margens que o comprimem. Esta frase poderá resumir o 

percurso de experiência de exclusão dos jovens do PIEF. Pressionados por uma margem 

que poderíamos identificar com a escola – e a outra, com o mundo do trabalho a única 

opção que lhes resta é extravasar as margens. De facto, como sublinha B. Charlot (s/d), os 

jovens colocados na situação de marginalidade social não têm escolha... Daí que o 

abandono escolar e o trabalho infantil não podem ser vistos como algo a ser erradicado, 

mas antes como resultado de uma realidade social injusta, essa sim que é necessário 

eliminar. 

Na escola, como a primeira margem, os jovens adotam uma lógica de 

sobrevivência/libertação. Sustentam a ideia que o trabalho os tornou cientes da importância 

da escola, mas a mobilização na e para a escola advém, sobretudo, do facto de lhes ser 

facultada uma oportunidade. Temporários na escola os jovens incrementam uma série de 

estratégias de sobrevivência para que a sua “estadia” seja o menos árdua possível e, ao 

mesmo tempo, pelas posturas adotadas nas diversas atividades em que se envolvem com o 

saber, uma forma de se libertarem daquilo que a escola lhes impõe. 

No que se refere à segunda margem – o trabalho – sustenta-se na lógica da “integração 

precária”. Esta, assentando sobre uma atividade profissional, favorece a segurança material 

e financeira, fomenta as relações sociais, permite a organização do tempo e do espaço dos 

jovens e estrutura uma conformidade no trabalho. Mas estas margens são estruturadas quer 

pelo trabalho social do PIEC, que, na sua ação social, desenvolve uma lógica de “serviço 

assistencialista”, quer pelo trabalho pedagógico do PIEF, levado a efeito nas escolas e que 

assenta numa lógica de (re) socialização. 
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Todos os argumentos utilizados para justificar que a escola é melhor alternativa para a 

estruturação de um futuro, são plausíveis mas, como sublinha Cornnel West (1993, p.19), as 

pessoas embora possam ser influenciadas por argumentos não vivem de argumentos. 

Afirma o autor que as pessoas vivem de amor, cuidado, respeito, contacto. São exatamente 

estas propriedades humanas, que fazem com que a vida valha a pena ser vivida e daí que o 

trabalho de intervenção social se deva estruturar à volta da relação de modo que esta seja o 

objeto e o fim último da intervenção social. 

 

O PIEF não pode cingir-se, apenas, em fazer regressar os alunos à escola, em tirar os 

alunos do trabalho infantil. É verdade que o PIEF através do PIEC e das parcerias locais 

que ocorrem com a cooperação das escolas, consegue mudar alguns hábitos e encaminhar 

alunos. Este aspeto é digno e muito importante. Esta será uma primeira fase. Será que 

depois de terminada a experiência do PIEF, os jovens estarão preparados para enfrentar a 

realidade? Importa dar vida a uma segunda fase: 

1 - Saber do percurso de vida (profissional) dos jovens depois de terminada a frequência da 

turma PIEF; 

2 – Manter o acompanhamento a estes jovens caso necessitem. 

O conhecimento do percurso dos jovens que frequentaram turmas PIEF e a situação 

profissional poderão ser objeto de investigação. O resultado dessa investigação poderá ser 

um contributo útil para a forma de funcionamento do PIEF, melhorando e alterando os 

aspetos necessários. 
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ANEXO 1 

GUIAO DO QUESTIONARIO 

 

Chamo-me Helena Isabel Costa Galiano e encontro-me a frequentar o Master Public 

Administration no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP). Neste momento 

estou a desenvolver a minha tese de mestrado cujo tema se centra na importância do papel 

do Estado na educação. 

Os resultados do questionário são fundamentais para o desenvolvimento da minha tese e 

por isso agradeço a tua colaboração. 

As respostas são confidenciais e os resultados deste estudo destinam-se apenas à 

realização da minha tese. 

Escolhe a resposta, marcando com um x: 

Parte I – Caracterização Socioeconómica 

1 - Género 

 Masculino   Feminino 

 

2 – Que idade tens? _______________ 

 

2 – Nasceste em Portugal? 

 Sim    Não 

Se respondeste que não, indica o país onde nasceste: ________________________ 

 

3 – Onde moras? 

 Alcabideche  Alcoitão  Adroana  Outra zona 

 

4 – Quantas pessoas moram na casa onde vives? 

 2 pessoas   3 pessoas    mais de 3 pessoas    

 Eu, os meus pais e irmãos  Outros. Quem?____________________ 
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4.1 Os teus irmãos moram contigo?  

 Não    Sim 

5 – Qual a profissão dos teus pais? 

Mãe __________________________________________ 

Pai ___________________________________________ 

 

6 – Quem é o teu encarregado de educação? 

 Mãe    Pai    Outro. Quem? ____________________ 

 

7 – Que estudos tem o teu encarregado de educação?  

 Não sabe ler nem escrever e nunca esteve na escola  

 4º Ano de escolaridade 

 6º Ano de Escolaridade 

 9º Ano de Escolaridade 

 12º Ano de Escolaridade 

 Licenciatura 

 Mestrado 

 Doutoramento 
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Parte II - Experiência no PIEF 

1 – Há quanto tempo estás a frequentar o PIEF? 

_____________________________________________________________________ 

 

2 - Que motivos te levaram a frequentar o PIEF? 

o Porque os meus pais quiseram 

o Porque fui sinalizado pela escola onde estudava 

o Porque tinha amigos que também estudaram no PIEF 

o Por minha iniciativa 

o Outros 

 

 

 

3 – O que fazias antes de entrar para o PIEF? 

 Não fazia nada   Trabalhava em casa  Trabalhava fora de casa 

 Ficava em casa a ver televisão  Passava o dia na rua com os meus amigos 

 Estava a estudar noutra escola  

 

4- E agora como é a escola para ti? 

 É um sítio fixe    Não gosto da escola 

 Gosto de estudar   Só venho à escola porque sou obrigado/a 

 Gosto dos professores   Não gosto dos professores nem dos colegas 

 Gosto das atividades desenvolvidas   Não gosto de estar nas aulas 

 

5 – O que achas de diferente no PIEF em relação à escola que frequentavas? 

 Gosto mais dos professores  Acho que é tudo igual: uma seca 

 Fazemos mais atividades  Na outra escola não tinha que estudar  

 Gosto mais dos meus amigos  Na outra escola não fazíamos atividades  
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6 - Achas que o PIEF é importante para conseguires acabar a escola? 

 Sim    Não    Não sei 

 

7- Achas que o PIEF te vai ajudar a conseguir um trabalho? 

 Sim   Não   Não sei 

 

7.1 Quais são as vantagens que achas que tens ao frequentar o PIEF? 

 Acho que vou conseguir um trabalho  Acho que não há vantagens nenhumas 

 Acho que vai ajudar-me a continuar a estudar   

 

8 - Conheces outras pessoas que estejam (ou tenham estado) a estudar no PIEF?  

 Sim   Não 

9 - Conheces alguém que tenha saído o PIEF sem ter sido certificado?  

Sim   Não 

 

9.1 Se respondeste que sim, sabes por que razões? 

 Sim    Não 

 

10 – O que é que gostas mais no PIEF? 

-

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

11 - E o que gostas menos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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12 – Quando acabares este ano queres continuar a estudar? 

 Sim    Não 

 

 

a. Se sim, 

Porquê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

b. Se não, 

Porquê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Muito obrigada pela colaboração. 
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ANEXO 2 

GUIOES DAS ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetos a recolher: Representações dos docentes 
 

A - Situação Profissional face 
à problemática da turma PIEF 

 

A1 – Nº de anos que trabalha com as turmas PIEF? Trabalha com 
estas turmas desde quando? Qual a sua formação base? Tem 
alguma especialização? Que tipo de funções tem desempenhado 
neste Programa? 
 

B – Evidenciar as 
representações dos docentes 
sobre os fatores de sucesso 
e insucesso escolar 
 
 

B1 – Como viveu, estes anos de trabalho, com os jovens das 
turmas PIEF (as principais mudanças/dificuldades)? 
B2 – Até que ponto a oferta formativa corresponde às expectativas 
dos jovens e necessidades do mercado de trabalho? Quem faz as 
escolhas? 
B3 – Quais os principais contributos do PIEF e do programa de 
estágios nas vida destes jovens? 
B4 – Que razões levam as empresas a proporcionar estágios a 
estes jovens?  
 

C – Questões relativas à 
experiência com os fatores 
que influenciam o sucesso 
/insucesso escolar 

C1 – Quais foram, na sua opinião, as competências que estes 
jovens desenvolveram (ou tem vindo a desenvolver) no PIEF? 
C2 – Quais as maiores dificuldades sentidas na integração destes 
jovens quando são inseridos no PIEF? 
 

D – Identificar a posição dos 
atores sociais face ao PIEF 
na educação do jovem e 
propostas que poderão 
alterar o vivido 

D1 – A melhor resposta educativa/formativa encontra-se na escola 
regular ou no PIEF? 
D2 – Que condições deve ter a escola regular para poder trabalhar 
em conjunto com o PIEF? 
D3 – Que articulação deve existir entre os diferentes serviços? 
D4 – Que propostas faria para alterar a oferta educativa/formativa, 
dos jovens, com vista a uma continuidade nos estudos ou à 
melhor integração no mercado de trabalho?  
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ANEXO 3 

Transcrição das Entrevistas aos docentes do PIEF da turma Tipo 1 

 

Professora de Quadro de Nomeação Definitiva 

54 anos 

22 anos de serviço docente 

E: Há quantos anos trabalha com as turmas PIEF? 

R: Há 7anos. 

E: Trabalha com estas turmas desde quando?  

R: Desde outubro de 2004.  

E: Qual a sua formação base?  

R: Sou licenciada em Economia.  

E: Tem alguma especialização?   

R: Não tenho especialização específica, apenas ações de formação sobre a problematização dos 

campos de trabalho docente neste contexto particular. 

E: Que tipo de funções tem desempenhado neste Programa? 

R: Tenho lecionado todos os anos as disciplinas de Matemática e Realidade, Homem e Ambiente, 

Formação Vocacional e Ação de Interesse Social e Comunitário. Ao longo destes 7anos também já 

lecionei: Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho; Tecnologias de Informação e Comunicação; e 

Área de Projeto. 

E: Como viveu, estes anos de trabalho, com os jovens das turmas PIEF (as principais 

mudanças/dificuldades)? 

R: Inicialmente foi uma grande angústia. Não me tinha sido dado quaisquer esclarecimentos sobre o 

que era a medida educativa PIEF e continuava a lecionar em duas turmas do Regular. Isto aconteceu 

apenas no 1º ano.  

As mudanças são na generalidade as seguintes: o ensino aprendizagem baseia-se na Metodologia 

de Projeto e sempre em par Pedagógico; as estratégias de ensino definem-se e redefinem-se em 

reuniões semanais da Equipa Técnico Pedagógica (professores, Técnica de Intervenção Local e 

Coordenadora do PIEF); não há manuais. Os materiais de trabalho são distribuídos gratuitamente aos 

alunos e ficam sempre em sala de aula; existe o papel de D.T. e de Animador de Projeto; o ensino 

aprendizagem em PIEF é centrada no aluno e cada um tem o seu percurso individual (constituído a 

partir dos 17 critérios de análise que tem de adquirir para a sua certificação); no início dos anos 

letivos a turma PIEF é constituída pelo máximo de 15 alunos mas, por se tratar de uma turma em que 

o número de elementos é flutuante podendo os mesmos integrar ou deixar de fazer parte dela por 

certificação, desistência ou institucionalização, o número de alunos vai sofrendo alterações ao longo 
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do ano letivo; o tipo de alunos que chega ao PIEF, são essencialmente jovens que abandonaram a 

escola sem obterem sucesso e estão simultaneamente ainda fora do mundo do trabalho, sem 

certificações e sem dispositivos de integração social, tornando-se jovens de risco. A esta situação 

acresce serem quase sempre oriundos de cenários de desfavorecimento económico, cultural e 

afetivo.  

As grandes dificuldades são efetivamente conseguir ligar estes jovens ao mundo afetivo dos outros e 

logicamente à escola e encontrar vias e estratégias de efetiva reintegração. 

E: Até que ponto a oferta formativa corresponde às expectativas dos jovens e necessidades do 

mercado de trabalho? Quem faz as escolhas? 

R: Sob este ponto pode-se dizer que toda a formação em PIEF é básica. A medida PIEF tem como 

preocupação, primeira, facultar a estes jovens uma formação base ao nível das competências 

pessoais, sociais, cognitivas e alguma orientação profissional. Os alunos experienciam algumas 

profissões em locais de estágio de acordo, sempre que possível, com os interesses dos alunos e da 

disponibilidade das empresas parceiras do PIEF. 

E: Quais os principais contributos do PIEF e do programa de estágios nas vida destes jovens? 

R: Tentamos que os jovens interiorizem o maior número possível de regras de conduta no mercado 

de trabalho; experienciem várias profissões e verifiquem se são do seu interesse ou não; 

competências necessárias ao nível do 2º ciclo. 

E: Que razões levam as empresas a proporcionar estágios a estes jovens?  

R: São empresas que apoiam a filosofia desta medida educativa e, portanto, colaboram no sentido de 

aceitarem estes jovens. 

Apesar de não terem benefícios fiscais imediatos, dá-lhes promoção social. 

E: Quais foram, na sua opinião, as competências que estes jovens desenvolveram (ou tem 

vindo a desenvolver) no PIEF? 

R: Competências pessoais, sociais, cognitivas e alguma orientação profissional. 

E: Quais as maiores dificuldades sentidas na integração destes jovens quando são inseridos 

no PIEF? 

R: O este tipo de população está quase sempre associada as vertentes afetivas pesadas, ligadas à 

rejeição, falta de hábitos, códigos e regras da escola e dos colegas, o não pertencer, o não ser 

valorizado, …consequentemente revelam muita dificuldade na assiduidade, na pontualidade e no 

cumprimento de regras. 

E: A melhor resposta educativa/formativa encontra-se na escola regular ou no PIEF? 

R: É impossível ao ensino regular dar resposta a este tipo de jovens com esta problemática. É o PIEF 

que tem as melhores condições para o fazer. 

E: Que condições deve ter a escola regular para poder trabalhar em conjunto com o PIEF? 

R: Na generalidade não é preciso muita coisa. Uma sala de aula fixa e principalmente recetividade a 

esta medida educativa. 
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E: Que articulação deve existir entre os diferentes serviços? 

R: Na minha opinião o Coordenador do PIEF deveria de ter assento no Conselho Pedagógico.Os 

representantes dos diferentes serviços deveriam interagir em conjunto de modo a poderem 

acompanhar mais de perto o percurso dos jovens em PIEF.  

E: Que propostas faria para alterar a oferta educativa/formativa, dos jovens, com vista a uma 

continuidade nos estudos ou à melhor integração no mercado de trabalho?  

R: De facto já existem ofertas educativas/formativas que dão resposta a este tipo de alunos com vista 

a uma continuidade nos estudos e/ou integração no mercado de trabalho, que me parecem bastante 

adequadas. O que é, efetivamente, necessário é uma maior articulação entre os vários parceiros 

sociais de modo a dar respostas mais céleres e eficazes relativamente ao percurso escolar e de vida 

destes jovens. Também me faz sentido permitir alteração à idade de integração destes jovens (mais 

cedo) numa medida educativa diferente do Regular.  
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Professora de Quadro de Zona Pedagógica 

37 Anos 

11 Anos de serviço docente 

 

E: Há quantos anos trabalha com as turmas PIEF? 

R: Há 7anos. 

E: Trabalha com estas turmas desde quando?  

R: Comecei em outubro de 2004.  

E: Qual a sua formação base?  

R: Sou licenciada em Ensino Básico, na variante de Educação Musical.  

E: Tem alguma especialização?   

R: Não tenho nenhuma especialização específica nesta área, apenas algumas ações de formação 

sobre esta temática dadas pelo PIEC. 

E: Que tipo de funções tem desempenhado neste Programa? 

R: Neste meu percurso em PIEF já lecionei em todas as áreas disciplinares: 

Como professora de 1ºCiclo, lecionei as áreas de: Viver em Português; Comunicar em Língua 

Estrangeira (Inglês); Matemática e Realidade; Homem Ambiente (Ciência e História). 

Como professora de 2ºCiclo: Educação Artística e Artes Plásticas (Música e Plástica); Segurança, 

Higiene e Saúde no Trabalho; T.I.C. (Técnicas de Informação e Comunicação); Formação para a 

Cidadania; Área Projeto; Educação Física; Ação, Interesse Social e Comunitário (AISC); Formação 

Vocacional (FV). 

Tive alguns cargos tais como Animador de Projeto (dirige as reuniões de Equipa Técnico Pedagógica, 

tem a organização do PCT por sua conta…entre outros).  

E: Como viveu, estes anos de trabalho, com os jovens das turmas PIEF (as principais 

mudanças/dificuldades)? 

R: O meu primeiro contacto com PIEF foi angustiante, tinha sete turmas de ensino regular e uma de 

PIEF (apenas lecionei Artística – Música). Não me tinha sido dado qualquer esclarecimento sobre a 

medida educativa PIEF, apenas que iria trabalhar com jovens com determinadas problemáticas. Isto 

só se passou no primeiro ano, após este, estou em destacamento a tempo inteiro. 

As principais mudanças que senti ao trabalhar em PIEF foram: o trabalhar por metodologias de 
projetos; Trabalhar sempre em par pedagógico; Reuniões semanais de Equipa Técnico-Pedagógica 
(ETP) com a presença da Técnica de Intervenção Local (TIL) e Coordenadora PIEF Cascais-
Alcabideche, em que se definem e redefinem estratégias de trabalho; Trabalhar sem manuais; O 
material de trabalho é distribuído gratuitamente aos alunos; Existe o papel do D.T e animador de 
projeto; 

Uma das maiores diferenças que senti foi perceber que a aprendizagem é centrada no aluno e cada 
um com o seu percurso individual, este construído por 17 critérios de análise que o ajudarão na sua 
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certificação e que a turma funciona em formato de mobilidade podendo estar até 15 alunos em 
situação de sala de aula. 

E: Até que ponto a oferta formativa corresponde às expectativas dos jovens e necessidades do 

mercado de trabalho? Quem faz as escolhas? 

R: A medida PIEF tem como preocupação primeira facultar a estes jovens uma formação base ao 
nível das competências pessoais/sócias, cognitivas e alguma orientação profissional. Estes jovens 
experienciam algumas profissões em lugares de estágio (empresas parceiras do Projeto). A equipa 
Tecnico-pedagógica procura sempre ir ao encontro das preferências dos jovens. 

E: Quais os principais contributos do PIEF e do programa de estágios nas vida destes jovens? 

R: Os principais contributos, na minha opinião pessoal, é tentarem que os jovens interiorizem regras 
de saber ser/estar em situações de mercado de trabalho e dar competências essenciais mínimas ao 
nível do 2ºCiclo. 

E: Que razões levam as empresas a proporcionar estágios a estes jovens?  

R: A razão principal pela qual as empresas proporcionam estágios a estes jovens é pela preocupação 
social, tentando dar oportunidade de uma vida melhor. 

E: Quais foram, na sua opinião, as competências que estes jovens desenvolveram (ou tem 

vindo a desenvolver) no PIEF? 

R: Na minha opinião, o que este jovens desenvolveram, na sua essência, foram as competências 

sociais, pessoais e cognitivas e alguma orientação profissional 

E: Quais as maiores dificuldades sentidas na integração destes jovens quando são inseridos 

no PIEF? 

R: As maiores dificuldades que são sentidas na integração destes jovens são, em primeiro lugar, o 
cumprimento de regras, algo a que não estão habituados; em segundo lugar, assiduidade é uma 
batalha que vamos conquistando aos poucos já que a ida à escola, diariamente, não faz parte dos 
seus planos de vida, como muitos jovens dizem “ é uma seca”; em terceiro e último lugar, a 
pontualidade. É preciso fazer passar a mensagem que ser-se pontual, também faz parte do 
cumprimento das regras. 

E: A melhor resposta educativa/formativa encontra-se na escola regular ou no PIEF? 

R: Para este tipo de jovens e nas condições sociais em que se encontram o PIEF é, certamente, a 

melhor resposta educativa. 

E: Que condições deve ter a escola regular para poder trabalhar em conjunto com o PIEF? 

R: A meu ver, a escola deve ter recetividade/abertura a este tipo de resposta educativa. 

E: Que articulação deve existir entre os diferentes serviços? 

R: Penso que todos os serviços intervenientes na Medida PIEF devem articular-se de forma a 

acompanhar o jovem e ajuda-lo a ter sucesso. 
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E: Que propostas faria para alterar a oferta educativa/formativa, dos jovens, com vista a uma 

continuidade nos estudos ou à melhor integração no mercado de trabalho?  

R: Eu proporia a alteração à idade de integração dos jovens, antes dos 15 anos de idade, 
relativamente a estes programas de combate a situações sociais de risco, dado que existem jovens 
que já se encontram em situações de risco muito antes de terem 15 anos mas, legalmente, não 
podem integrar o PIEF por não terem a idade mínima permitida. 

 

Professora Contratada 

31 Anos 

5 Anos de serviço docente 

E: Há quantos anos trabalha com as turmas PIEF? 

R: É o primeiro ano que estou a trabalhar com este tipo de turmas. 

E: Trabalha com estas turmas desde quando?  

R: Desde 1 de setembro de 2010  

E: Qual a sua formação base?  

R: Tenho Licenciatura em 1º Ciclo do Ensino Básico 

E: Tem alguma especialização?   

R: Não tenho especialização específica. 

E: Que tipo de funções tem desempenhado neste Programa? 

R: Tenho lecionado este alunos como professora do 1º Ciclo, o Viver em Português, Comunicar em 

Língua Estrangeira, Matemática e Realidade, Homem Ambiente, Formação para a Cidadania. 

E: Como viveu, estes anos de trabalho, com os jovens das turmas PIEF (as principais 

mudanças/dificuldades)? 

R: No início, quando soube que iria trabalhar com uma turma PIEF, fiquei um pouco assustada e 

apreensiva, pois não sabia como funcionava nem como era regido. Um outro fator de angústia, foi o 

facto de saber que iria trabalhar com jovens adolescentes com determinadas problemáticas, o que no 

meu caso seria a primeira vez, estando habituada a trabalhar com crianças pequenas (6 aos 10 

anos). Uma outra dificuldade que pensava ser muito difícil de gerir era a gestão de conflitos. 

As principais mudanças que senti ao trabalhar numa turma PIEF foram o ter que trabalhar por 

metodologias de projetos; trabalhar sempre em par pedagógico; as euniões semanais de Equipa 

Técnico-Pedagógica (ETP); as estratégias em ETP (professores+ TIL (Técnica de Intervenção 

Local)+Coordenadora); não haver manuais escolares; o papel do Diretor de Turma e animador de 

projeto; o facto do material de trabalho ser distribuído gratuitamente aos alunos. 

Uma das coisas que considero mais importantes neste programa é o facto do ensino, em PIEF, ser 
centrado no aluno e cada um deles tem um percurso individual.  
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Existem 17 critérios de análise que permitem a certificação e sem que todos eles estejam cumpridos 
não se pode atribuir certificação. 

E: Até que ponto a oferta formativa corresponde às expectativas dos jovens e necessidades do 

mercado de trabalho? Quem faz as escolhas? 

R: Na minha curta experiência, A medida PIEF tem como preocupação facultar aos jovens uma 
formação base ao nível das competências pessoais, sociais, cognitivas e de alguma orientação 
profissional.  
Tentamos ir de encontro aos interesses dos alunos e da disponibilidade das empresas parceiras da 
medida PIEF. 

E: Quais os principais contributos do PIEF e do programa de estágios nas vida destes jovens? 

R: Os principais contributos passam pela interiorização de regras de conduta, o saber ser, saber 
estar, em situação de mercado de trabalho; o experienciar as várias profissões. São-lhes dadas as 
competências mínimas ao nível do 2º ciclo. 

E: Que razões levam as empresas a proporcionar estágios a estes jovens?  

R: Apesar das empresas não terem quaisquer benefícios fiscais, como têm conhecimento da medida 

PIEF, ficam recetivas à colaboração recebendo os nossos jovens nas suas instalações, tornando-se 

numa mais valia em termos sociais. 

E: Quais foram, na sua opinião, as competências que estes jovens desenvolveram (ou tem 

vindo a desenvolver) no PIEF? 

R: Competências pessoais, sociais, cognitivas e alguma orientação profissional. 

E: Quais as maiores dificuldades sentidas na integração destes jovens quando são inseridos 

no PIEF? 

R: Na minha opinião existem três fatores que são de extrema importância, quer na vida escolar quer 
na vida social e que mais tarde influenciaram o desempenho no local de trabalho: a assiduidade, a 
pontualidade e o cumprimento de regras. Estes alunos têm graves dificuldades em serem assíduos, 
pontuais e em cumprir regras. Não estão habituados a cumprir regras nem a que lhe digam que têm 
horários para fazer certas coisas.  

E: A melhor resposta educativa/formativa encontra-se na escola regular ou no PIEF? 

R: Para este tipo de alunos, com estas problemáticas a medida PIEF é a melhor resposta 
educativa/formativa, sem dúvida.  

E: Que condições deve ter a escola regular para poder trabalhar em conjunto com o PIEF? 

R: A escola regular deve ter uma maior recetividade a este tipo de respostas educativas já que o 
nosso ensino regular se direciona para o ensino de massas e não tem em conta as dificuldades 
individuais de cada aluno. 

E: Que articulação deve existir entre os diferentes serviços? 

R: Na minha opinião, os representantes dos diferentes serviços deveriam interagir em consonância 
de modo a poderem acompanhar mais de perto o percurso dos jovens em PIEF. 
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E: Que propostas faria para alterar a oferta educativa/formativa, dos jovens, com vista a uma 

continuidade nos estudos ou à melhor integração no mercado de trabalho?  

R: Eu sugeria duas propostas que poderiam ser uma mais valia para os jovens e para a sociedade 
onde se encontram inseridos: em primeiro lugar, julgo que a alteração da idade de integração dos 
jovens, antes dos 15 anos, relativamente a diferentes medidas educativas; em segundo lugar, 
deverias existir  uma maior articulação entre os vários parceiros sociais de modo a dar respostas mais 
eficazes quer no percurso escolar dos jovens, que na sua vida pessoal.  

 

Professora de Contratada 

43 Anos  

18 Anos de serviço docente 

 

E: Há quantos anos trabalha com as turmas PIEF? 

R: Há apenas um ano 

E: Trabalha com estas turmas desde quando?  

R: Este é o meu primeiro ano de trabalho com este tipo de turmas. Desde outubro de 2010 que 

leciono estas turmas.  

E: Qual a sua formação base?  

R: Sou licenciada em Ensino Básico na variante de Educação Física.  

E: Tem alguma especialização?   

R: Não tenho especialização específica. 

E: Que tipo de funções tem desempenhado neste Programa? 

R: Tenho apenas desempenhado funções docente nas áreas disciplinares de Educação Física; TIC; 
Formação Vocacional e Ação Social de Interesse Comunitário (AISC). 

E: Como viveu, estes anos de trabalho, com os jovens das turmas PIEF (as principais 

mudanças/dificuldades)? 

R: Quando me apresentei na Escola no início do ano letivo, fui surpreendida ao constatar que iria 
lecionar em PIEF, para além do Ensino Regular. Fiquei expectante e ao mesmo tempo ansiosa pois 
não tinha qualquer tipo de experiência profissional neste tipo de projeto. 
Em PIEF, as metodologias adotadas, bem como todo o processo de avaliação, são diferentes do 
Ensino Regular. 
Conciliar o trabalho em PIEF, com as turmas do regular, foi um trabalho árduo, principalmente de 
início. No entanto toda a minha dedicação e entrega total a este projeto, assim como a maturidade 
adquirida ao longo dos anos de serviço docente, contribuíram bastante para que aquela ansiedade 
inicial fosse desaparecendo. 
Onde senti maiores dificuldades, foi ao nível da gestão de conflitos em sala de aula e também na 
gestão do abandono escolar, com alguns alunos. 
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O Ensino em PIEF é centrado no aluno. Cada um tem um percurso individual, elaborado tendo em 
conta todos os fatores educacionais, cognitivos e sociais. Existem para avaliação, dezassete critérios 
de análise. A certificação bem como a entrada e saída de alunos, pode ser feita ao longo do ano 
letivo, em qualquer altura. 
Contudo, o grande trabalho em equipa, em pares pedagógicos, equipa técnico - pedagógica e a boa 
dinâmica que existe ao nível da metodologia de projetos, são performances mais do que suficientes à 
condução de todo o sucesso alcançado. 

E: Até que ponto a oferta formativa corresponde às expectativas dos jovens e necessidades do 

mercado de trabalho? Quem faz as escolhas? 

R: Na minha opinião, a medida PIEF tem como preocupação, facultar aos jovens uma formação base 
ao nível das competências pessoais, cognitivas, sociais e alguma orientação profissional em várias 
áreas, de acordo com os interesses dos alunos. As escolhas são feitas entre os professores e os 
jovens, de acordo com as disponibilidades das empresas parceiras do PIEF. 

E: Quais os principais contributos do PIEF e do programa de estágios nas vida destes jovens? 

R Os principais contributos do PIEF estão diretamente relacionados com a interiorização de regras de 
conduta, saber ser/saber estar e também ao nível da aquisição das competências 
essenciais/mínimas, ao nível do segundo ciclo do Ensino Básico. 

E: Que razões levam as empresas a proporcionar estágios a estes jovens?  

R: Para mim as razões que levam as empresas a proporcionar estágios a estes jovens, tem a ver 

unicamente com o seu contributo ao nível social. 

E: Quais foram, na sua opinião, as competências que estes jovens desenvolveram (ou tem 

vindo a desenvolver) no PIEF? 

R: Na minha opinião, as competências que estes jovens desenvolvem em PIEF, são primeiramente 
as que estão diretamente relacionadas com a vertente pessoal/social e que, posteriormente, 
desenvolvem as cognitivas e também alguma experiência profissional. 

E: Quais as maiores dificuldades sentidas na integração destes jovens quando são inseridos 

no PIEF? 

R: As maiores dificuldades sentidas aquando da integração dos jovens em PIEF, tem a ver com o 
cumprimento de regras, assiduidade, pontualidade e também os “consumos”, por parte de alguns 
alunos. 

E: A melhor resposta educativa/formativa encontra-se na escola regular ou no PIEF? 

R: A melhor resposta educativa/formativa para jovens em risco, com determinadas problemáticas é 

sem dúvida o PIEF. 

E: Que condições deve ter a escola regular para poder trabalhar em conjunto com o PIEF? 

R: No meu entender a Escola Regular deve ter uma maior recetividade/abertura, tanto a nível físico 
como humano, a este tipo de projetos educativos. 

E: Que articulação deve existir entre os diferentes serviços? 

R: A articulação que deve existir entre os diferentes serviços deverá ser mais estreita e trabalhar em 
consonância, de forma a acompanharem de perto todo o percurso dos jovens em PIEF. 
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E: Que propostas faria para alterar a oferta educativa/formativa, dos jovens, com vista a uma 

continuidade nos estudos ou à melhor integração no mercado de trabalho?  

R: Em primeiro julgo que a alteração à idade de integração dos jovens antes dos quinze anos de 
idade seria uma mais-valia para toda a medida PIEF singrar; segundo, deverá haver uma maior e 
melhor articulação entre os vários parceiros sociais de modo a interagirem eficazmente em todo o 
percurso de vida e escolar dos jovens; por fim, a estabilidade, a nível profissional, do corpo docente, 
sempre que o mesmo der sinais de bons desempenhos profissionais porque a situação dos docentes 
contratados mantêm-se precária. 

 

Professora de Quadro de Nomeação Definitiva 

53 Anos  

28 Anos de serviço docente 

 

E: Há quantos anos trabalha com as turmas PIEF? 

R: Há oito anos que trabalho com estas turmas. 

E: Trabalha com estas turmas desde quando?  

R: Desde outubro de 2004 que leciono estas turmas.  

E: Qual a sua formação base?  

R: Neste momento encontro-me a frequentar o último ano da Licenciatura em Educação pela 

Universidade Aberta. 

E: Tem alguma especialização?   

R: Não tenho qualquer tipo de especialização a não ser as ações de formação que frequento mas que 

não são, de todo, especializadas para este tipo de turmas. 

E: Que tipo de funções tem desempenhado neste Programa? 

R: Tenho tido funções de professora de Educação artística e artes plásticas, de formação vocacional, 

formação para a cidadania e diretora de turma. 

E: Como viveu, estes anos de trabalho, com os jovens das turmas PIEF (as principais 

mudanças/dificuldades)? 

R: A minha vivência em PIEF tem sido gratificante. As mudanças, mais significativas, dizem respeito a 

uma maior proximidade do aluno enquanto indivíduo e das suas problemáticas, o que permite uma 

abordagem pedagógica mais direcionada (nível), permitindo estabelecer o percurso individual de 

cada um dos alunos. Trabalhar em metodologia de projeto, cria momentos de partilha mais intensos 

proporcionando uma aprendizagem mais construtiva. A afetividade, o rigor e a proximidade com a 

família leva, na maioria dos casos, a uma mudança comportamental por parte destes jovens o que, 

por sua vez, facilita as aprendizagens curriculares. A possibilidade de envolver instituições como a 
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Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), Centro de Saúde, Técnicas da Segurança 

Social que acompanham o jovem e a família.  

As maiores dificuldades surgem em lidar com os comportamentos desajustados, dos alunos que 

estão afastados da escola há muito tempo, e em estabelecer o cumprimento de regras. Ao longo 

deste meu percurso vários alunos em que a cultura da escola é pouco sustentada ou onde a família é 

negligente, acabaram por não aderir a esta medida. 

E: Até que ponto a oferta formativa corresponde às expectativas dos jovens e necessidades do 

mercado de trabalho? Quem faz as escolhas? 

R: Relativamente à turma que leciono, o programa pretende que os jovens obtenham a certificação 

do 2º ciclo, acrescentando uma vertente profissional de exploração e de primeiro contacto com 

diversas áreas profissionais, não se pretende que seja uma fase conclusiva, mas sim como um 

patamar de suporte a um outro nível formativo/educativo, que pode incluir um curso profissional. O 

programa não pretende que os alunos adquiram uma formação técnica especializada, mas que sejam 

trabalhadas as competências pessoais e sociais, ou seja as atitudes face a um local de trabalho. As 

escolhas da formação vocacional, sempre que possível, vão de encontro aos interesses dos jovens, 

mas estas são limitadas pelo grupo de empresas que colaboram connosco e pelo condicionamento 

do transporte para outros locais de formação. Após a certificação do 2ºciclo, os jovens são orientados 

pela Escola Técnico-Profissional, no caminho a seguir, mas a escolha é sempre do jovem e do seu 

encarregado de educação. 

E: Quais os principais contributos do PIEF e do programa de estágios nas vida destes jovens? 

R Na minha ótica, os principais contributos do PIEF para os alunos, prendem-se com a aprendizagem 
de regras da sociedade, saber ser e estar dentro da mesma…enfim, algo que nos é incutido desde 
muito cedo e que para este jovens é algo novo. O melhor exemplo que posso dar e que é uma “luta” 
durante o ano para todos os docentes, é a assiduidade e a pontualidade. 

E: Que razões levam as empresas a proporcionar estágios a estes jovens?  

R: As empresas mostram vontade em colaborar com a escola, e entendem o trabalho desenvolvido 

com os alunos mesmo que não tenham quaisquer benefícios fiscais. Mas sabem que estão a apostar 

nos jovens que são a futura geração. 

E: Quais foram, na sua opinião, as competências que estes jovens desenvolveram (ou tem 

vindo a desenvolver) no PIEF? 

R: No meu entender não se pode generalizar. Passam por nós jovens em que é necessário trabalhar 

mais as competências cognitivas, outros há em que é necessário trabalhar mais as competências 

pessoais e sociais. Temos casos mais complicados em que as duas vertentes se encontram e temos 

que utilizar ferramentas para trabalhar as maiores dificuldades. 

E: Quais as maiores dificuldades sentidas na integração destes jovens quando são inseridos 

no PIEF? 

R: Penso que, para além do cumprimento de regras, é a adaptação a um horário. Estes jovens, 

quando iniciam este programa, não entendem a regra de chegar a tempo e a horas às aulas. Não 

entendem que a sociedade é feita de regras e que para serem bem sucedidos é preciso entendê-las 

e cumpri-las. 
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E: A melhor resposta educativa/formativa encontra-se na escola regular ou no PIEF? 

R: Mais uma vez penso que não é possível generalizar, pois isso depende sempre do tipo de alunos a 

que nos direcionamos, mas tendo em conta a população da nossa escola considero que a 

abordagem pedagógica utilizada em PIEF e o trabalho por competências estaria mais próxima aos 

alunos, pois é um ensino menos centrado no professor. 

E: Que condições deve ter a escola regular para poder trabalhar em conjunto com o PIEF? 

R: No meu entender a escola deve ser facilitadora do processo e colaborar, sempre que solicitada. 

E: Que articulação deve existir entre os diferentes serviços? 

R: As turmas PIEF, devem estar integradas na escola e os serviços de Secretaria, Serviços de Apoio 

ao Subsídio Escolar (SASE), Direção, Assistentes Operacionais, devem promover essa mesma 

integração, como aliás tem acontecido nesta escola, onde sem grande esforço se trabalha para se 

resolverem problemas que surgem no processo. 

E: Que propostas faria para alterar a oferta educativa/formativa, dos jovens, com vista a uma 

continuidade nos estudos ou à melhor integração no mercado de trabalho?  

R: Penso que seria uma mais-valia a atribuição de mais uma tarde de Formação Vocacional. 

 

 

Professora Contratada 

42 Anos 

12 Anos de serviço docente 

E: Há quantos anos trabalha com as turmas PIEF? 

R: Há dois anos.  

E: Trabalha com estas turmas desde quando?  

R: Esta é a minha segunda experiência com o PIEF. 

E: Qual a sua formação base?  

R: Sou professora de Português Inglês do 2º Ciclo.  

E: Tem alguma especialização?   

R: Dentro da área PIEF não tenho qualquer especialização. Tenho trabalhado muito com o instinto de 

professora o que me tem ajudado, até agora, a desempenhar as minhas funções. 
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E: Que tipo de funções tem desempenhado neste Programa? 

R: Tenho conseguido abstrair-me das funcionalidades básicas dos professores e concentrar-me em, 

por exemplo, ensinar a escrever sem erros ortográficos. Para mim o importante é o saber estar 

enquanto aprendem. Eles vão ser mais felizes sendo melhores pessoas. 

E: Como viveu, estes anos de trabalho, com os jovens das turmas PIEF (as principais 

mudanças/dificuldades)? 

R: Estes jovens são muito peculiares. Eu estou habituada ao ensino regular. Mais fáceis de lidar. São 

os que nos preenchem profissionalmente. É preciso saber estar para respeitar e saber respeitar. 

Dentro do PIEF, no caso em que me encontro, existem alicerces e bases de apoio para que todo o 

programa funcione. O que tenho vindo a notar é que os jovens, nas suas fraquezas, fazem um 

esforço grande para aprender. 

E: Até que ponto a oferta formativa corresponde às expectativas dos jovens e necessidades do 

mercado de trabalho? Quem faz as escolhas? 

R: As escolhas, na minha opinião, são feitas pela equipa do PIEF que tenta chegar às empresas e 

nós pesquisamos sobre os interesses deles para que possam ser colocados numa área que gostem. 

Nós, professores, tentamos fazer com que os alunos se integrem em áreas que tenham a ver com a 

vida prática. 

E: Quais os principais contributos do PIEF e do programa de estágios nas vida destes jovens? 

R: Na minha opinião, estes jovens já nasceram no local errado e na casa errada, Apenas nasceram 

com saúde. Este PIEF é, para a grande maioria, o único caminho que eles têm neste momento em 

termos de educação básica, formação. 

 

E: Que razões levam as empresas a proporcionar estágios a estes jovens?  

R: Não faço a mínima ideia. Se eu tivesse uma empresa e conhecesse a realidade PIEF de certeza 

que aceitaria um jovem a trabalhar para mim.  

E: Quais foram, na sua opinião, as competências que estes jovens desenvolveram (ou tem 

vindo a desenvolver) no PIEF? 

R: Competências pessoais, atitudes, saber estar, assiduidade, raciocínio lógico. O sucesso depende 

das metas a atingir para cada um deles e congratulá-los pelo sucesso que vão obtendo. Terem noção 

que é preciso esforço que se consegue aquilo que se quer. 

E: Quais as maiores dificuldades sentidas na integração destes jovens quando são inseridos 

no PIEF? 

R: Eu acho que a dificuldade de integração destes jovens é algo muito natural. São quinze alunos 

distintos dentro do mesmo espaço a partilhar as mesmas experiências. Eles têm o seu mundo e basta 

um deles não se enquadrar que o trabalho em si já se torna mais complicado. 
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E: A melhor resposta educativa/formativa encontra-se na escola regular ou no PIEF? 

R: Sem dúvida no PIEF. Não por acaso que tem um método de trabalho diferente. Nós é que 

selecionamos os materiais, temos uma planificação para cada aluno. Existem jovens que não se 

encaixam, definitivamente, no ensino regular.  

E: Que condições deve ter a escola regular para poder trabalhar em conjunto com o PIEF? 

R: O conhecer um pouco da cultura PIEF, não ser só o ouvir falar porque, por norma, apenas se tem 

conhecimento das coisas más e a maioria das pessoas esquece que este jovens são fruto da 

sociedade onde vivemos. A abertura de mentalidade para conhecer o PIEF é essencial para que se 

perceba a importância de apostar nestes meninos. 

E: Que articulação deve existir entre os diferentes serviços? 

R: Todos os serviços que existem na escola estão articulados. Essa articulação deve ser igual para o 

PIEF. O PIEF faz parte desta escolas com jovens que vivem nesta localidade. 

E: Que propostas faria para alterar a oferta educativa/formativa, dos jovens, com vista a uma 

continuidade nos estudos ou à melhor integração no mercado de trabalho?  

R: Um corpo docente capaz de acreditar que tudo é possível e que esse grupo de professores tivesse 

continuidade pedagógica não havendo o problema de este ano estar um professor e para o ano outro. 

Não transmite estabilidade aos jovens.  
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ANEXO 4 

Guião da Entrevista ao Técnico (a) de Intervenção Local 

 

1. Quais os locais/ escolas do concelho de Cascais onde se encontram a funcionar os PIEF? 

2. Qual o ano letivo em que o PIEF começou a funcionar no Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche? 

3. Qual o motivo que levou à escolha deste Agrupamento para o funcionamento do PIEF? 

4. Quais as características predominantes dos alunos que frequentam o PIEF? 

5. Que formações específicas existem para os alunos no Programa? Estão direcionadas para as 

suas aprendizagens? 

6. Os espaços onde são lecionadas as aulas têm alguma característica especial? 

7. Existem casos de integração profissional que se considerem, de alguma forma, precoce? 

Quantos? 

8. Com base em resultados obtidos de anos anteriores, considera que este Programa tem tido 

sucesso ou insucesso? Porquê? 

9. Na sua opinião, quais os fatores que contribuem para o sucesso/insucesso deste Programa 

no Agrupamento de Escolas de Alcabideche? 

10. Que modos de funcionamento ou recursos considera necessários para colmatar os fatores de 

insucesso adjacentes a este Programa? 

11. Que outros programas ou medidas considera que deveriam existir de forma a trabalhar em 

paralelo com o PIEF? 
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ANEXO 5 

Transcrição da Entrevista efetuada ao Técnico (a) de Intervenção Local 

 

E: Quais os locais/ escolas do concelho de Cascais onde se encontram a funcionar os PIEF? 

R: No concelho de Cascais existem PIEF’s na Escola Básica 2º e 3º Ciclos de Alcabideche e na 

Escola Básica 2º e 3ºCiclos Matilde Rosa Araújo (S. Domingos de Rana. Ambas as escolas têm 2 

grupos turma PIEF: uma de 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico e outra de 3º Ciclo do Ensino Básico. 

E: Qual o ano letivo em que o PIEF começou a funcionar no Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche? 

R: Não tenho essa informação, visto que quando comecei a trabalhar no PIEF Cascais/Alcabideche, 

em 2006, este já existia. 

E: Qual o motivo que levou à escolha deste Agrupamento para o funcionamento do PIEF? 

R: Não tenho essa informação, pois não estive aquando da criação deste PIEF.  

E: Quais as características predominantes dos alunos que frequentam o PIEF? 

R: A maioria dos nossos jovens têm em comum uma enorme desmotivação e desvalorização quanto 

á Escola. Não acreditam no que esta lhes pode dar quer no presente, quer no futuro. Não podemos 

afirmar que a maioria tem dificuldades de aprendizagem, pois é um engano, bem pelo 

contrário…alguns destacam-se positivamente pelos seus saberes e aprendizagens, mas revelam 

uma enorme carência ao nível das competências pessoais e sociais. Aliás, geralmente, ou é uma 

coisa ou é outra.  

A maioria, é oriunda de famílias desestruturadas e envolvidas numa grande carência socioeconómica. 

Não temos alunos perfeitos ou imperfeitos, mas temos jovens fruto de uma sociedade quase” isenta” 

de responsabilidades que são exigidas às escolas, quando as escolas não são tudo, ou pelo menos, 

não deveriam ser. 

E: Que formações específicas existem para os alunos no Programa? Estão direcionadas para 

as suas aprendizagens? 

R: Depreendo por “formações específicas” disciplinas e, a este nível, são lecionados os domínios de 

Língua Portuguesa, Inglês, Educação Física, Artes, Educação Musical, Matemática, História e 

Ciências, TIC…contudo, e sempre com as competências gerais estabelecidas pelo Ministério da 

Educação a serem dadas, os conteúdos são transmitidas indo ao encontro dos interesses dos alunos. 

Por exemplo, podemos dar os adjetivos e os verbos a falar sobre drogas ou desporto...podemos ler a 

obra “A Lua de Joana” e não a “Oriana” (não que não seja importante ou interessante, mas já não 

cativa estes miúdos, nem fala uma realidade que eles conheçam). Para além destas disciplinas, 

temos ainda: 

- Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho – o programa engloba conteúdos como prevenção de 

acidentes no local de trabalho, ergonomia, ruído, iluminação, eletricidade, entre outros. O objetivo é 
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transmitir desde cedo a estes jovens algumas noções chave a ter quando estiverem inseridos no 

mercado de trabalho…é mais uma mais-valia; 

- Formação Vocacional – tem como objetivo informar o jovem acerca das realidades do mundo do 

trabalho, do funcionamento de uma empresa, da especificidade das profissões, da organização do 

mercado de trabalho, entre outras. 3 Horas por semana (uma tarde) os jovens vão para uma empresa 

e/ou instituição ter uma experiência de formação pratica em contexto de trabalho; 

- Ação de Interesse Social e Comunitário – tem como objetivo favorecer a integração e a inclusão 

social, comunitária e escolar do jovem e informá-lo acerca das realidades da comunidade local, do 

funcionamento da instituição onde se encontram integrados, da especificidade das atividades da 

sociedade em geral, entre outras. 3horas por semana (1tarde) os jovens vão para uma instituição de 

solidariedade ou organismo público desenvolver uma atividades de ajuda ao outro 

E: Os espaços onde são lecionadas as aulas têm alguma característica especial? 

R: A Equipa tenta que tenha a “cara dos alunos”, sobretudo no inicio do ano, pois como temos uma 

sala que nos é destinada para todo o ano, ornamentos a sala com trabalhos elaborados pelos 

miúdos, fotos de atividades extra curriculares, textos “com alma”…depois, ao longo do ano, vão 

sendo colocados trabalhos que vão sendo feitos, troféus que vão sendo ganhos, “loucuras” que vão 

sendo feitas. 

E: Existem casos de integração profissional que se considerem, de alguma forma, precoce? 

Quantos? 

R: Sim. No ano letivo de 2010/2011, 3 dos jovens integrados na turma encontravam-se a trabalhar 

precocemente. 

E: Com base em resultados obtidos de anos anteriores, considera que este Programa tem tido 

sucesso ou insucesso? Porquê? 

R: Muito sucesso. Percebo que para um economista um caso de sucesso em 15 (número de alunos 

por turma em PIEF) não seja suficiente para considerar este Programa de sucesso, mas para uma 

assistente social e, sobretudo, elemento da sociedade é suficiente, pois é menos um cidadão que, 

tentamos, que não seja dependente de subsídios e que, sobretudo, seja válido, quer enquanto 

profissional, quer enquanto pessoa integrada numa comunidade. No entanto, quero referir que não 

tivemos só um caso de sucesso, mas sim 15 em 20, tendo em conta que caso de sucesso para mim 

são alunos que foram certificados com o 6ºano e prosseguiram os estudos e os jovens que continuam 

em PIEF para conclusão do 2ºCiclo.  

E: Na sua opinião, quais os fatores que contribuem para o sucesso/insucesso deste Programa 

no Agrupamento de Escolas de Alcabideche? 

R: Na minha opinião os fatores de Sucesso são: 

- a Equipa de trabalho (professores e técnicos); 

- a Comunidade escolar, neste caso Diretor e pessoal não docente; 

- os Parceiros; 
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- as Empresas e Instituições que os acolhem na Formação Vocacional (FV) e Ação de 

Interesse Social e Comunitário (AISC); 

- as Famílias; 

- e, principalmente, os JOVENS 

Quanto aos fatores de Insucesso considero que contribuem, para tal, a Comunidade escolar e 

pessoal docente que não se encontra afeito ao PIEF; alguns Parceiros; as Famílias; e todo o 

ambiente envolvente. 

E: Que modos de funcionamento ou recursos considera necessários para colmatar os fatores 

de insucesso adjacentes a este Programa? 

R: Tendo em conta os fatores de insucesso expostos, era importante que o corpo docente desta 

Escola percebe-se a importância do PIEF e, sobretudo, o trabalho que é desenvolvido. Também era 

importante que parceiros, como por exemplo a Câmara Municipal de Cascais agilizasse o transporte 

gratuito para a deslocação nas atividades extra curriculares ou na integração dos nossos jovens nos 

seus departamentos na FV e AISC; ou os parceiros ligados a promoção e proteção dos jovens 

ouvissem mais quem os acompanha no terreno…mas é importante referir, que, por exemplo, a 

Câmara Municipal de Cascais também tem apoiado em muitos os nossos jovens com projetos como o 

Espaço S ou o GTOX…como em todo na vida: tem coisas boas e más! 

Acho que era muito importante um maior acompanhamento de caráter psicológico e social quer aos 

jovens, quer às respetivas famílias. Uma pedopsiquiatra para todo o concelho de Cascais e arredores 

não chega. Ou um Centro de Mediação Familiar gratuito para todo o concelho de Cascais não é 

suficiente. Os técnicos que aí trabalham, ou melhor os seres humanos, não são heróis…ou se calhar 

até o são, porque com poucos recursos, sobretudo humanos, fazem muito por este jovens e famílias. 

E: Que outros programas ou medidas considera que deveriam existir de forma a trabalhar em 

paralelo com o PIEF? 

R: Como mencionei na pergunta anterior, um maior apoio de caráter social e psicológico que possa 

trabalhar a carência socioeconómica, a desestruturação e a ausência de competências pessoais e 

sócias das famílias e dos jovens. 
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ANEXO 6 

GRELHA DE ANALISE DOS DADOS DO QUESTIONARIO 

 Caracterização Socioeconómica 

 

 

 

Tabela 3 

Qual a profissão dos teus pais 
(mãe)? Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Desempregada 1 0,1 10% 

Doméstica 3 0,3 30% 

Empregada de Limpeza 3 0,3 30% 

Empregada de Balcão 1 0,1 10% 

Auxiliar de Cozinha 1 0,1 10% 

Vendedora Ambulante 1 0,1 10% 

Total 10 1 100% 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 

Quantas pessoas moram na casa 
onde vives? Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

2 0 0 0% 

3 5 0,5 50% 

mais de 3 4 0,4 40% 

Eu, os meus pais e irmãos 1 0,1 10% 

Total 10 1 100% 

Tabela 2 

 Os teus irmãos moram contigo? Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Sim 8 0,8 80% 

Não 2 0,2 20% 

Total 10 1 100% 
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Tabela 4 

Qual a profissão dos teus pais 
(pai)? Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Construção Civil 1 0,1 10% 

Vendedor Ambulante 1 0,1 10% 

Falecido 3 0,3 30% 

Mecânico 1 0,1 10% 

Não respondeu 4 0,4 40% 

Total 10 1 100% 

 

Tabela 5 

Quem é o teu Encarregado de 
Educação? Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Mãe 8 0,8 80% 

Pai 1 0,1 10% 

Outro 1 0,1 10% 

Total 10 1 100% 

 

Tabela 6 

Que estudos tem o teu 
Encarregado de Educação? Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Não sabe ler nem escrever 1 0,1 10% 

4º Ano de escolaridade 2 0,2 20% 

6º Ano de escolaridade 3 0,3 30% 

9º Ano de Escolaridade 4 0,4 40% 

12º Ano de escolaridade 0 0 0% 

Licenciatura 0 0 0% 

Mestrado 0 0 0% 

Doutoramento 0 0 0% 

Total 10 1 100% 
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Experiência PIEF 

Tabela 7 

Há quanto tempo frequentas o 
PIEF? Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

3 meses 4 0,4 40% 

6 meses 2 0,2 20% 

8 meses 1 0,1 10% 

1 ano e 6 meses 2 0,2 20% 

2 anos 1 0,1 10% 

Total 10 1 100% 

 

 

Tabela 9 

O que fazias antes de entrar para o 
PIEF? Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Não fazia nada 4 0,4 40% 

Trabalhava em casa 2 0,2 20% 

Ficava em casa a ver televisão 0 0 0% 

Passava o dia na rua com os meus 
amigos 1 0,1 10% 

Estudava noutra escola 3 0,3 30% 

Total 10 1 100% 

Tabela 8 

Que motivos te levaram a 
frequentar o PIEF? Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Porque os meus pais quiseram 2 0,2 20% 

Porque fui sinalizado pela escola 
onde estudava 2 0,2 20% 

Porque tinha amigos que também 
estudaram no PIEF 1 0,1 10% 

Por minha iniciativa 5 0,5 50% 

Outros 0 0 0% 

Total 10 1 100% 

Tabela 10 

E agora como é a escola para ti? Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

É um sitio fixe 4 0,4 40% 

Gosto de estudar 1 0,1 10% 

Gosto dos professores 2 0,2 20% 

Gosto das atividades desenvolvidas 2 0,2 20% 

Não gosto de estar nas aulas 1 0,1 10% 

Total 10 1 100% 
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Tabela 12 

Achas que o PIEF é importante 
para conseguires acabar a escola? 

Frequência 
Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Sim 10 1 100% 

Não 0 0 0% 

Não sei 0 0 0% 

Total 10 1 100% 

 

Tabela 13 

Achas que o PIEF te vai ajudar a 
conseguir um trabalho? 

Frequência 
Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Sim 9 0,9 90% 

Não 0 0 0% 

Não sei 1 0,1 10% 

Total 10 1 100% 
 

Tabela 14 

Quais as vantagens que achas 
que tens ao frequentar o PIEF? 

Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Acho que vou conseguir um 
trabalho 

5 0,5 50% 

Acho que vai ajudar-me a 
continuar a estudar 

5 0,5 50% 

Acho que não há vantagens 
nenhumas 

0 0 0% 

Total 10 1 100% 

 
 
 
 
 
 

   

Tabela 11 

O que achas de diferente em 
relação à escola que 
frequentavas? 

Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Gosto mais dos professores 5 0,5 50% 

Fazemos mais atividades 4 0,4 40% 

Gosto mais dos meus amigos 0 0 0% 

Acho que é tudo igual: uma seca 0 0 0% 

Na outra escola não fazíamos 
atividades 

1 0,1 10% 

Total 10 1 100% 
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Tabela 16 

Conheces alguém que tenha saído 
do PIEF sem ter sido certificado? 

Frequência 
Absoluta 

Frequência relativa Frequência relativa % 

Sim 4 0,4 40% 

Não 6 0,6 60% 

Total 10 1 100% 

 

Tabela 17 

Quando acabares este ano 
queres continuar a estudar? 

Frequência Absoluta Frequência relativa Frequência relativa % 

Sim 9 0,9 90% 

Não 1 0,1 10% 

Total 10 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15 

Conheces outras pessoas que 
estejam (ou tenham estado) a 
estudar no PIEF? 

Frequência 
Absoluta 

Frequência relativa Frequência relativa % 

Sim 9 0,9 90% 

Não 1 0,1 10% 

Total 10 1 100% 



__________________________________________________________________________________ 
O papel do Estado na Educação: Fatores de Sucesso e Insucesso escolar no Programa Integrado de Educação e Formação 

133 
 

ANEXO 7 

GRELHA DE ANALISE DOS DADOS DAS ENTREVISTAS 

Tabela 1 

 

Situação Profissional face à problemática da turma PIEF 

  Respostas 

Nº de anos que 
trabalha com as 
turmas PIEF? 

1 1 2 7 7 7 

Trabalha com 
estas turmas 
desde quando?  

2011 2011 2009 2004 2004 2004 

Qual a sua 
formação base?  Licenciatura 

1º Ciclo 

Licenciatura 
Educação 

Física 

Licenciatura 
em 
Português - 
Inglês 

Licenciatura 
Musica 

Licenciatura 
Economia 

A terminar a 
licenciatura em 

educação 

Tem alguma 
especialização?   Não Não Não Não Não Não 

Que tipo de 
funções tem 
desempenhado 
neste Programa? 

Docente Docente Docente Docente Docente 
Docente e 

Diretora Turma 

 

Tabela 2 

 

Evidenciar as representações dos docentes sobre os fatores de sucesso e insucesso escolar 

Como viveu, estes anos de trabalho, com os 
jovens das turmas PIEF (as principais 
mudanças/dificuldades)? 

 Trabalhar em par pedagógico 

 Criação de Parcerias 

 Incutir regras nos alunos 

 Metodologia de Projeto 

Até que ponto a oferta formativa corresponde 
às expectativas dos jovens e necessidades do 
mercado de trabalho? Quem faz as escolhas? 

 Competências sociais, pessoais e 
cognitivas 

 A orientação profissional 

 Escolhas feitas pelos professores e alunos 
de acordo com as parcerias 

Quais os principais contributos do PIEF e do 
programa de estágios nas vida destes jovens? 

 Interiorização de regras  

 Aquisição de competências 

Que razões levam as empresas a proporcionar 
estágios a estes jovens?  

 Contributo social 

 Promoção social  

 Preocupação social 
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Tabela 3 

Questões relativas à experiência com os fatores que influenciam o sucesso /insucesso escolar 
Quais foram, na sua opinião, as competências 
que estes jovens desenvolveram (ou tem 
vindo a desenvolver) no PIEF? 

 Orientação profissional 

 Competências a nível de 2º Ciclo 

 Conhecerem o mercado de trabalho e a sua 
realidade 

Quais as maiores dificuldades sentidas na 
integração destes jovens quando são inseridos 
no PIEF? 

 Cumprimento de regras sociais, escolares como 
a assiduidade e a pontualidade 

 

Tabela 4 

Identificar a posição dos atores sociais face ao PIEF na educação do jovem e propostas que poderão 
alterar o vivido 
A melhor resposta educativa/formativa 
encontra-se na escola regular ou no PIEF? 

No PIEF, foi a resposta dada por todos os docentes 
entrevistados. 

Que condições deve ter a escola regular para 
poder trabalhar em conjunto com o PIEF? 

Uma maior recetividade e abertura tanto a nível físico 
como humano. 

Que articulação deve existir entre os diferentes 
serviços? 

Interação com os diferentes atores no meio escolar 

Que propostas faria para alterar a oferta 
educativa/formativa, dos jovens, com vista a 
uma continuidade nos estudos ou à melhor 
integração no mercado de trabalho?  

Maior articulação entre os parceiros sociais e a inserção 
destes alunos numa idade menor aos 15 anos. 
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LEGISLAÇAO DO PIEC E DO PIEF 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2009 

Cria a estrutura de missão designada Programa para a Inclusão e Cidadania (PIEC), que sucede ao 

Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PETI), a funcionar na 

dependência do Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2005 (2.ª série) 

Extingue o grupo de trabalho criado pelo despacho n.º 20 331/99, de 27 de setembro, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, de 26 de outubro de 1999. para a recolha e informação e análise 

estatística sobre o trabalho infantil, e adita ao nº 2 da Resolução do 

Conselho de Ministros nº 37/2004 de 20 de março a seguinte alínea; «h) Promover a recolha e 

tratamento de informação e análise estatística sobre o trabalho infantil, de acordo com as orientações 

metodológicas sobre a matéria, nomeadamente da OIT e preservando princípios de rigor e autonomia 

técnica.» e determina ainda, que o pessoal que na presente data se encontre afeto à atividade do 

grupo de trabalho é integrado na estrutura de projeto do PETI 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2004, de 20 de março 

Efetua a substituição do Plano para Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PEETI) pelo 

Programa para Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PETI) como uma 

estrutura de projeto a funcionar na dependência do Ministro da Segurança Social e do Trabalho. 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2000, de 13 de janeiro, 

Alarga o horizonte temporal do PEETI, criado pela Resolução nº 75/98 

 

Despacho n. 6732/2000, de 14 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 28 de 

março de 2000, e o, Despacho nº 16 988/2000, de 25 de julho, publicado no Diário da República, 

2.ª série, de 22 de agosto de 2000, 

Vem reconhecer a necessidade de aprofundar a atividade até então desenvolvida por aquele grupo 

de trabalho, no sentido de assegurar que a informação estatística produzida satisfaça todas as 

necessidades de conhecimento do fenómeno do trabalho infantil. 

 

Despacho n.º 20 331/99, de 27 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 

de outubro de 1999, 

Cria um grupo de trabalho destinado a efetuar um levantamento estatístico sobre o trabalho infantil 

em Portugal. 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 75/98, de 2 de julho, 
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Cria o Plano para a Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil. 

Legislação referente ao PIEF 

 
• Despacho conjunto n.º 171/2006 

Determina que as estruturas de coordenação regionais ficam com instaladas nas sedes regionais do 

PETI, e define as competências de cada um dos representantes das entidades na execução do PIEF, 

assim como, procede à nomeação Dos membros das estruturas de coordenação regionais. 

 

Despacho Conjunto nº 948/2003, de 26 de setembro, revoga o Despacho Conjunto nº 882/99 de 

15 de outubro 

O presente despacho revê e reformula o Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF), criado 

pelo despacho conjunto n.º 882/99, de 28 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 241, de 15 de outubro de 1999. 

Estipula que, para a execução do Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF), devem ser 

mantidas as estruturas de coordenação regionais existentes em cada uma das áreas das direções 

regionais de educação (DRE) e das delegações regionais do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I. P. (IEFP), sendo as mesmas compostas por um representante do Programa para 

Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil (PETI), um representante das DRE, um 

representante do IEFP e um representante dos centros distritais do Instituto de Segurança Social, I. 

P. (ISS). 


